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Eduskunnan kiireinen syksy jatkuu

Helsingissä 6.10.2015

Tämä viikko alkoi osaltamme iloisissa merkeissä, kun Ylen gallupin mukaan meidän
sosialidemokraattien työ oppositiossa on alkanut tuottaa tulosta ja olemme nousseet
kannatusmittauksissa jo toiseksi suurimmaksi puolueeksi aivan Keskustapuolueen tuntumaan. Joku
voisi sanoa, että suosion nousu ei johdu meistä vaan epäonnistuneesta hallituspolitiikasta. Tämä on
tietysti totta, mutta jos me täällä oppositiossa emme tekisi ahkerasti töitä ja nostaisi koko ajan esiin
hallituksen huonoja, epäoikeudenmukaisia tai huonosti valmisteltuja esityksiä, ei myöskään media
niistä kertoisi eivätkä kansalaisetkaan niistä tietäisi.
Galluptuloksen eteen olemme siis oikeasti tehneet kovasti töitä. Istumme pitkiä iltoja istuntosalissa
käyttämässä puheenvuoroja ja niitä on tietysti myös pitänyt valmistella ja selvitellä. Esimerkiksi
tiistaina odotin kymmeneen asti illalla voidakseni käyttää puheenvuoroja vastuualueeni
sivistysvaliokunnan asioissa mm. varhaiskasvatukseen liittyen, mutta listalla ei koskaan päästy sinne
asti. No, ensi viikolla sitten uudestaan. Toki puhuin muista aiheista odotellessani. Voisikin sanoa,
että työ opposition rivikansanedustajana on aika tavalla työläämpää kuin viime kaudella ollessamme
hallituksessa. Monet ovat kyselleet demareiden vaihtoehdon perään. SDP:n vaihtoehtoehtobudjetti
esitellään eduskunnassa 18.11.
Tänään elämme historiallisia hetkiä, kun pääministeri Sipilä on uhannut hallituksen hajottamisella,
jos Kokoomus ei heidän esitystään sote-mallista hyväksy. Pääministerin uhkailupolitiikka tuntuu
hyvin erikoiselta näinkin yksittäisen asian kuin sote-alueiden määrän suhteen. Väkisinkin tulee
pohtineeksi mistä oikein on kysymys. No, lähitunteina olemme viisaampia siitä mitä tapahtuu. On
hyvin epätodennäköistä, että SDP lähtisi tähän hallitukseen mukaan. Uudet vaalit olisi paras
vaihtoehto silloin. Sitä en kyllä toivo.
Eduskunnan lokakuu on mennyt vauhdikkaissa merkeissä sekin. Kuukausi alkoi noin viikon
kestäneellä ensi vuoden talousarvioin lähetekeskustelulla. Omassa puheenvuorossani toin esiin
mm. sen, että viime hallituskauden kärkihankkeen, nuorisotakuun ansiosta Suomessa on EU maiden
alhaisin nuorten pitkäaikaistyöttömyys. Noin 70% työttömistä nuorista on saanut meillä sen
ansiosta työ- tai opiskelupaikan 3 kuukauden aikana työttömyyden alkamisesta. Viime kaudella
nuorisotakuulle osoitettiin noin 60 miljoonaa euroa vuodessa ja kun tähän lisätään vielä aikuisten
osaamisohjelman panostukset, joilla alle 30-vuotiaille ilman tutkintoa oleville järjestetään
koulutusta, kyse on lähes 100 miljoonasta eurosta vuodessa. Hallitus supistaa tämän nyt vaivaiseen
3,5 miljoonaan euroon vuodessa. On erittäin lyhytnäköistä säästää nuorten tulevaisuudesta.
Toinen viime kuun suuri asia oli opposition välikysymys ikäihmisiin kohdistuvista leikkauksista.
Omassa puheenvuorossani toin esiin mm. se, että Suomessa on jo nyt liian paljon niitä ihmisiä,
joiden eläkkeiden taso ei turvaa säällistä toimeentuloa. Yli 75-vuotiaiden köyhyysaste onkin
Suomessa korkea eli 19,5% heistä elää EU:n köyhyysrajan alapuolella ja lähes kolmasosa yli 85Postiosoite: 00102 EDUSKUNTA
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vuotiaista. Leipäjonossa seisovista 39 % oli viime vuonna eläkeläisiä. Onkin syytä olla huolissaan
niiden kansalaisten tulevaisuudesta, jotka joutuvat hallituksen eläkeläisleikkausten kohteeksi.
Hallitus lupaa takuueläkkeisiin tarpeellisen 23 euron korotuksen, mutta ikävä kyllä tämä toivottu
korotus jää kosmeettiseksi parannukseksi muiden säästöjen joukossa. Hallitus aikoo tarkistaa
kansaneläke- ja kuluttajahintaindekseihin sidottujen etuuksien tasoa miinusmerkkiseksi painuneen
indeksin mukaisesti vuonna 2016. Se tarkoittaa leikkausta ihmisten arkiseen toimeentuloon.
Leikkaus heikentää ostovoimaa ja vaikuttaa suoraan kotimaiseen kulutuskysyntään. Negatiivisia
tarkistuksia ei pitäisi toteuttaa.
Hallitus aikoo säästöjä tavoitellessaan lakkauttaa myös eläkkeensaajan asumistuen ja siirtää
tuensaajat yleisen asumistuen piiriin. Tämä tulee tarkoittamaan jopa 60 euron leikkausta ennestään
pienissä tuloissa. Erilliset asumistukijärjestelmät ovat mahdollistaneet tuensaajaryhmien
erityispiirteiden huomioimisen. Eläkkeensaajan asumistuen perusteet ovat erilaiset kuin yleisessä
asumistuessa. Yksi tarkoitus on ollut tukea pienituloisten eläkkeensaajien kotona asumista ja siksi
enimmäisasumismenoja on korotettu vuokrakehitystä vastaavasti.
Paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää kiusataan lääkkeiden omavastuun nostolla ja
matkakorvausten alentamisella. Potilaiden maksuosuuden kasvattamisen vaikutuksia on selvitetty
myös eri maissa tehtyjen lääkekorvauksia koskevien tutkimusten perusteella. Tutkimusnäytön
perusteella omavastuuosuuden kasvattaminen vähentää lääkkeiden käyttöä. Korkea omavastuu voi
myös vähentää uusien hoitojen aloittamista. Eräissä tapauksissa sen on todettu myös heikentäneen
lääkkeiden käyttäjien terveydentilaa ja lisänneen muiden terveyspalvelujen käyttöä. Tällä voikin olla
terveyserojen kasvamisen näkökulmasta kielteisiä vaikutuksia. Matkakustannusten omavastuun
nostaminen lisää sairauden vuoksi matkoja tekevien vakuutettujen kustannuksia. Matkakorvaukset
kohdentuvat etenkin harvaan asutuille alueille, pienituloisille ja iäkkäille henkilöille. Myös sosiaali- ja
terveyspalveluiden asiakasmaksut nousevat. Ruokavaliokorvaus eli keliakiakorvaus poistuu sitä
tarvitsevilta. On väärin poistaa korvaus, joka on verrattavissa lääkekorvaukseen. Hoitamaton
keliakia saattaa johtaa kalliisiin ja vaikeisiin sairauksiin.
Näiden päätösten seurauksena eläkeläisten ja paljon sairastavien taloudellinen asema heikkenee
huomattavasti seuraavien neljän vuoden aikana ja ihmiset joutuvat toimeentulotuen
asiakkaiksi. Näitä päätöksiä on kovin vaikeaa ymmärtää, sillä yhä useampi ikäihminen ajautuu
köyhyysloukkuun, jossa raha ei kerta kaikkiaan enää riitä elämiseen. Päälle päätteeksi hallitus aikoo
huonontaa myös vanhustenhoidon hoitajamitoitusta, joka nykyiselläänkin (0,5 hoitajaa/hoidettava)
on aivan minimissä. Hoitajamitoitusta lasketaan 0,4 ään.
Yhteiskunnan sivistyksen taso mitataan sillä miten se kohtelee heikompiaan. Tällä mittarilla
mitattuna Sipilän perusporvarihallitus ei korkeita pisteitä saa. Irvokasta on, että suurituloisia
kutsutaan julkisen talouden tasapainotustaloustalkoisiin vapaaehtoisesti, kun taas vähävaraiset
joutuvat kiristämään vyötään pakolla. Verotus olisi oikeudenmukainen tapa tasata tuloeroja ja
kantaa yhteistä taakkaa. Olemmeko nyt siirtymässä pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta
hyväntekeväisyysyhteiskuntaan?
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Viime viikolla eduskuntatyöhön tuli kaivattu paussi, kun olimme istuntovapaaviikolla. Töitä tehtiin
siis omassa maakunnassa. Tässä hieman listaa siitä millaisilta ne median uutisoimat
kansanedustajien ”lomaviikot” näyttävät omasta näkökulmastani. Lisäksi viikkoon kuuluu aina
asioihin perehtymistä, postiin vastailua ja kirjoitushommia. Minä vierailin maanantaina Mynämäen
lukiossa, Laurin yhtenäiskoulussa, Pikkulaurin päiväkodissa sekä Tarvaisten koululla ja illalla olikin
Turussa valtuuston kokous. Tiistaina pidin poliittiset tilannekatsaukset Pansion karjalaisille ja
Pääskyvuoren demareille. Keskiviikkona otettiin valokuvia eduskuntaryhmää varten. Torstaina
tutustuin Koivulan päivähoitoyksikköön ja kerroin ajankohtaisista asioista Pohjoisen Turun
eläkkeensaajille. Perjantaina vierailin Laitilan nuorisoverstaalla ja pidin yläkoulussa kansanedustajan
kyselytuntia ysiluokkalaisille. Lauantaina oli pitkästä aikaa vapaapäivä. Sunnuntaina olin tyttäreni
kuskina koripalloturvaukseen Raumalle. Maanantaina oli taas työpäivä ja silloin tutustuin Itäharjun
päivähoitoyksikköön ja iltapäivällä pidin juhlapuheen Kehitysvammaisten palvelusäätiön Raision
neliapilan 20-vuotisjuhlapuheen. Pääsin juttelemaan myös mukavaa itsenäisyyspäiväjuhla-asiaa, kun
sovimme iltapuvun ompelemisesta turkulaisen Muotikuun kanssa eli haluan tänäkin vuonna nimen
omaan kotimaisen, turkulaisten naisten ompeleman puvun, punaisen tällä kertaa.
Ma 23.11. klo 15.00 Tarmon talolla (Virusmäentie 10) Kimmo Kiljunen alustaa avoimessa
yleisötilaisuudessa otsikolla "Eläkeläisten taitettu itsetunto". Aiheena on kansalaisaloite taitetun
indeksin muuttamiseksi ja voit samalla sen allekirjoittaa. Eduskuntaryhmästä puheenvuoron
ajankohtaisista ikäihmisten asioista käytän minä ja tilaisuuden aluksi tarjolla on kahvit. Tilaisuuden
järjestää Raunistulan-Kärsämäen Sos.dem. yhdistys ja sinne ovat kaikki tervetulleita. Kannattaa tulla
kuulemaan.
Oikein lämpöistä syksyä sinulle ja läheisillesi! Ollaan yhteydessä!
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