Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Marraskuinen tervehdys eduskunnasta

Helsingissä 28.11.2014

Tämä viikko alkoi mukavasti, sillä olimme opetusministeri Kiurun kanssa kouluvierailuilla Turussa
omassa vanhassa opinahjossani Puropellon koulussa ja Varissuon normaalikoululla. Tutustuimme
erityisesti uusin oppimismenetelmiin kuten tietotekniikan käyttöön opetuksessa. Lapset ja nuoret
tuntuvat olevan niistä innostuneita ja samalla kouluviihtyvyys sekä motivaatio oppimiseen näyttävät
kasvavan.
Täällä eduskunnassa eletään todella kiireistä aikaa. Ensi vuoden talousarvion käsittely on pian
edessä ja budjettiin tehdään nyt viimeisiä viilauksia. Juuri ennen itsenäisyyspäivää eli 4.12.
mennessä pitää tuoda kaikki ne lakiesitykset eduskuntaan, jotka halutaan käsiteltävän vielä tällä
vaalikaudella. Näin ollen monissa ministeriöissä tehdään töitä illat ja viikonloputkin, jotta kaikki
lakiesitykset saadaan ajoissa eduskuntaan.
Täällä eduskunnassa tämä tarkoittaa sitä, että teemme erityisen pitkää päivää. Aikaisempi sääntö
siitä, että eduskunnan täysistunnot katkaistaan klo 22, on nyt peruttu ja täysistuntoja jatketaan niin
pitkään kuin listalla on asioita. Valiokuntien kokoukset ovat myös pidentyneet. Etenkin
perustuslakivaliokunnassa, jonne suuri osa kaikista lakiesityksistä lähetetään ja jossa itsekin olen
jäsenenä, ovat kokoukset erityisen pitkiä. Kun aikaisemmin kokouksemme ovat alkaneet puoli
kymmeneltä, niin nykyään kokoonnumme usein jo kahdeksalta ja jatkamme yli yhdentoista, jolloin
seuraavat valiokunnat aloittavat. Töitä siis riittää.
Lisämausteen kiireelle tuo se, että eduskuntatalon peruskorjaus etenee koko ajan. Tämä tarkoittaa
käytännössä esimerkiksi sitä, että seinien koristeluja ja porraskaiteita restauroidaan jo nyt ja
telineitä on joka puolella. Eduskunnan pääportaiden alle louhitaan ja porataan tälläkin hetkellä
tunnelia, jota kautta peruskorjaustyö tullaan hoitamaan. Eduskuntavaalien jälkeen eduskunta
työskenteleekin sitten väistötiloissa.
Sote-lain sisällöstä on vihdoinkin päästy sopimukseen parlamentaarisessa ohjausryhmässä eli
kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisvoimin. Näin ollen hallituksen esitys sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislaiksi ehtii vielä ajoissa eduskunnan käsittelyyn.
Suuri huolenaiheemme on hyvinvointi- ja terveyserojen lisääntyminen ja etenkin sen takia nykyinen
järjestelmä kaipaa kokonaisuudistusta. Sote-uudistuksen päämääränä onkin yhdenvertaisten,
asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen koko maassa. Nyt
esitetty ratkaisu täyttää keskeisimmät tavoitteet: Integraatio eli saumattomat palveluketjut sosiaalija terveyspalveluiden välillä toteutuvat, julkiset palvelut ovat ensisijaisia, peruspalvelut, lähipalvelut
ja ennaltaehkäisyyn panostaminen korostuvat ja päätöksenteko perustuu kuntien tahtoon
yhteistoiminnassa asukasluvun mukaisesti. Uudistus mahdollistaa palvelujen toteutuksen uusilla
tavoilla vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.
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Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että koko maassa on viisi sosiaali- ja terveysaluetta, joilla on
vastuu alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sote-alueille
muodostettavat kuntayhtymät taas ovat tuotantovastuussa palveluista.

Meille demareille oli tärkeä saada aisoihin palveluiden yksityistämiskehitys. Julkinen
palvelutuotanto on mallissa turvattu ja yksityinen ja kolmas sektori voivat edelleen, niin haluttaessa,
täydentää palvelutuotantoa. Yksityinen tuotanto edellyttää nykyistä huolellisempaa harkintaa ja
ennakointia.
Kuntien itsehallintoon liittyvät kysymykset tulevat olemaan pohdinnassa etenkin meillä
perustuslakivaliokunnassa. Tärkeää kuitenkin on, että uudistus saadaan perusteellisen käsittelyn
jälkeen pian voimaan. Lain lykkääminen yli vaalien tarkoittaisi mahdollisesti jopa vuosikymmenen
taukoa uudelle poliittiselle yhteisymmärrykselle. Aikalisä saattaisi olla tuhoisaa julkiselle
palvelutuotannolle, koska yksityinen sektori valtaisi markkinat – ja terveyserot lisääntyisivät. Lyhyen
aikavälin hyödyntavoittelu on nyt siirrettävä syrjään kansalaisten hyvinvoinnin ja
hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden tieltä.
Tänään on historiallinen päivä kun äänestämme kansalaisaloitteesta koskien tasa-arvoista
avioliittolakia. Itse kannatan aloitetta ja perustelen mielipidettäni yhdenvertaisuudella,
ihmisoikeuksilla ja syrjinnän vastaisuudella. Katson, että avioliitto on kahden ihmisen välinen
sopimus, jolla on monia erilaisia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi siinä tilanteessa,
kun toinen puolisoista kuolee. Myös samaa sukupuolta olevilla tulee olla yhdenvertaiset
mahdollisuudet tämän sopimuksen solmimiseen ja sen oikeusvaikutuksista osalliseksi pääsemiseen.
Kirkkovihkimisestä voivat uskontokunnat joka tapauksessa edelleen itse päättää.
Olen erityisen iloinen siitä, että Ylen MOT-ohjelma on tehnyt ohjelman lasten ja nuorten
kännykänkäytöstä, josta olen pitkään yrittänyt saada aikaan keskustelua. Kuvausryhmä haastatteli
minuakin tuohon ohjelmaan aika perusteellisesti. Ohjelma lähetetään 8.12., jos sinuakin kiinnostaa
katsoa.
Ensi lauantaina 29.11. eli huomenna olen mukana keskustelemassa SDP:n Arjen turvallisuus tapahtumassa kauppakeskus Skanssin esiintymislavalla klo 12.30-13.30. Tule sinäkin mukaan.
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Jos et halua jatkossa saada näitä uutiskirjeitä, kerrothan sen vastaamalla tähän viestiin.
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