Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Jouluinen tervehdys eduskunnasta

Helsingissä 19.12.2014

Eduskunnan syysistuntokausi päättyy tänään. Koko tämän viikon olemme aamusta myöhäiseen
yöhön käsitelleet valtion ensi vuoden talousarviota. Omat aamuni ovat alkaneet vielä sitäkin
varhemmin, koska perustuslakivaliokunnassa olemme aloittaneet erittäin mielenkiintoiset soteuudistuksen kuulemiset. Muiden valiokuntien työ onkin budjettikäsittelyn takia ollut keskeytyneenä.
Tänään teemme vielä viimeiset budjettiäänestykset ennen joulutauon alkamista.
Talousarvioon liittyvissä puheenvuoroissani olen ottanut esille seuraavia asioita. Oikeusministeriltä
kysyin pakkoavioliitoista, joita tapahtuu suomalaisten maahanmuuttajaperheiden tytöille. Vaikka
pakkoavioliittoja ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole näkynyt enää viimeiseen sataan vuoteen, tapa
on kuitenkin kulkeutunut takaisin joidenkin maahanmuuttajien kulttuureiden mukana. Tästä asiasta
jätin tällä viikolla vielä virallisen kirjallisen kysymyksenkin. Esitin myös huoleni
oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta, koska oikeusprosessit kestävät vuosia ja
oikeudenkäyntikulut ovat kovin suuria tavallisen työssäkäyvän kukkarolle.
Sisäministerille esitin huoleni hallituksen pohtimasta lakimuutoksesta, jonka jälkeen rahankeräyksen
voisi käynnistää pelkän ilmoituksen turvin käytännössä lähes kuka tahansa. Keräyksen kohteen ei
myöskään enää tarvitsisi olla yleishyödyllinen. Esitys on kovin ongelmallinen, sillä se voi vaarantaa
monien järjestöjemme yleishyödylliseen tarkoitukseen tapahtuvan varainkeruun ja jopa
humanitaarisen avun keräämisen. Me sosialidemokraatit emme kannata tätä uudistusta.
Työ- ja elinkeinoministeriön osalta totesin, että Suomi tarvitsee lisää yrittäjyyttä, jotta pärjäämme
tulevaisuudessa. Itsensä työllistäjät ja pienyrittäjät pitävät osaltaan talouden pyörät pyörimässä ja
me tarvitsemme myös heitä lisää. Liian harvat kuitenkaan uskaltavat yrittäjiksi lähteä suurten riskien
takia. Itsensä työllistäjät ovat usein varsin haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla. Sosiaaliturva ja
turva ylipäätään ovat heidän osaltaan varsin heikolla tasolla. Monen osalta esimerkiksi
yrittäjäeläkemaksut saattavat jäädä niin alhaisiksi, että eläkeiän koittaessa edes takuueläkkeen raja
ei ylity. Kysyinkin ministereiltä miten voimme lievittää etenkin pienyrittäjän yrittäjäriskiä niin, että
useammat suomalaiset uskaltaisivat ryhtyä yrittäjäksi. Asia liittyy osittain sosiaaliturvaan, mutta
myös muihin asioihin, voisiko vaikkapa työttömyysturvaa saada yrittäjyyden alkutaipaleella.
Peräänkuulutin hallitukselta hallintokuntarajat ylittävää yrittämisen kannusteisiin ja turvaan liittyvää
kokonaisuudistusta. Tämä on meille sosialidemokraateille tärkeä teema.
Kuntaministerin hallinnonalan osalta totesin, että kunnissa ei tietojärjestelmiä käytetä tänä päivänä
edelleenkään optimaalisesti. Kyse on niin kuntatalouden ohjausta parantavista tietojärjestelmistä,
kuin myös tiedonkeruun virtaviivaistamisesta siten, että päällekkäistä tietoa ei turhaan kerätä.
Usein olisi tarpeen miettiä palveluiden järjestäminen ja palveluprosessit aivan uudella tavalla, jotta
digitalisaation tuomat hyödyt voidaan mahdollisimman täysimääräisesti hyödyntää. Sähköisillä
järjestelmillä on myös sote-uudistuksen onnistumisen kannalta aivan keskeinen rooli. Kysyinkin
ministeriltä millä mallilla valtakunnallisten ja alueellisten tietojärjestelmähankkeiden sisällöllinen ja
aikataulullinen sovittaminen on.
Maa- ja metsätalousministeriön osalta otin esiin Suomen mahdollisuudet biotaloudessa, sillä meillä
on kaikki edellytykset nousta biotalouden mallimaaksi, mutta tämä edellyttää yhteisymmärrystä ja
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toimenpiteitä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Tulevaisuuden voittajakonseptit syntyvät
ainoastaan ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja rohkeilla kokeiluilla. Siirtyminen biotalouteen vaatii
yhteistä tahoa, sitoutumista ja päätöksiä. Tässä meillä on vielä tekemistä. Meidän tulee käyttää
biotalouden mahdollisuudet paremmin hyväksemme.
Liikenneministeriön osalta peräänkuulutin väylämaksujen poistamista, koska niistä kokonaan
luopumalla voimme saada maamme satamiin kilpailuetua muihin Itämeren satamiin verrattuna ja
näin ollen lisää transitoliikennettä ja sitä kautta lisää työpaikkoja maamme satamiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön osalta totesin, että niukat eurot koulutuksessa kannattaa sijoittaa
mieluummin koulutuksen sisältöön kuin tyhjiin seiniin. Harvaan asutulla seudulla on toki
perusteltua, että koulutilatkin voivat olla vajaakäytössä, koska on tärkeää, että lapset ja nuoret
voivat käydä koulua kotoa käsin. Näilläkin alueilla on ihan järkevää tehdä yhteistyötä esimerkiksi
lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kesken, esimerkiksi tilojen ja joidenkin aineiden opettajien
osalta. Suomen suuremmat kaupungit ovat käyneet esimerkiksi lukioverkkonsa läpi, mutta sen
sijaan keskisuurissa kaupungeissa tekemistä usein vielä riittää. Siellä saattaa olla muutaman
kilometrin välein lukioita, ja se ei välttämättä ole järkevää.
Korostin myös taiteen merkitystä hyvinvoinnin vahvistajana. Totesin, että on erityisen tärkeää saada
myös kaikki lapset perhetaustasta riippumatta kulttuurin piiriin. Uuden varhaiskasvatuslain myötä
tulee varhaiskasvatussuunnitelmista lakisääteisiä ja niiden avulla voimme poistaa tämänhetkiset
suuret erot varhaiskasvatuksen laadussa. Kysyin ministereiltä onko jo suunniteltu yhteistyötä
varhaiskasvatussuunnitelman sisältöjen suhteen, jotta kaikki lapset perhetaustasta riippumatta
pääsisivät osallisiksi myös kulttuurista sen eri muodoissa jo varhaiskasvatuksessa?
Sosiaali- ja terveysministeriön osalta esitin huoleni terveydenhuollon yliopistotutkimuksen ja
sektoritutkimuslaitosten menosäästöistä ja kysyin myös mitä korkeakouluopiskelijoiden
terveydenhuollon YTHS-mallille käy sote-uudistuksessa ja ulotetaanko se koskemaan myös
ammattikorkeaopiskelijoita. Toivoin myös ministeriä tuomaan hoitajamitoitusta koskevan
vanhuspalvelulain tarkennuksen pian eduskunnan päätettäväksi, jotta jatkossa vähintään
henkilökuntamäärän vähimmäisvaatimus toteutuisi ihan kaikissa hoitoyksiköissä.
Asuntoministeriltä kysyin miten ollaan edistämässä ikäihmisten uudenlaisia vaikkapa yhteisöllisiä
asumismuotoja, jotka voisivat tuoda ratkaisun monen yksinasujan ongelmiin. Otin myös esiin
asunnottomien vaikean tilanteen ja etenkin nuorten asunnottomien suuren määrän.
Eilen saimme hienoja gallup-uutisia. SDP oli vihdoin yltänyt puolueiden kannatusmittauksissa
toiselle sijalle. Hienoa, että tehty politiikka kantaa nyt vihdoin hedelmää. Viikonloppuna vien omalta
osaltani eteenpäin SDP:n Suklaata yrittäjille -kampanjaa. Ideana on lähestyä pienyrittäjiä
suklaarasialla ja kertoa heille, että me sosialidemokraatit aiomme tehdä parhaamme, jotta
pienyrittäjien tilanne helpottuisi. Tätä teemaahan pidin esillä budjettikeskustelussakin tällä viikolla.
Maanantaina 22.12. klo 12-13.30 tarjoan Turussa Café Artissa, Läntinen Rantakatu 5:ssä glögiä ja
piparia. Tule sinäkin piipahtamaan.
Oikein hyvää ja rentouttavaa joulua sinulle sekä läheisillesi!
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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

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.
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