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TEKOJA. 
ARJELLE JA SUOMELLE.
Kansanedustajan työssä tarvitaan sekä asiantuntemusta ja 
osaamista että innostusta ja tahtoa viedä asioita eteenpäin. Politii-
kalla ratkaistaan isoja arjen kysymyksiä – joko hyvin tai huonosti. 
Päättäjien on tunnettava tosiasiat, mutta päätösten on myös 
tunnuttava oikeilta ja oikeudenmukaisilta. Aina on sopiva hetki 
miettiä, miten asiat voi tehdä paremmin. Tarvitsen Sinulta valta-
kirjan jatkaakseni työtä hyvän arjen puolesta.

Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu
Terveydenhuollon maisteri, röntgenhoitaja

Kolmen lapsen äiti

09 432 3033     050 511 3033
sari.sarkomaa@eduskunta.fi      www.facebook.com/sarkomaasari
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ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 6.-12.4.
ENNAKKOÄÄNESTYS ULKOMAILLA 6.-9.4.
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Tervetuloa mukaan tukiryhmääni!



KOTI HELSINGISSÄ 
EI SAA OLLA LIIAN KALLIS
Tavallisilla helsinkiläisillä pitää olla varaa asua omassa kotikau-
pungissaan. Asumisen kustannusten lähes sietämätön nousu 
saadaan kuriin vain rakentamalla lisää kohtuuhintaisia asuntoja. 
Ei ajeta helsinkiläisiä naapurikuntiin! Kaupunkia on tiivistettävä 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kiinteistövero on pidet-
tävä kohtuullisena. Asuntolainojen korkovähennys on säilytettävä.
 
PALVELUT VOIDAAN TEHDÄ PAREMMIN
Perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia, siksi palveluihin tarvitaan 
valinnanvapautta. Terveydenhuolto käy kalliiksi, jos se perustuu 
yhä piteneviin jonoihin. Kannattavinta on suunnata veroeuroja 
ennaltaehkäiseviin palveluihin. Liikunta on paras terveyttä edistä-
vä lääke. Vanhustyön oikea tavoite on tuoda lisää elämää ja 
inhimillisyyttä vuosiin.

Lapset tarvitsevat aikuisten aikaa voidakseen hyvin. Peruskou-
lussa ja päivähoidossa on turvattava riittävän pienet ryhmäkoot ja 
vakituiset, tutut opettajat ja hoitajat. Pienet koululaiset ansaitse-
vat turvallisen iltapäivän. Laadukas koulutus varhaiskasvatukses-
ta korkeakouluihin on hyvinvointimme paras vakuutus.
 
HYVÄN TYÖN PITÄÄ KANNATTAA AINA
Jokaiselle on annettava mahdollisuus osallistua työelämään 
reiluin ja kannustavin ehdoin. Suomalaista työtä ja yrittäjyyttä on 
vahvistettava. Se tuo lisää työpaikkoja ja voimavaroja yhteisen 
hyvinvointimme rakentamiseen. Työn ja eläkkeiden verotusta on 
maltillisesti kevennettävä. Työssä etenemisen ja eteenpäin yrittä-
misen on aina oltava myös taloudellisesti kannattavaa. Verotuk-
sen on kannustettava ympäristöystävällisiin valintoihin.
 
TYÖ JA PERHE
JOKAVANHEMMANOIKEUS
Hyvästä työelämästä ja perheystävällisyydestä on viisasta tehdä 
kilpailuvaltti. Naisten ja miesten työuriin on suhtauduttava 
kannustavasti ja tasa-arvoisesti. Sama koskee perhevapaita, pitipä 
ne sitten äiti, isä tai kumpikin vuorollaan. Vanhemmuuden kustan-
nukset on jaettava tasapuolisesti. Perusteettomat pätkätyöt sekä 
palkka- ja ikäsyrjintä on kitkettävä päättäväisesti. Työstä ja 
elämästä on voitava myös nauttia.
 

PUHDAS YMPÄRISTÖ 
ON PARAS PERINTÖ LAPSILLEMME
Vapaat merenrannat, puistot ja metsät ovat rikkaus, jota on vaalit-
tava. Rantavaltioiden ja kotimaisten meren kuormittajien on sitou-
duttava Itämeren pelastamiseen. Arjen on tarjottava mahdolli-
suuksia helpoille ympäristöteoille. Päätöksissä on huomioitava 
myös eläinten hyvinvointi. Yhteiskunnan on kannustettava 
asumaan, liikkumaan ja kuluttamaan luonnonvaroja ja energiaa 
fiksusti säästäen. Jätetään maapallo lapsillemme kunnossa, jota 
tulevien äitien ja isien ei tarvitse hävetä.
 
HELSINGIN HYVINVOINTI 
ON KOKO SUOMEN ETU
Elinvoimainen pääkaupunkiseutu toimii globaalissa taloudessa 
koko maan kasvun, luovuuden ja hyvinvoinnin veturina. On kaikkien 
suomalaisten etu, että Helsinki on kansainvälisesti houkutteleva ja 
samalla hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää kaikenikäisille. 
Uudet menestystarinat edellyttävät huolenpitoa ainoasta metro-
polistamme. Helsingin on saatava pitää oikeudenmukaisempi 
osuus verotuloistaan. Pääkaupunkiseudun kuntien ei pidä taistella 
keskenään, vaan niiden on yhdistettävä voimansa.


