Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Tammi-helmikuun uutiskirje

Eduskunnassa 20.2.2015

Eduskuntatyön viimeiset viikot ovat olleet kiireisiä tammikuun puolivälistä alkaen ja tahti sen kun
kiristyy. Käsiteltäviä hallituksen lakiesityksiä on vielä paljon ainakin omien valiokuntieni työlistalla
ja kokoukset ovat pitkiä ja alkavat varhain.
Sivistysvaliokunnassa käsiteltävänämme ovat olleet esimerkiksi toisen asteen koulutuksen
rahoitusrakenteeseen liittyvä esitys, jossa mm. kannustetaan opetuksen järjestäjiä huolehtimaan
oppilaistaan siten, että nämä suorittavat opintonsa loppuun asti ilman, että opinnot keskeytyisivät.
Kansalaisaloite ruotsin kielen saamiseksi vapaaehtoiseksi on myös viittä vaille valmiiksi käsitelty.
Oma kantani on, että aloitteen perusteella hallituksen pitäisi tehdä laaja selvitys, jossa tarkastellaan
maamme yleistä kielipolitiikkaa ja miten sitä pitäisi kehittää tulevia kielitaitohaasteita ennakoiden.
Tähän selvitykseen pitäisi sisältyä ruotsin kielen opetuksen laaja arviointi ja se tarvitaanko
pakkoruotsia vai ei.
Perustuslakivaliokunta on ollut varsinainen työleiri syksystä alkaen. Työpöydällä on valtaisa määrä
lakiesityksiä, joiden perustuslainmukaisuus on käytävä lävitse. Sote-uudistus on vienyt eniten
aikaamme, niin kuin mediasta on voinut huomata. Eilen saimme oman lausuntomme siellä valmiiksi
ja jouduimme toteamaan, että hallituksen sote-esityksessä sekä rahoitus että kansanvaltaisuus eivät
toteudu perustuslain mukaisesti. Perustuslakivaliokunnassa pidimme kolmea eri mallia mahdollisena,
mutta emme ottaneet kantaa yhdenkään vaihtoehdon puolesta. Kaikki kolme mallia ovat mahdollisia,
mutta selvempiä olisivat maakuntamalli tai valtion ja kuntien työnjaon muuttaminen niin, että valtio
ottaa enemmän vastuuta terveydenhuollosta. Yksitasoinen kuntayhtymämalli olisi epäselvin.
Eduskuntatyötä on kolmisen viikkoa jäljellä ja on epävarmaa saadaanko asia valmiiksi vielä tällä
kaudella. Sote-uudistus ei kuitenkaan kaadu, vaan valmistelu jatkuu parlamentaarisesti kaikkien
puolueiden kesken koko ajan eteenpäin. Näin keskeisessä asiassa ei pidä hötkyillä, vaan tehdä
ratkaisut huolella ja harkiten, siten että ne ovat perustuslainmukaisia, kurovat umpeen
kestävyysvajetta ja parantavat sosiaali- ja terveyspalveluiden tasavertaista saavutettavuutta maan eri
puolilla.
Sote-uudistus on yksi kaikkein tärkeimpiä tulevaisuuden kysymyksiä meidän kaikkien suomalaisten
hyvinvoinnille. Ponnistelu toimivien terveyskeskusten aikaansaamiseksi ja sosiaali- ja
terveysmenojen kustannusten hillitsemiseksi jatkuu siis edelleen eduskunnassa. Kaikki puolueet ovat
tästä yksimielisiä. Jatkamme siis työtä sote-uudistuksen kanssa, sotea ei ole kuopattu eikä haudattu.
Tästä on puolueiden yksimielisyys ja yhteisymmärrys.
Joulun jälkeen olen tehnyt seuraavat kirjalliset kysymykset hallitukselle: Taiteelle ja kulttuurille
tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeus ja jatkokysymys elintarvikkeiden asetaldyhydistä. Pääsin
pari viikkoa sitten tekemään myös kyselytuntikysymyksen eriarvoisuuden vähentämisestä ja
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Ikävä kyllä tv-lähetysaika taas loppui juuri kun pääsin
kysymään.
Omat verkkosivuni ovat uudistuneet ja sieltä löytyvät kootusti kaikki lehdistötiedotteeni, kirjoitukset,
puheet yms. Käy siis katsomassa www.eeva-johanna.net.
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Järjestän keväällä kaksi seminaaria, joihin olet tervetullut. Onko huoli matkapuhelinsäteilyn
terveysvaikutuksista turhaa Turun työväentalo, la 19.3. klo 17.30. Lisää eloa eläkevuosiin on 1.4. klo
12 alkaen ravintola Koulussa. Näiden tarkemmat ohjelmat kirjeen lopussa.
Omalta osaltani olen pikku hiljaa aloitellut myös vaalikampanjaani viikonloppuisin ja olen
tavattavissa seuraavissa vaalitapahtumissa:
La 21.2. klo 13-14 ministeri Kiurun kanssa Turussa kävelykadulla Vakiduuni-kampanjassa
Ma 23.2. klo 13-15.30 Bioenergiapaneelikeskustelussa Marina Radisson-hotellissa
ja klo 18-20 Naantalin vapaa-aikatullissa Lapsiperheiden tulevaisuus-paneelikeskustelussa
La 28.2. klo 11-13 olen Runosmäen koulun kentällä, jossa myös valtiovarainministeri Antti Rinne
vierailee, paikalla soppatykki
Ma 2.3. klo 17-19 olen Omakotiliiton paneelikeskustelussa Turun AMK, Sepänkatu 1
La 7.3. olen ainakin Auran markkinoilla
Pe 13.3. klo 16-18 olemme tukiryhmän kanssa Länsikeskuksen Prismalla
La 14.3. on tämän eduskunnan viimeinen istuntopäivä
Olet lämpimästi tervetullut tukiryhmääni. Ota yhteys vaikka suoraan minuun.

Eeva-Johanna
Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja
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www.eeva-johanna.net

Tämän vuoden aikana olen tehnyt seuraavat valtiopäivätoimet:
Lakialoitteet:
- Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
- Laki väylämaksulain kumoamisesta
Kirjalliset kysymykset:
- Vapaaehtoistyön kulujen verovähennysoikeus
- Pakkoavioliiton kriminalisointi
- Syöpäriskiseulontojen laajentaminen ja tehostaminen
- Myyjän korvausvastuu kiinteistökaupassa
- Oppimateriaalien tekijänoikeusongelmat
- Väylämaksujen poistaminen
- Sähköinen terveystili
- Elintarvikkeiden sisältämä asetaldehydi
- Matkakulujen vähentäminen verotuksessa osan vuotta työssä oleville
Suullisen kyselytunnin kysymykset:
- Yksin elämisen erityispiirteiden huomioon ottaminen
- Kiinteistön myyjän korvausvastuu
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Olethan yhteydessä, jos haluat minut vieraaksesi yhdistyksesi kokoukseen tai haluatte tulla
vieraakseni eduskuntaan.
Jos et halua jatkossa saada näitä uutiskirjeitä, kerrothan sen vastaamalla tähän viestiin.

KUTSU
Onko huoli matkapuhelinsäteilyn terveysvaikutuksista turhaa?
Langaton teknologia ja sen myötä radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily lisääntyy ympärillämme
koko ajan. Mitä tämä säteily on ja miten sitä säännellään? Mitä tutkimus kertoo radiotaajuisen
sähkömagneettisen säteilyn haitoista? Pitääkö meidän olla huolissamme omasta ja lastemme
terveydestä? Miten voimme hallita mahdollisia riskejä?
Asiaa pohditaan torstaina 19.3.2015 klo 17.30- 20 Turun Työväentalon kolmoskerroksessa,
Eerikinkatu 30.

Ohjelma
17.30

Kahvitarjoilu

17.45

Pitääkö matkapuhelinsäteilystä olla huolissaan?
Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja

18.00

Mitä radiotaajuinen sähkömagneettinen säteily on ja miten sitä säännellään?
Marjukka Hagström, OTM, VTM, projektipäällikkö, Radio- ja EMC-laboratorion tutkija,
Turun ammattikorkeakoulu

18.20

What does scientific research say about of the health effects of mobile phones?
Dariusz Leszczynski, PhD, DSc, Docent

18.50
Mitä raja-arvot kertovat? Miten altistusta radiotaajuiselle säteilylle voisi
vähentää?
Mikko Ahonen, FT, tutkija, Tampereen yliopisto
19.10

Varovaisuusperiaate ja tukiasemien sijoittelu: huolestuneen vanhemman
puheenvuoro
Henrik Elonheimo, OTT, Kähärin koulun vanhempainyhdistyksen pj

19.30

Keskustelua

20.00

Loppusanat
Eeva-Johanna Eloranta

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Lisätietoja: Eeva-Johanna Eloranta, 050 52 32 309, eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
Tilaisuuden järjestää Oikeudenmukainen Suomi ry

Lisää eloa eläkevuosiin
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Onko vanhuslaki parantanut ikäihmisten hyvinvointia, tuetaanko kotona asumista riittävästi
entä miten saada lisää liikettä niveliin?
Keskiviikkona 1.4.2015 klo 12.00–14.30
Panimoravintola Koulun ruokasali, Eerikinkatu 18, Turku

Klo 12.00

Miten uusi vanhuslaki parantaa ikäihmisten hyvinvointia?
Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja

Klo 12.30

Miten toimivat ennaltaehkäisy ja kotona asumista tukevat palvelut?
Anne Vuorinen, kotihoidon johtaja, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Kahvitarjoilu

Klo 13.10

Liikunnan tärkeys, miten saada lisää virtaa eläkevuosiin?
Jukka Läärä, kehittämispäällikkö, Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry

Klo 13.30

Kommenttipuheenvuorot:
Marjatta Sinervo, Turun vanhusneuvoston pj Jarmo Rosenlöf, Sosiaali-ja
terveyslautakunnan pj

Klo 13.45

Ikäihmisen asuminen, turvallisesti ja itsenäisesti Kotosalla
Keskustelua

14.30

Tilaisuuden päätös

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Tilaisuuden järjestää Oikeudenmukainen Suomi ry
Lisätiedot: Eeva-Johanna Eloranta, 050 52 32 309
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