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Eduskunnassa on tänään käsillä kevätistuntokauden toiseksi viimeinen päivä. Eilen valitsimme
uuden pääministerin, tänään keskustelemme presidentin aamulla nimittämän, Alexander Stubbin
johtaman hallituksen ohjelmasta ja huomenna siitä sitten äänestämme.
Uusi hallitusohjelma perustuu toki aiemman eli Kataisen hallituksen ohjelmaan ja sen
rakennepoliittisiin linjauksiin. Vakaa julkinen talous on tavoitteena edelleen. Muutamia uusia
linjauksia muuttuneesta tilanteesta johtuen on kuitenkin tehty. Suomen velkaantuminen taittuu
uuden hallitusohjelman mukaan vuonna 2018 eli pari vuotta aiemmin suunniteltua myöhemmin.
SDP haluaa Suomeen lisää työpaikkoja. Uuden hallitusohjelman tärkeimpänä tavoitteena onkin
saada aikaan dynaamisia vaikutuksia talouteen ja kansantalouteen, jotta saadaan aikaan kasvua ja
sitä kautta työpaikkoja. Ainoastaan työllisyysastetta nostamalla pystymme säilyttämään
nykyisenkaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Uusi hallitusohjelma sisältääkin useita eri hankkeita
työllisyyden parantamiseksi.
Verotukseen tehdään nyt indeksitarkistuksia, jotta ostovoima lisääntyisi. Hallitusohjelman uusi
verolinjaus noudattaa kuitenkin SDP:n oikeudenmukaisuuslinjaa eli tuloverotuksen
inflaatiotarkistukset kohdistuvat kolmeen alimpaan tuloluokkaan eli kaksi ylintä tuloluokkaa jäävät
ilman tarkistuksia. Näin ehkäistään pieni- ja keskituloisten verojen kiristyminen. Nämä
verokevennykset parantavat ostovoimaa ja kysyntää.
Kataisen hallituksen tekemä noin 8 euron lapsilisäleikkaus kompensoidaan pienituloisten
lapsiperheiden verovähennyksellä, joka on vuositasoltaan noin 70 miljoonaa euroa. Tästä
verovähennyksestä olen erityisen iloinen, sillä lapsiperheiden verovähennys oli SDP:n tavoite myös
viime eduskuntavaaleissa. Tämän lisäksi lapsiperheitä auttaa tuo edellä mainittu verotuksen
inflaatiotarkistus. Perhepolitiikka on nyt vihdoin nostettu arvoiseensa asemaan eikä tuota
lapsilisäleikkausta enää kannata murehtia. Nyt kohennukset kohdistuvat juuri niille lapsiperheille,
jotka apua eniten tarvitsevat.
Tuo verotuksen inflaatiotarkistus lisää myös pieni- ja keskituloisten eläkeläisten ostovoimaa ja
kompensoi osaltaan sitä, että Kataisen hallituksen toimesta eläkkeisiin tehtiin ainoastaan 0,4%:n
indeksikorotus, sama korotus, joka koskee myös palkkoja ja monia muita etuisuuksia.
SDP:n tärkeä tavoite oppivelvollisuusiän nostosta toteutuu siten, että ensimmäinen vuosi
peruskoulun jälkeen tulee oppivelvollisuuden piiriin. Kyse ei siis ole pakollisesta kymppiluokasta
vaan lukion tai ammatillisen opetuksen ensimmäisen vuoden velvoittavuudesta. Monet ovat
ihmetelleen tämän tavoitteen järkevyyttä, etenkin kun se maksaa noin 15 miljoonaa euroa. Tuo
hintalappu on kuitenkin aika pieni, jos verrataan sitä yhden syrjäytyneen nuoren aiheuttamaan noin
miljoonankin euron hintalappuun, puhumattakaan edes syrjäytymisen inhimillisistä kustannuksista.
Nykymaailmassa ilman koulutusta on hyvin vaikea saada työpaikkaa. Ilman ammatillista koulutusta
olevien työurat ovatkin epävakaita ja lähes kymmenen vuotta muita lyhyempiä. Työura jää silloin
tytöillä noin 22 vuoteen ja pojilla noin 26 vuoteen, kun keskimäärin työurat ovat 34 vuoden pituisia.
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Työelämässä ja nyky-yhteiskunnassa pärjätäkseen tarvitaan tänä päivänä vähintään toisen asteen
koulutus. Voidaankin perustellusti sanoa, että vähintään ammatillisen tutkinnon pitäisi olla
perusoikeus, mutta myös perusvaatimus kaikille kansalaisille. Pitkän tähtäimen tavoitteena
pitäisikin olla, että koko toisen asteen tutkinnon pitäisi kuulua oppivelvollisuuden piiriin. Tämä
yhden vuoden pidennys on kuitenkin hyvä alku.
Oppivelvollisuuden pituuden suhteen olemme jääneet eurooppalaisesta kehityksestäkin jälkeen.
Euroopan maista Saksassa ja Hollannissa oppivelvollisuus kestää neljä vuotta pidempään kuin
Suomessa. Ainoastaan Turkissa on Suomea lyhyempi oppivelvollisuus. Nyt on korkea aika saada
Suomi eurooppalaiselle tasolle myös oppivelvollisuuden suhteen.
Hallitusohjelma löytyy tämän linkin takaa:
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp
Eduskunnan kesätauko alkaa siis huomisen jälkeen. Heinäkuussa minäkin pääosin lomailen
Kustavissa perheeni ja kymmenviikkoisen suloisen koiranpentumme Taikan kanssa. Elokuussa
odottavat taas työt mm. monet kesätapahtumat, eduskuntaryhmän kesäkokousrupeama ja
puheenjohtaja Rinteen koolle kutsuma paripäiväinen SDP:n työkokous. Nyt onkin tarpeen koota
kaikki voimat yhteen ja alkaa miettiä askelmerkkejä eduskuntavaaleihin. Seuraavan uutiskirjeen
kirjoitan syyskuussa.
Olen paikalla ainakin seuraavissa kesätapahtumissa:
Somerolla 27.6. klo 11-12
Sauvossa 2.8. klo 11-12
Askaisten kurkkumarkkinoilla 9.8. klo 10.30-11.30 ja Mynämäellä Laurin markkinoilla klo 12-13
Ruskopäivillä 16.8. klo 10.30-11.30 ja Maskun päivillä klo 12-13
Raisiossa Killin markkinoilla 30.8. klo 11-12 Lemussa Lemust leippä-matkkinoilla klo 10-11
Paimiossa 27.9. klo 11-12
Tulethan morjenstamaan, jos liikut samoilla kulmilla!
Oikein hyvää ja rentouttavaa sekä aurinkoista kesää kaikille!

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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