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 3 
Vasemmistoliiton kärkitavoitteita ja kynnyskysymyksiä seuraaviin hallitusneuvotteluihin 4 
 5 
Vasemmistoliitto tavoittelee vuoden 2019 eduskuntavaaleissa suunnanmuutosta politiikkaan ja 6 
oikeudenmukaista Suomea kaikille, ei harvoille. Seuraavan vaalikauden tärkeimmät tehtävät ovat 7 
eriarvoistumiskehityksen kääntäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen sosiaalisesti 8 
oikeudenmukaisella tavalla sekä uuden työn luominen osaamiseen ja koulutukseen panostamalla.  9 
 10 
Mikäli vasemmistoliitto seuraavien eduskuntavaalien jälkeen osallistuu hallitusneuvotteluihin, ovat 11 
puolueen keskeisimmät tavoitteet hallitusneuvotteluissa seuraavat: 12 
 13 

- Oikeudenmukaisempi talouspolitiikka eriarvoisuuden vähentämiseksi 14 
Vaalikauden aikana tuloeroja kavennetaan oikeudenmukaisilla verotusratkaisuilla sekä 15 
vahvistamalla pienituloisten asemaa ja kohtuullistamalla asumisen hintaa. 16 
Alueellista eriarvoisuutta vähennetään sekä koko Suomen laajuisesti että kuntien ja 17 
kaupunkien sisällä 18 

- Perhevapaa-uudistus 19 
Vasemmistoliiton tavoitteena on kunnianhimoinen perhevapaauudistus, jossa  20 
perheiden valinnanvapaus lisääntyy ja isille erikseen osoitettujen vapaiden määrää 21 
kasvatetaan.  22 

- Koulutuspaketti 23 
Toteutetaan laaja toimenpidekokonaisuus koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi 24 
varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja peruskoulun jälkeisissä opinnoissa, osaamistason 25 
nostamiseksi sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi. 26 
Haluamme palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Varhaiskasvatuksen 27 
osallistumisasteen nostamiseksi ja laadun lisäämiseksi on keskeistä, että tasa-arvoinen oikeus 28 
varhaiskasvatukseen palautetaan, ryhmäkokoja pienennetään, henkilöstön asema turvataan ja 29 
hoidon maksuttomuus laajennetaan. 30 
Toisen asteen maksuttomuus on keskeinen koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvä tavoite. 31 
Tieteen aseman vahvistamiseksi palautetaan korkeakouluindeksi ja parannetaan 32 
korkeakoulujen sekä t&k-toiminnan rahoitusta. Toteutetaan valtakunnallinen ohjelma jatkuvan 33 
oppimisen edistämiseksi. Parannetaan koulutuksen tasa-arvoista saavutettavuutta ja 34 
opiskelijoiden toimeentuloa korottamalla opintorahaa.  35 

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen 36 
Hoitajamitoituksen nosto 0,7 kirjataan lakiin ja perusterveydenhoitoon pääsyä nopeutetaan. 37 
Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja nopea hoitoon pääsy turvataan. Tärkeitä resurssien 38 
lisäystä vaativia osa-alueita ovat myös vammaisten, päihdehuollon, lastensuojelun ja 39 
vanhusten palvelut.  40 



- Toimenpidekokonaisuus itsensätyöllistäjien ja freelancereiden aseman parantamiseksi: 41 
Työnteon muotojen moninaistumisen myötä myös lainsäädännön on muututtava, tarvitaan 42 
parempaa työsuhteen ehtojen tunnistamista, kollektiivinen neuvotteluoikeus sekä selkeämpi 43 
sosiaaliturva. 44 

- Ympäristönsuojelun ja kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen sekä Suomen ihmisoikeuksia 45 
loukkaavan translain uudistaminen kokonaisuudessaan. 46 

- Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista nostetaan 1 %:iin. 47 
 48 

Vastaavasti vasemmistoliitto voi osallistua ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka 49 
 50 

- tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa. 51 
- pidättäytyy heikentämästä perusturvaa ja joka purkaa aktiivimallin. 52 
- toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-53 

uudistuksen. 54 
- asettaa ilmastopolitiikan raamit niin, että se on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.  55 
- pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella. 56 
- varmistaa työehtosopimusten yleissitovuuden. 57 


