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Lokakuun uutiskirje eduskunnasta

Tukholmassa 29.10.2014

Lokakuun kohokohtana mieleeni jäi vierailu Meyer Turun telakalla, jolle sain osallistua yhdessä
valtiovarainministeri Antti Rinteen ja työministeri Lauri Ihalaisen kanssa. Tapasimme telakan
työntekijöiden ja luottamusmiesten lisäksi myös johtoa, mm. uuden toimitusjohtajan Jan Meyerin.
Minuun teki erityisen vaikutuksen hänen sitoutumisensa telakan kehittämiseen ja Turkuun, jonne
hän on perheineen muuttamassa jopa asumaan. Tunnelma telakalla on tulevaisuuteen luottavainen.
Tilanne oli aivan toinen kuin kolmisen vuotta sitten, kun viimeksi telakalla kävin. Telakalla on nyt
tilauskirjaa moneksi vuodeksi eteenpäin, töitä tiedossa jopa 10 000 henkilötyövuotta. Koska yksi
työpaikka telakalla luo 2,7 työpaikkaa muualla yhteiskunnassa, saamme etenkin me
varsinaissuomalaiset olla todella tyytyväisiä telakan tilanteesta. Telakka siis tuonee hyvinvointia
laajasti koko alueelle.
Lokakuussa pääsin tekemään eduskuntaryhmämme puolesta hallituksen kyselytunnilla kysymyksen
yksin elävien tilanteesta. Kysymyksen taustalla on se, että Suomessa jo yli miljoona ihmistä elää
yksin. Yksin eläminen tekee haavoittuvaksi sekä taloudellisesti että tunnetasolla. Se altistaa myös
köyhyydelle. Yksin eläville elämän riskit, kuten sairastuminen tai työttömyys, voivat olla erityisen
vaikeita. Suomalainen yhteiskunta on monella tavoin rakentunut kahden tulonsaajan kotitalouden
kulutuksen ja maksukyvyn mukaan. Vaikkapa kotitalousvähennyksen saa yksin asuja kotiinsa vain
kerran, kun pariskunta saa sen tuplasti. Toisaalta yksin asuva maksaa usein saman verran vaikkapa
jätemaksua kuin nelihenkinen perhe. Kysyinkin hallitukselta onko se miettinyt, miten yksin elämisen
erityispiirteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja miten puutteita yksin elävien hyvinvoinnissa
voitaisiin parantaa? Kysymykseen vastannut ministeri Räty piti asiaa tärkeänä ja uskoi, että siihen
tullaan jatkossa puuttumaan paremmin.
Kotipalvelun rooli lapsiperheiden tukimuotona oli merkittävä 1970-90-luvuilla tilanteissa, joissa
vanhemman voimavarat ovat syystä tai toisesta vähissä. 1990-luvulla vielä reilut 8 prosenttia
lapsiperheistä sai kodinhoitoapua. Nyt lapsiperheiden osuus kotipalveluja saaneista on alentunut
siten, että sitä sai vuonna 2012 enää noin 1,6 prosenttia lapsiperheistä. Monissa kunnissa palvelua
ei ole tarjolla lapsiperheille ollenkaan tai sen ehtona lastensuojelun asiakkuus. Vastaavassa ajassa
lastensuojelun asiakasmäärä on noussut reilusta 40 000 asiakkaasta yli 100 000 asiakkaaseen. Kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on noussut 10 000 lapsella.
Tätä taustaa vasten onkin erityisenä ilonaiheena ollut sosiaalihuoltolain saapuminen eduskunnan
käsittelyyn. Kyseinen laki oli hallitusneuvotteluissa yksi oman puolueeni SDP:n tärkeimmistä
tavoitteista, ja on hienoa, että se on nyt lopultakin toteutumassa. Sosiaalihuoltolaissa on kyse
selkeästä suunnanmuutoksesta nykyiseen verrattuna. Ennaltaehkäisevät peruspalvelut nousevat
siinä aidosti uudella tavalla esiin. Tavoitteena on, että kun niitä parannetaan, korjaavien palveluiden
tarve pienenee. Näitä ovat esimerkiksi lakiin sisältyvät nuorisopalvelutakuu ja lapsiperheiden
kotipalvelu. Lähtökohtana tietysti on lapsen vanhempien tai muiden huoltajien ensisijainen vastuu
lapsen huolenpidosta.
Nuorisopalvelutakuun ansioista nuori saa juuri hänelle suunniteltua, monen eri ammattilaisen ja
omatyöntekijän tukea sekä sosiaalista kuntoutusta yhdeltä luukulta. Lapsiperheille laki takaa
oikeuden kotiapuun, vaikkapa perhetyöntekijän muodossa, jos se on lapsen hyvinvoinnille
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välttämätöntä. Palvelua annettaisiin silloin, kun perhe ei itse voi vaikuttaa avuntarpeeseen. Tällaisia
laissa mainittuja syitä olisivat alentunut toimintakyky, perhetilanne, sairaus, synnytys sekä vamma.
Tällä tavoin nuorten ja perheiden ongelmiin tartutaan jo ennen kuin ne paisuvat valtaviksi. Näin
voidaan välttyä jopa huostaanotoilta, jotka sen lisäksi että ne aiheuttavat jättilaskun yhteiskunnalle,
ovat myös lapselle ja hänen perheelleen aina valtava kriisi.
Vihreiden lähtö hallituksesta näkyy nyt selvästi. Äänestyspäivinä ei auta kenenkään hallituspuolueen
jäsenen olla enää sairaana tai työmatkalla, koska tuloksena voisi olla jopa hallituksen kaatuminen.
Energialinjauksissa hallitus on ottanut turpeen käyttöön aiempaa myönteisemmän kannan.
Tavoitteenahan on kivihiilen polton vähentäminen ja sen korvaaminen kotimaisella energialla.
Vihreän ympäristöministerin seuraaja, norminpurkuun keskittyvä ympäristöministeri GrahnLaasonen haluaa pysäyttää soidensuojeluohjelman nykymuotoisena. Uusi ministeri suhtautuu
luottavaisesti maanomistajien vapaaehtoisuuteen soiden suojelussa ja haluaa, että asioita viedään
eteenpäin liberaalissa hengessä. Hänen mukaansa lain säätäminen olisi pakottamista ja näin ollen
sitä pitäisi välttää.
Ongelmana on, että suot muistuttavat enemmän vesialueita kuin metsiä. Jos osa vesialueesta
pilaantuu, vaikuttaa se samalla koko vesialueeseen. Sama pätee soihin. Siksi tarvitaan lainsäädäntöä
varmistamaan, että kokonaisia suoalueita saadaan suojeltua, eikä yhden vastentahtoisen
maanomistajan poikkeava kanta pääse pilaamaan koko suota. Sosialidemokraattien kanta on, että
soidensuojeluohjelman edellyttämä lainsäädäntö viedään läpi hallitusohjelman mukaisesti.
Tällä viikolla on eduskunnasta syksyn istuntovapaaviikko. Tätä kirjoittaessani en ole kuitenkaan
vapaalla, vaan Tukholmassa Pohjoismaiden neuvoston 66. Istunnossa, jossa teemana on kehittyvä
pohjoismainen yhteistyö. Eilen pääsimme kuulemaan ja keskustelemaan kaikkien pohjoismaiden
pääministerien kanssa. Paikalla siis olivat niin Aleksander Stubb kuin Ruotsin uusi pääministeri
Stefan Löfvenkin. Tänään pohdimme mm. rajaesteitä.
Aurinkoista syksyä sinulle!
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Jos et halua jatkossa saada näitä uutiskirjeitä, kerrothan sen vastaamalla tähän viestiin.
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