Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Uusi eduskunta on aloittanut työnsä

Helsingissä 28.5.2015

Uusi vaaleilla valittu eduskunta on nyt työskennellyt neljä viikkoa. Sydämellinen kiitos kaikille minua
äänestäneille ja minua vaalityössä tukeneille. Erityisen hienolta tuntuu, että äänimääräni lähes
tuplaantui edellisistä eduskuntavaaleista eli äänimääräni lisääntyi noin 3000 äänellä. Iloa omasta
onnistumisesta kyllä himmentää SDP:n kokema vaalitappio. Nyt pitää niin sanotusti ottaa lusikka
kauniiseen käteen ja analysoida sekä miettiä mitä voimme tehdä paremmin ansaitaksemme
jatkossa useampien kansalaisten luottamuksen.
SDP:n eduskuntaryhmään kuuluu nyt 34 edustajaa, josta kahdeksan on ihan uusia kansanedustajia.
Enemmistö eli 20 ryhmämme edustajista on naisia. Me naiskansanedustajat keräsimme peräti
150.000 ääntä ja miehet 100.000. Saimme ryhmäämme myös neljä nuorta, alle 30-vuotiasta
kansanedustajaa ja myös eduskunnan nuorin kansanedustaja, 24-vuotias Ilmari Nurminen, kuuluu
meidän eduskuntaryhmäämme. Jostain syystä siis erityiset naiset ja nuoret onnistuivat äänestäjiä
puhuttelemaan. Politiikan suuntaa mietittäessä tämä tulee huomata, miesten arvokasta panosta
toki unohtamatta. Erityisen hyvä signaali tulevaisuuden kannalta on, että yhä useammat nuoret
kokevat SDP:n omakseen.
Eduskuntaryhmässämme on hyvä henki ja jokaisella meistä on omat vahvuutemme, joiden avulla
pystymme saamaan aikaan hyvin toimivan ja yhteen puhaltavan eduskuntaryhmän nyt kun
oppositiopolitiikkaa lähdemme rakentamaan. Vaikka media toisin väittää, ei puoleen
puheenjohtajan Antti Rinteen ja hänen edeltäjänsä Jutta Urpilaisen välillä ole kitkaa. Päinvastoin me
kaikki pelaamme samaan maaliin.
Tähän asti aika eduskunnassa on mennyt järjestäytymiseen, perehdytykseen ja väistötiloissa
kulkemaan oppimiseenkin on mennyt oma aikansa. Varsin sokkeloiset, ahtaat ja hankalat nämä
väliaikaiset tilat ovat ja kulkemiseen pitää varata paljon aikaa.
Ryhmien vierailuja eduskuntaan ei voi järjestää ennen kuin eduskunnan remontti on reilun kahden
vuoden päästä valmis. Tulen kuitenkin ilomielin omaan yhdistykseesi vieraaksi ja kertomaan
haluamastanne aiheesta. Otan kaikki kutsut ilolla vastaan.
Viime viikolla osallistuin yhtenä panelistina erityisen mielenkiintoiseen seminaariin Turussa koskien
lääkekehityskeskuksen saamista Turkuun. Kyse on siitä, että lääkealasta voisi tulla lisää
vientivetoista liiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen mikäli meillä Suomessa olisi monien muiden
maiden tapaan oma lääkekehityskeskus. Tuossa keskuksessa voitaisiin meidän hyvän
perustutkimuksen pohjalta kehittää lääkeaihioita, joita sitten voidaan edelleen kehittää kaupallisiksi
lääkkeiksi. Turku olisi paras paikka lääkekehityskeskukselle, koska tähän mennessä Suomessa
keksityistä 19 lääkkeestä jopa 18 on kehitetty Turussa.
Viime viikolla tapasin eri kansalaisjärjestöjä edustavia kansalaisia Painavaa asiaa – tapahtumassa,
jossa he kertoivat heille tärkeistä teemoista, joita he toivovat kansanedustajien vievän eteenpäin.
Näitä ovat mm. eriarvoisuuskehityksen vähentäminen, ilmastokestävyys, kaupan ja talouden reilut
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säännöt sekä tasavertainen työllisyys. Näiden tavoitteiden tärkeys on helppoa jakaa heidän
kanssaan.
Maanantaina tapasin muiden Varsinais-Suomen kansanedustajien kanssa alueen yrittäjiä tällä
kertaa matkailuyrittämisen merkeissä. Tapasin myös oman nimikkoyrittäjäni, sillä meille kaikille
edustajille on nyt nimetty omat yrittäjät, jotta yhteydenpito yrittäjäkenttään toimii myös
yksilötasolla.
Eilen hallituspuolueet julkaisivat hallitusohjelman ja tänään eduskunta valitsee pääministerin ja
huomenna uudet puhemiehet. Ensi viikko menee eduskunnan keskustellessa hallitusohjelmasta.
Hallitusohjelmaa lukiessa näyttää selvästi siltä, että Suomi on saanut porvarihallituksen. Hallitus
lähtee toteuttamaan oikeistolaista työllisyyspolitiikkaa, jossa työttömyysturvaa sekä
työllistämismäärärahoja leikataan ja verohelpotukset kohdistetaan niille, joilla ennestäänkin menee
hyvin. Uuden hallituksen ohjelma lisää eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Pieni- ja
keskituloiset lapsiperheet ja tavalliset eläkeläiskotitaloudet saavat kovan laskun maksettavakseen ja
taakkaa kantamaan heikentyvän sosiaaliturvan ja heikentyvien palveluiden varassa. Samaan aikaan
miljoonaperintöihin tehdään veronalennus.
Hallitusohjelman perusteella suurten pääomatulojen ja ansiotulojen saajat on rajattu näiden
talkoiden ulkopuolelle ja taakka jää tavallisten suomalaisten perheiden kannettavaksi. Eriarvoisuus
tärkeissä peruspalveluissa lisääntyy, koska jatkossa köyhien kuntien asukkaat joutuvat maksamaan
entistä isomman laskun entistä heikommasta palvelusta. Suurituloiset sitä vastoin ovat talkoiden
suurimpia voittajia. Heidän osallistumisensa tuntuu olevan pääministerin vetoomuksen varassa.
Koulutus kuuluu porvarihallituksen ohjelman suuriin häviäjiin. Ennakoitua suuremmat leikkaukset
juuri koulutukseen vievät pohjaa tulevalta kasvulta ja menestykseltä. Erityisen paljon harmittaa
viime hallituskaudella aloitetun nuorisotakuun romutus yhteisötakuun suuntaan ja se että
päivähoidon ryhmäkokoja kasvatetaan.
Kaikesta huolimatta oikein hyvää koulujen päättäjäisviikonloppua teille kaikille!
Eeva-Johanna
Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja
Soita, tekstaa: +358 50 523 23 09
Kirjoita: eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
Tutustu: www.eeva-johanna.net
FACEBOOK www.facebook.com/eevajohanna.eloranta
TWITTER @elorantaeevajoh
INSTAGRAM Eeva-Johanna Eloranta
Jos et halua jatkossa saada näitä uutiskirjeitä, kerrothan sen vastaamalla tähän viestiin.
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