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Pääkirjoitus

Tähtäimessä
perheiden
hyvinvointi
Y

hteiskunnallisessa vaikuttamisessa Suomi
ei vielä ole saavuttanut sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa
vajaat 37 prosenttia uusista kunnanvaltuutetuista
oli naisia, naisenemmistö oli vain 13 valtuustossa,
ja valtuustojen puheenjohtajista vain 27 prosenttia
oli naisia. Naisten edustus poliittisessa päätöksenteossa junnaakin paikoillaan, tai jopa taantuu. Onkin
harmittavaa kuultavaa, että vaikka naisten äänestysaktiivisuus on vuosi vuodelta miehiä korkeampi,
naisia ei kuitenkaan tule samassa määrin valituksi.
Miksi meitä naisia tarvitaan päättämään? Tasaarvoinen päätöksenteko tekee yhteiskunnasta demokraattisemman, näkyvä asema julkisessa elämässä
auttaa purkamaan syrjiviä ennakkoluuloja ja poliittinen tasa-arvoisuus on tasavertaisuuden viesti myös
yhteiskunnan muille osa-alueille. Kaikkein tärkein
asia on se, että me osaamme! Meillä on omien alojemme ja elinympäristöjemme kokemusta, osaamista
ja asiantuntemusta. Niitä tarvitaan - myös vaalien
jälkeen kun kaikkein vastuullisimpia paikkoja jaetaan.
Kunnallispolitiikka on oman kunnan asioihin perehtymistä, niihin vaikuttamista, päättämistä ja
ennen kaikkea vuorovaikutusta. Lähellä tapahtuva vaikuttaminen on vaarassa nyt, kun hallitus
suunnittelee kuntien pakkoliitoksia ja megakuntia.
Kuntarakenteen painotus suuriin kuntiin näyttäisi
heikentävän erityisesti reuna-alueiden naisten edustusta valtuustoissa. Niin ei saa käydä.
Meille Keskustanaisille lasten ja perheiden asema
on sydäntä lähellä. Enemmistö lapsistamme voi hyvin, mutta huolestuttavaa on pahoinvoinnin selvä
kasvu. Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä
on esittänyt raikkaita ajatuksia. Rimpelän mukaan
olemme menneet alamäkeä lasten ja lapsiperheiden ongelmiin vastaamisessa. 1990-luvulta alkaen
kunnat ovat keskittyneet vain tulipalojen sammuttamiseen. Rimpelän mukaan "kun sillan alla lapsia
joessa, kaikki eivät voi keskittyä heidän pelastamiseensa: on myös kiirehdittävä rakentamaan sillalle
kaiteita!"
Kuvittele kunta, joka tähtää toimissaan nimenomaan lapsiperheiden hyvinvointiin! Se ei ole helppo

tie, sillä se edellyttää kaikkien palvelujen toimivuutta. Elinkeinopolitiikka, perusturva, koulutus,
kunnallistekniikka, terveet rakennukset, motivoitunut ja riittävä henkilökunta; kaiken pitää toimia
jotta se kaikista herkin yksikkö, lapsiperhe, voisi
hyvin. Samalla kunta palvelee ja hoivaa parhaiten
myös muun muassa vanhuksia, mikä on suurta parannusta vaativa asia.

Kuvittele kunta, joka tähtää
toimissaan nimenomaan lapsiperheiden hyvinvointiin!
Kuntapäättäjiltä unohtuu usein, että kuntien rooli
on keskeinen. Näin vaalisyksynä onkin syytä muistaa, että valtuustot päättävät vuosittain yli 12 000 euron investoinneista jokaista alle 18-vuotiasta kohti.
Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kunnat ovat kuitenkin nähneet esimerkiksi lastensuojeluvarat käyttömenoina, eivät investointeina. Lasten
peruspalvelut ovat rapautuneet, "pois lähettämisen
kulttuuri" on lisääntynyt viisinkertaistuneina kiireellisinä huostaanottoina, eivätkä vanhemmat saa
riittävästi tukea. Sosiaalitoimi näyttää jäävän aina
terveydenhoidon ja sivistystoimen jalkoihin.
Pieni apu akuutissa tilanteessa voi estää lapsiperheessä suuren hädän. Kunnallisen kotiavun kaltaiset matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät toimet on
otettava täysimääräisinä käyttöön jokaisessa kunnassa. Dosentti Rimpelä ehdottaakin jokaiseen kuntaan lapsi- ja nuorisopolitiikan strategiaa vuoteen
2025. Strategian tulisi kattaa laajasti kaikki toiminnat yhdyskuntasuunnittelusta erikoissairaanhoitoon. Uusilla investoinneilla voisi vahvistaa kaikkia
lasten kehitysyhteisöjä varhaiskasvatuksesta vanhemmuuteen.
Näillä ajatuksilla toivon teille kaikille aktiivista
otetta ja iloa kuulaaseen kuntavaalisyksyyn!
Elsi Katainen
Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja
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