Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Vaalikauden 2011-2015 viimeinen uutiskirje

Eduskunnassa 13.3.2015

Isoisäni isä Evert Eloranta teki SDP:n kansanedustajana 1900-luvun alussa työtä sen ajan
vähäosaisten puolesta. Sata vuotta myöhemmin minä sain teiltä kansalaisilta valtakirjan jatkaa
hänen työtään oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Sitä valtakirjaa
olen parhaan kykyni mukaan pyrkinyt toteuttamaan. Neljä vuotta kansanedustajana on vierähtänyt
nopeasti. Tämän kirjeen liitteenä on oma Kansanedustajan vaikuttamisraporttini, johon olen
koonnut työni tuloksia tältä vaalikaudelta. Tätä työtä olen valmis puolestasi edelleen jatkamaan.
Tätä kirjoittaessani on tämän vaalikauden toiseksi viimeinen päivä meneillään. Aamulla joimme
puhemies Eero Heinäluoman eduskunnalle tarjoamat jäähyväiskahvit eduskunnan valtiosalissa.
Jäähyväiset sanoimme etenkin niille edustajille, jotka eivät enää asetu ehdolle ja joista monia
ainakin itse jään lämpimin ajatuksin muistamaan. Yksi heistä on oma pitkäaikainen
kansanedustajamme Heli Paasio. Jäähyväiset sanoimme pitkäksi aikaa myös kauniille, vanhalle
eduskuntatalolle, joka tyhjennetään huomenna remonttia varten ja joka avataan peruskorjattuna
vasta Suomen itsenäisyyden juhlavuonna, syksyllä 2017. Uusi 19.4. valittava eduskunta kokoontuu
naapuritalossa eli Sibeliusakatemian talossa, mikä osuukin osuvasti Sibeliuksen juhlavuoteen. Pian
alkaa tämän päivän täysistunto ja huomenna lauantaina on tämän eduskunnan viimeinen
täysistunto, jossa teemme viimeiset äänestykset.
Viimeiset viikot ja päivät ovat olleet hektisiä eikä dramatiikkaankaan ole puuttunut. Käsiteltäviä
hallituksen esityksiä on ollut omissa valiokunnissani eli perustuslakivaliokunnassa ja
sivistysvaliokunnassa aivan viime hetkiin saakka. Sivistysvaliokunta sai jopa jatkoaikaa maanantaille,
koska oppositio marssi perjantain kokouksesta ulos valiokuntahuoneesta ja näin ollen kokous ei
ollut enää päätösvaltainen. Niinpä jatkoimme tuota kiisteltyä toisen asteen koulutuksen
järjestäjäverkkoa koskevan asian käsittelyä erikoisluvalla vielä maanantaina, mutta silloin
oppositiopuolueet pitkittivät tahallaan kokousta käyttäen samat puheenvuorot aina uudestaan ja
uudestaan. Näin ollen aika loppui kesken ja emmekä saaneet asiaa enää eduskunnan päätettäväksi.
Tämä on todella ikävä asia toisen asteen koulutukselle.
Perustuslakivaliokunnassa emme, ikävä kyllä, voineet Sosiaali- ja terveysuudistuksen viimeisintä
mallia hyväksyä, sillä siinä oli edelleenkin ristiriitaa perustuslain suhteen. Sote-uudistus ei
kuitenkaan kaatunut, vaan se jatkuu heti vaalien jälkeen. Tulevan hallituksen tuleekin ottaa sosiaalija terveydenhuollon palvelu- ja rahoitusuudistus kiireellisimmäksi tehtäväkseen. Kansalaisten
sosiaalisten perusoikeuksien parantamiseksi on se ehdottomasti vietävä loppuun tulevalla
vaalikaudella. Laajakantoinen ja koko maata koskeva uudistus on valmisteltava parlamentaariselta
pohjalta eli yhdessä kaikkien puolueiden kanssa heti alusta lähtien. Nyt saavutettujen tulosten
perusteella on löydettävissä malli, joka poistaa kansanvaltaisuutta ja rahoitusta koskeneet
perustuslailliset epäilyt. Tärkeätä on, että kansalaisten yhdenvertaisuus palveluissa paranee ja
palvelutuotannon taloudellista tehokkuutta nostetaan. Näin keskeisessä asiassa ei pidä kuitenkaan
hosua, vaan tehdä ratkaisut huolella ja harkiten, siten että ne ovat perustuslainmukaisia, kurovat
umpeen kestävyysvajetta ja parantavat sosiaali- ja terveyspalveluiden tasavertaista
saavutettavuutta maan eri puolilla.
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Soten jatkovalmistelussa tulee ottaa vakavasti perustuslakivaliokunnan kannanotot nyt lähinnä ajan
puutteeseen kaatuneeseen järjestämislakiehdotukseen. On tärkeää, että on tarpeeksi aikaa arvioida
eri hallinto- ja rahoitusmalleja perusteellisesti. Samoin kunnille pitää antaa riittävästi aikaa tulla
kuulluksi jatkovalmistelussa. Nyt tälle ei ollut aikaa. Sote-uudistuksen jäämistä keskeneräiseksi on
nyt kuitenkaan turha jäädä kaivelemaan. Sen sijaan pitää kääntää katseet tulevaisuuteen ja
valmistautua uudistuksen jatkotyöhön avoimin mielin. Nyt on syytä asettaa tavoitteeksi järjestelmä,
jossa voidaan turvata kansalaisille yhdenvertaisesti laadukkaat palvelut – vieläpä
kustannustehokkaasti.
Paljon olemme saaneet hallituspuolueena aikaan neljän vuoden aikana, mutta vielä paljon jää
tehtävää. Kuuden puolueen hallituksen työ, joka lopulta kutistui neljän puolueen hallitukseksi, on
ollut haasteellista ja paljon kompromisseja on asioissa jouduttu tekemään. Paljon olemme kuitenkin
omia tavoitteitamme läpi saaneet. Tämän kauden parhaita saavutuksia ovat nuorisotakuu jokaiselle
alle 25-vuotiaalle nuorelle, vanhuspalvelulaki, uusi sosiaalihuoltolaki, yhdenvertaisuuslaki, tasaarvoinen avioliittolaki, opintotukiuudistukset (mm. sen sitominen indeksiin), omaishoitajien aseman
parantaminen, pääomatuloverokannan nostaminen 30 prosenttiin, perusturvan korotus 100€/kk,
verotuksen lapsivähennys, joustava hoitoraha alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille,
asuntopoliittiset uudistukset, ilmastolaki, maksuttomat kalastusoikeudet yli 65-vuotiaille ja
eläkeläisten aseman parantaminen (perusvähennyksen kasvatus 2012-2015, kunnallisveron
eläketulovähennys pieni- ja keskituloisille eläkeläisille 2015, joiden ansioista keskituloiselle
eläkeläiselle jää vuodessa 450 euroa enemmän kuin vuonna 2011).
Vaalikampanjani on täydessä käynnissä huomisesta alkaen ja tiedot tapahtumistani löytyvät
verkkosivuiltani www.eeva-johanna.net. Tulethan mukaan. Olet lämpimästi tervetullut myös
tukiryhmääni auttamaan esimerkiksi esitteiden luukuttamisessa tai vaalikojulla. Ota yhteys vaikka
suoraan minuun.
Kiitos niistä monista viesteistä, yhteydenotoista ja kannustuksista, joita olen näiden neljän vuoden
aikana teiltä saanut. Esiin nostamianne asioita olen pyrkinyt viemään parhaani mukaan eteenpäin ja
saamani kannustus on antanut voimia jaksaa. Kiitos.
Maailman nopea muutos vaatii nyt rohkeutta toimia. Tarvitsemme lisää työpaikkoja ja kestävää
kasvua, jotta voimme säilyttää hyvinvointiyhteiskuntamme myös tuleville polville. Meidän
isänmaamme tulee myös olla oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Siellä pidetään huolta kodeista,
koulusta, työstä ja kaikenikäisistä ihmisistä. Siellä uskalletaan katsoa eteenpäin ja pyritään luomaan
uutta. Tulevaisuuden siemenet kylvetään tänään. Tehdään se yhdessä!
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