Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Kesäinen tervehdys eduskunnasta

Helsingissä 28.5.2014

Toukokuussa on riittänyt kotimaan politiikan jännittäviä käänteitä. Alkukuusta kaikkien katseet
olivat suunnattuna Seinäjoelle SDP:n puoluekokoukseen, jossa jännittävän ja tasaväkisen
puheenjohtajakisan tuloksena uudeksi SDP:n puheenjohtajaksi tuli valituksi Antti Rinne.
SDP:n Rinne: Hallitusneuvotteluissa rakennettiin historiallinen työllisyyspaketti
SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne pitää uudessa
hallitusohjelmassa keskeisenä työllisyyspakettia.
- SDP:n tavoitteena oli saada hankkeita, jotka lisäävät työpaikkoja pikaisesti ja jotka
parantavat työllisyyden edellytyksiä myös tulevina vuosina. Tämä tavoite saatiin läpi
työllisyyspakettina.
Rinne muistuttaa, että Suomessa on yli 300 000 työtöntä. Matka TE-toimiston kautta
Kelaan ja sieltä kotisohvalle on vaarallinen kulkea varsinkin, jos sen kulkee usein ja
yksin. Työttömyys on osoitus politiikan epäonnistumisesta ja sitä tässä nyt yritetään
korjata.
Työllisyyspaketissa on toimia muun muassa asunto- ja infrarakentamisen
vauhdittamiseksi. Paketin koko vipuvaikutuksineen on miljardiluokkaa.
- Asuntorakentaminen tarkoittaa konkreettisesti sekä työtä että koteja suomalaisille.
Asuntorahaston peruskorjauksiin tarkoitettuja valtuuksia lisätään melkein puolet - 40
miljoona. Lisäksi vapautetaan pääomia ja pannaan alulle Remontti oyj. Nämä toimet
lisäävät asuntotuotantoa ja korjausrakentamista.
- Asuminen on pääkaupunkiseudulla liian kallista ja siksi työvoiman ja avoimien
työpaikkojen tarjonta eivät kohtaa. Tavallisen palkansaajaperheen tuloista menee nyt
leijonanosa asumiskustannuksiin ja vuosi vuodelta tilanne pahenee.
- Infrastruktuurirakentaminen on tärkeää työpaikkojen vuoksi. Lisäksi toimiva
infrastruktuuri on tuotteiden liikkuvuuden kannalta olennaista ja turvaa teollisuuden
ja muun tuotannon toimintaedellytykset.
Minihallitusneuvotteluissa päätettiin Pisara-radan valtionosuuden 100 miljoonan
euron periaatekirjauksesta sekä Länsimetron jatkamisesta Kivenlahteen. Lisäksi
budjettiriihessä täsmennetään alueellisia hankkeita.
Verotuksen inflaatiotarkistukset kohdennetaan pieni- ja keskituloisille
Ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiota vastaavat tarkistukset kolmen alimman
tuloluokan osalta vuonna 2015 ja jäädytys siirretään vuoteen 2016.
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- Verotuksen inflaatiotarkistusten toteuttaminen nimenomaan pienimmissä
tuloluokissa on oikeudenmukainen ratkaisu, joka tukee suomalaista ostovoimaa,
kotimaista kysyntää sekä tukee työllisyyttä. Suurituloiset eivät lisää kulutustaan
tällaisten helpotusten myötä, mutta pieni- ja keskituloiset suomalaiset, tavalliset
eläkeläiset ja palkansaajat käyttävät vapautuneen rahan jokapäiväisiin menoihin.
- Talouden haastavina aikoina meillä ei ole varaa kasata lisää rahaa rikkaiden
sukanvarteen, vaan panostamme mieluummin tavallisten suomalaisten arkeen ja
elämään. Tällaisella ratkaisulla jokainen vapautuva euro menee suomalaiseen
hyvinvointiin; suomalaisen työl-lisyyden ja osaamisen tukemiseen, Rinne painottaa.

Lue lisää...
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman on tyytyväinen
syntyneeseen hallitusohjelmaan. SDP:lle tärkeät työllisyys- ja oikeudenmukaisuuspainotukset
näkyvät selvästi ohjelmassa.
- Kasvuun ja työllisyyteen panostetaan nyt tuntuvasti lisää. Monet nyt linjatut ja myöhemmin
budjettiriihessä hyväksyttävät hankkeet tarjoavat nopeasti työtä ja toimeentuloa ympäri maata.
Uusi hallitus kääntää valtiovarainministeri Antti Rinteen aloitteesta lujalla otteella Suomea uuteen
kasvuun, sanoo Backman.
- Nyt tarvitaan ennakkoluulotonta uutta ajattelua ja toimenpiteitä. Antti Rinteen kokoama paketti
tuo asuntorakentamiseen ja kuntien rakennuskannan, mm. koulujen uudistamiseen tuoreita
välineitä, toteaa Backman.
- Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on erityisen tyytyväinen lapsiperheiden huomioimiseen.
Korostimme jo kehysriihen jälkeen tarvetta tehdä lapsiperheitä koskevia lisäpäätöksiä. Nyt tämä
toteutuu. Erityisesti pienituloisia lapsiperheitä tuetaan tekemällä verotukseen kohdennettu 70
miljoonan euron vähennys.

Monta sosialidemokraateille tärkeää asiaa toteutui minihallitusneuvotteluissa.
Minihallihallitusneuvottelut olivat enemmän kuin minineuvottelut. Muistan kun pääministeri Anneli
Jäätteenmäki vaihtui Matti Vanhaseen, hallitusohjelmaa ei täydennetty rivilläkään, koska sama
hallituspohja jatkui. Nyt ei juuri pureta vanhoja päätöksiä, mutta tukku uusia tuli rinnalle.
Jos joku pelkäsi, että kissan räätälöinnin seurauksena takkikankaasta tulee tuluskukkaro, niin taisi
käydä niin, että tuluskukkarokankaasta tuli takki tai ainakin liivit.
Talous on sakannut pahasti ja työttömyys on nousussa. On siis varsin viisasta keskittyä kasvun
tukemiseen ja työpaikkojen itujen kylvämiseen.
Nyt tehdään sellaisia investointeja, jotka on joka tapauksessa tehtävä. On järkevää tehdä niitä
silloin, kun on pula työstä eikä vasta sitten, kun on pula työvoimasta.
Alkuvuoden kehysriihen päätöksissä oli monta kipeää päätöstä, niitä ei varsinaisesti pureta. Niissä
on kyse talouden tasapainottamisesta.
Mutta esimerkiksi sosialidemokraateille oli tärkeää, että suunniteltua lapsilisän leikkausta
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kompensoidaan jollain tavoin. Nyt se tapahtuu nimenomaan lapsiperheille suunnatulla
veronkevennyksellä.
Tämä on oikein, koska kehysriihen monet muutkin säästöt kirpaisevat saman joukon rahapussia.
Lisäksi selvitykset osoittivat, että lapsilisäleikkaus kasvattaisi tuloeroja, vaikka hallituksen tavoite on
ollut päinvastainen.
Toinen tärkeä kokonaisuus koskee asuntopolitiikkaa. Asuntorahaston peruskorjauksiin tarkoitettuja
valtuuksia lisätään lähes puolella. Lisäksi vapautetaan pääomia ja pannaan alulle Remontti Oyj.
Nämä toimet lisäävät asuntotuotantoa ja korjausrakentamista.
Verotuksen inflaatiotarkistukset tehdään esivuonna pieni- ja keskituloisille. Tällä on merkitystä
kotimaisen kysynnän ja sitä kautta työllisyyden kannalta. Kyse on siis siitä, että tuloverotus ei
tiukkene. Kehysratkaisussa ne oli sovittu jäädytettäväksi. Suurimmissa tuloluokissa verotuksen
annetaan kiristyä.
Suomi on luottoluokitukseltaan kolmen AAAn maa. Nyt meillä on kahden AAn hallitus. Aleksin ja
Antin.

Meillä työt jatkuvat täällä Helsingissä Kokoomuksen puheenjohtajavaihdon ja sitä seuraavan
pääministerivaihdoksen takia normaalia pidempään eli hyvän aikaa vielä juhannuksen jälkeenkin.
Palaan eduskuntakuulumisiin vielä ennen oma kesälomaani kesäkuussa.
Toivotan teille kaikille oikein mukavaa alkavaa kesää!

Eeva-Johanna
Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja
GSM 050 5232 309
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
www.eeva-johanna.net
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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