


MAAILMAA VOI MUUTTAA – YKSI KUNTA KERRALLAAN

Jokainen meistä käyttää kunnan palveluita melkein päivittäin. 
Kuljemme kouluun, töihin ja terveyskeskukseen kunnan teitä 
pitkin kävellen, pyörällä, autolla tai joukkoliikenteen avulla.  
Moni käyttää myös kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalveluita. 

Kunnilla on laskettu olevan jopa yli 500 lakisääteistä  
tehtävää. Kunnat ovat vastuussa monesta toimivan arjen  
perusedellytyksestä, kuten vesihuollon ja energiantuotannon 
järjestämisestä. Kunnissa tehdään siis päätöksiä, jotka  
vaikuttavat meidän kaikkien elinympäristöön. 

Haluamme kuntavaaliteemoillamme edistää turvallisen  
kouluarjen toteutumista ja kuntalaisten mielenterveyttä.  
Kannustamme kuntia vastuullisiin ilmastotekoihin, sekä  
säilyttämään hyvinvointivaltion peruspilarit kunnan omassa  
päätöksentekovallassa. 

Ole mukana muutoksessa – äänestä nuorta ehdokasta!





Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen  
opiskeluympäristöön niin peruskoulussa kuin myös toisen asteen  
oppilaitoksissa.

Kouluväkivallalla ja -kiusaamisella voi olla uhrille vakavia seurauksia  
aikuisuuteen asti. Kiusaaminen aiheuttaa syrjäytymistä ja pitkällä  
aikavälillä kiusatuksi joutumisella on merkittävä vaikutus riskiin sairastua  
masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on arvioitu, että nuorena syrjäytynyt henkilö  
aiheuttaa yhteiskunnalle elämänsä aikana noin 1,2 miljoonan euron  
kustannukset – inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan.

Turvallinen koulu kaikille –  

kouluväkivallalle ja -kiusaamiselle loppu

Varmistetaan, että jokainen aikuinen kantaa vastuun kouluväkivallan ja kiusaamisen 
ehkäisemisestä ja lopettamisesta. 
 
Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn panostettava osallistamalla ja  
sitouttamalla oppilaita, vanhempia sekä koulun henkilökuntaa. 

Varmistetaan kouluissa riittävä henkilökunnan määrä oppilaiden tueksi. 

Jokaiselle nuorelle tulee kertoa kiusaamisen ja väkivallan vaikutuksista selkeästi.

Koulun tulee puuttua rasismiin, homotteluun ja muuhun vihapuheeseen vakavasti.

Kiusaamistapausten selvittämisessä voidaan käyttää koulujen ulkopuolisia toimijoita. 

Kouluissa tapahtuviin lainvastaisiin tekoihin, kuten fyysiseen väkivaltaan,  
tulee puuttua välittömästi. Tapauksen selvittelyn yhteydessä otetaan yhteys  
tarpeellisiin viranomaisiin. 

Kunnissa tulee luoda selkeät prosessit kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttumiseksi 
hyödyntämällä olemassa olevia ja hyviä tuloksia saavuttaneita ohjelmia. 

DEMARINUORTEN TAVOITTEENA:



TURVALLINEN KOULU KAIKILLE –  
KOULUVÄKIVALLALLE & -KIUSAAMISELLE LOPPU

Suomen hiilineutraaliustavoitetta ei saavuteta ilman kuntien sitoutumista 
kunnianhimoiseen ilmastotyöhön. Kuntien tulee sekä hillitä ilmastonmuu-
tosta että varautua sen aiheuttamiin vahinkoihin ja ympäristön muutoksiin. 
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 80 prosenttia on peräisin energiasta  
eli lämmön ja sähkön tuottamiseen tarvittavista polttoaineista sekä liiken-
teen polttoaineista.  
 
Kunnilla on mahdollisuus ohjata kuntaomisteisia energiayhtiöitään ilmasto-
tekoihin omistajaohjauksen keinoin. Noin 45 prosenttia suomalaisista asuu 
kunnissa, jotka tähtäävät hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Varmis-
tetaan, että loputkin kunnat ottavat tämän minimitavoitteekseen. 

Kohti päästötöntä ja jätteetöntä kuntaa –  

hiilineutraaliustavoite joka kuntaan!

Asetetaan hiilineutraaliustavoite jokaisen kunnan strategiaan.  

Perustetaan kuntiin poliittiset ilmastotyöryhmät seuraamaan kunnan ilmastotyötä.  

Avataan ilmastotoimiin käytetty rahoitus kunnan budjetissa. 

Otetaan huomioon hiilijalanjälki kaupunkisuunnittelussa. 
 
Vaikutetaan asukkaiden kulutustottumuksiin julkisen liikenteen käytön  
helpottamisella. Otetaan käyttöön joukkoliikenteessä uusiutuvat polttoaineet. 

Edistetään yhteiskäyttöpyörien käyttöönottoa. 

Mahdollistetaan sujuva liityntäpysäköinti. 

Huolehditaan metsien kasvusta ja hoidosta hiilinieluja lisäävänä toimenpiteenä.

Tarjotaan ilmastoystävällistä ja kotimaista ruokaa päiväkodeissa ja kouluissa.

Arvioidaan julkisissa hankinnoissa aina hankinnan elinkaaripäästöt ja  
ympäristöjalanjälki. 

Minimoidaan ruokahävikki. 
 
Helpotetaan kuntien toimesta asukkaita lajittelemaan jätteensä. 
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Mielenterveyden häiriöistä 75 % alkaa viimeistään 24-vuotiaana.  
Koska mielenterveyden ongelmat kehittyvät jo varhain lapsuudessa,  
keskiöön nousevat lasten ja nuorten palvelut.  

 
Mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu jopa  
11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveysongelmien ehkäisemisen ja  
mielenterveyden edistämisen ei tulisi rajoittua vain sosiaali- ja terveystoi-
mialan piiriin. Niiden tulisi olla koko kunnan tehtävä, kansantaloudellisten 
vaikutusten sekä inhimillisen kärsimyksen ehkäisemiseksi.

Mielenterveystyö kunnan painopisteeksi –  

mahdollistetaan nopea hoitoon pääsy!
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Koko kunta sitoutuu mielenterveyden edistämiseen ja kunnan eri sektorit ottavat 
huomioon toiminnassaan mielenterveysvaikutukset. 

Asetetaan tavoitteeksi mielenterveyspalveluihin pääsy viikon sisällä yhteydenotosta.
Kuntien mielenterveystyössä tulee olla painopisteenä mielenterveyden  
vahvistaminen, ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen.

Tarjotaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita yhden luukun periaatteella. 

Koronakriisin vaikutukset alueen asukkaiden mielenterveyteen on otettava  
huomioon palveluista päätettäessä.  

Mielenterveyspalveluiden tulee olla saatavilla erityisesti siellä missä lapset ja  
nuoret viettävät aikaansa.

Jokaisen nuoren tulisi voida helposti asioida koulukuraattorilla ja psykologilla,  
kouluterveydenhoitajalla ja lääkärillä. Myös psykiatrisista sairaanhoitajista voi olla 
suuri apu. 

Kuullaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa aidosti myös lapsia 
ja nuoria.  

Tunnistetaan yksityisen sektorin, seurakuntien ja kolmannen sektorin mielenterveys-
palveluiden merkitys koko kunnan mielenterveystyössä. 

Panostetaan kunnan oman henkilöstön työhyvinvointiin. 



Kuntalain mukaan kunta voi hankkia sen tehtävien hoidon edellyttämiä  
palveluja myös muilta palvelujen tuottajilta. Lakisääteisten palvelujen  
ulkoistamisessa järjestämisvastuu säilyy kuitenkin edelleen kunnalla. 
 
Kunnan tulee noudattaa hankintalakia ostaessaan palvelun ulkopuolelta.  
Voimassa oleva hankintalaki kannustaa tekemään sosiaalisesti vastuullisia  
hankintoja, mutta vain harvat kunnat asettavat tarjouspyyntöihin tällaisia  
kriteerejä.  
 
Ulkoistusten negatiiviset vaikutukset, kuten henkilöstön palkanalennukset, tulee 
tuoda esille ulkoistuksesta päätettäessä. Palvelun toteuttamisen hinta  
ei voi olla ainoa määräävä tekijä. Vaadimme avoimuutta hankintaprosesseihin  
ja päätöksenteon säilyttämistä kunnan käsissä. 

Suuret peruspalvelujen ulkoistukset on pysäytettävä – 

tavoitteeksi kestävien hankintojen kunta!

Kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisen tulee olla pääosin  
kuntien tuottamia – ei markkinoiden.  
 

Jos jonkin palvelun ulkoistamisen selvittämiseen päädytään, ulkoistamisten  
todelliset kustannukset ja seuraukset on tuotava avoimesti esiin kuntalaisille. 
 

Hankinnoissa tulee erityisesti huomioida sosiaalinen vastuullisuus,  
työntekijöiden asema ja palvelujen laatu. 
 

Hankintasopimuksissa tulee sopia tuntuvista sopimussakoista. 
 
 
Päätöksenteon avoimuus on turvattava palveluiden järjestämisessä.
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Kuntien on varmistettava, että koronan aiheuttamat seuraukset  
huomioidaan myös pitkällä aikavälillä tehostamalla mielenterveyspalveluita, 
lastensuojelua ja perheiden sosiaalista tukea. 

Jokaiselle nuorelle löytyy opiskelu- ja työpaikka.  

Etsivän nuorisotyön rahoitus on turvattu.

Ohjaamoiden rahoitus on turvattu.

Nuorille löytyy mielekästä harrastustoimintaa.

Haavoittuvimmassa asemassa olevat lapsiperheet saavat tukea.

+ KORONAN JÄLKIHOITO CHECKLIST 

 
Estetään lasten, sekä nuorten  
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kasvu!



Tervetuloa Demarinuorten kuntavaaliverkostoon!
Kuntavaaliverkosto on tarkoitettu ensisijaisesti vuoden 2021 kuntavaaleissa 
ehdolla oleville nuorille sosialidemokraateille sekä heidän tiimiläisilleen. 
Kaikki Demarinuorten jäsenet ovat myös tervetulleita mukaan verkostoon. 
 
Verkostossa jaetaan Demarinuorten tukimateriaaleja ehdokkaille, sekä  
järjestetään mahdollisuuksien mukaan verkoston etätapaamisia.  
 
Demarinuorten kuntavaaliverkostossa saa esittää matalalla kynnyksellä 
ideoita Demarinuorten kuntavaalikampanjaan, sekä osallistua mukaan 
kampanjointiin.

Haluatko mukaan tekemään kunnista vieläkin  

parempia meille kaikille?

Kuntavaaliverkoston 

Facebook -ryhmä:

Kuntavaaliverkoston 

sähköpostilista:

Lisää tietoja Demarinuorten kuntavaaliteemoista ja nuorista ehdokkaista  

osoitteesta WWW.DEMARINUORET.FI/KUNTAVAALIT2021
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Pinja Perholehto
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puh. 040 059 6521
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