Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Eeva-Johannan uutiskirje eduskunnasta

Kevään merkkejä ilmassa

Helsingissä 31.3.2016

Maaliskuu alkoi omalta osaltani juhlan merkeissä, kun täytin 50 vuotta 4. maaliskuuta. Juhlaa vietin
avoimin ovin monien mukavien ihmisten kanssa kulttuurikummini Tommi Läntisen minikonsertin
tahdittamana. Kiitos kaikille mukana olijoille lämpimistä sanoistanne, halauksista, onnitteluista, lahjoista, kukista ja osallistumisesta tyttöjen koulutuksen tukemiseen Unicefin kautta. Teitte juhlapäivästäni ikimuistoisen. Kiitos!
Opiskelijanko syötävä velaksi?
Tapasin jokin aika sitten turkulaisia korkeakouluopiskelijoita ja he kertoivat jopa tulevaisuususkonsa
olevan koetuksella hallituksen massiivisten koulutussäästöjen takia. Ilmassa on pelkoa ja suoranaista epätoivoa, tulevaisuuteen ei enää uskalleta uskoa. Nyt kun opiskelijoiden toimeentuloakin ollaan
heikentämässä hallituksen selvitysmiehen ehdottamien opintotukileikkausten takia, vaarantuu
myös opiskelijoiden ennestään niukka toimeentulo. Voi vain kuvitella niitä tunnelmia mitä opintotuen suunniteltu leikkaus aikaansaa nuorten keskuudessa.
Opiskelijoilla olikin suuri mielenosoitus aiheeseen liittyen täällä Helsingissä maaliskuun alkupuolella.
Koko oppositio SDP mukaan lukien jätti aiheesta välikysymyksen juuri ennen pääsiäistä. Välikysymys
käsitellään ensi viikon keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa ja minä sain eduskuntaryhmältäni
tehtäväkseni pitää SDP:n ryhmäpuheenvuoro. Sitä olenkin juuri valmistelemassa. Jännittävä viikko
on siis tulossa.
Opiskelijoiden tukea ollaan muuttamassa lainapainotteiseksi. Opintorahasta suunnitellaan leikattavan yli neljännes eli 86 euroa. Monet opiskelijat elävät jo nyt köyhyysrajan alapuolella, mutta silti
leikataan. Opiskelijan perusturvan jo ennestään alhainen taso on 200 euroa pienempi kuin esimerkiksi toimeentulotuen perusosa. Miksi niiltä joiden toimeentulo on kaikkein niukin jo ennestään,
pitää leikata eniten?
Yhdenvertaisuuden periaate, että taustasta riippumatta voi hankkia minkä tahansa koulutuksen, on
nyt murtumassa. Nuorilla, joilla ei ole mahdollisuutta saada vanhemmilta taloudellista tukea opintoihin, joutuvat todella tarkkaan miettimään mitä on varaa opiskella. Onko muutenkaan oikein vaatia opiskelemaan velaksi aikana, jolloin epävarmuus työpaikan saannista on suuri korkeakoulutetuillakin? Pätkätyöt ja opintolainan maksaminen ovat varsin epävarma yhtälö. Ilman perheen taloudellista tukea olevat nuoret, joutuvat todella tarkkaan miettimään onko opiskeluun enää varaa? Tämä
vaarantaa samalla suomalaisen yhteiskunnan koulutuksellisen tasa-arvon. Alamme siirtyä kohden
luokkayhteiskuntaa.
Viime vaalikaudella SDP vei läpi uudistuksen, jolla opintotuki sidottiin indeksiin, jotta turvataan
opintorahan reaaliarvo ja ostovoiman säilyminen. Sipilän hallituksen ihan ensimmäisiä toimia syksyllä oli tämän indeksisidonnaisuuden poistaminen eli opiskelijan toimeentulo tulee heikentymään
tälläkin tavoin hintatason noustessa.
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Sen lisäksi, että opiskelijoilta viedään toimeentulo, viedään heiltä myös professorit yliopistoista.
Myös hallituspuolueiden puheenjohtajat ja opetusministeri lupasivat vaalien alla, että koulutuksesta
ei enää leikata. Lupauksista piittaamatta leikataan koulutuksesta tällä hallituskaudella kolme miljardia euroa. Koulutus, tutkimus ja sen myötä edelläkävijäosaaminen, joka veisi meidät uuteen kasvuun, on nyt historiamme suurimpien leikkausten kohteena. Leikkaako hallitus meiltä tulevaisuuden?
Hallituksen kilpailukykyhanke pikkuhiljaa eteenpäin
Maaliskuun poliittista elämää on värittänyt hallituksen kilpailukykyhankkeen nytkähtäminen eteenpäin kun SAK:n iso jäsenliitto PAM päätti lopulta äänestyksen jälkeen lähteä mukaan neuvotteluihin.
Kun myös työnantajien keskusjärjestö EK on nyt neuvotteluhaluinen, ovat toiveet korkealla neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi. Nyt olisi tärkeää, että joka taholta annetaan osapuolille neuvottelurauha. On selvää, että neuvotellen aikaansaatava ratkaisu on parempi kuin hallituksen pakkolakipaketti tai leikkauslista.
Vammaiset vanhukset laman maksajiksi
Hallituksen leikkauslistalla on maaliskuussa ollut suunnitelma vammaispalvelulain "uudistamisesta"
sillä tavoin, että vammainen siirtyisi 75-vuotta täytettyään pois vammaispalvelulain piiristä sosiaalihuoltolain alaisuuteen. Kun vammaispalvelulaki takaa tietyt asiat, esimerkiksi kuljetus- tai avustajapalvelut vammaiselle, arvioitaisiin niiden tarve jatkossa uudelleen yli 75-vuotiaiden osalta. Näin ollen vammaisen aikaisemmin maksutta saamat palvelut voisivat muuttua maksullisiksi vain sen takia,
että ikää on tullut lisää. Niitä ei välttämättä enää edes myönnettäisi. Tuskin kenenkään vamma,
esim. sokeus, sentään paranee iän myötä. Vaikka ministeri Rehula, (kesk) väittää, että kyllä kaikki
saavat jatkossakin tarvitsemansa palvelut, herättää tämä epäilyksiä, sillä muutoksen tarkoituksena
on säästää 61 miljoona euroa vuodessa. Säästöä tuskin syntyy, jos palvelut pysyvät ennallaan tai
sitten ne nyhdetään maksuina vammaisten ikäihmisten selkänahasta.
Kevään tapahtumia
Viime viikko oli pääsiäisen takia istuntotaukoa eduskunnasta, mutta minä osallistuin HyväSuomi
2020 -kurssin viimeiselle jaksolle Hämeenlinnassa, jossa hahmoteltiin lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta tulevaisuuden Suomea. Minna Canthin päivänä tapasin soppatykillä varissuolaisia sankoin joukoin ja kävimme monia vakavia keskusteluja. Pääsiäisenä ehdin onneksi viettää
aikaa myös perheeni kanssa ja olimmekin pitkästä aikaa ihan koko perhe koolla.
Huhtikuussa olen tavattavissa ainakin 9.3. Paraisilla piirikokouksessa ja 23.4. naispiirin piknikristeilyllä. Olen myös 18. -24.4. pidettävän Turun Seudun Nivelyhdistyksen Nivelviikon suojelija ja
avaan viikon 18.4. klo 18 Kaarinan kansalaisopiston auditoriossa. Tervetuloa mukaan.
Joka neljäs vuosi asiakasomistajat valitsevat Turun Osuuskaupalle edustajiston, joka käyttää omistajien ääntä sen hallinnossa. TOK-edustajiston vaalit pidetään 4.-13.4.2016 ja äänestyskuoret lienevät
tulleet jo meille koteihin. Suosittelen äänestämään meidän perheen ruokakassin täyttäjää, aviomiestäni Timo Jalosta ja ahkeraa työmyyrää, aktiivista raisiolaista Anita Ruusurantaa.
Hyvää kevättä sinulle ja läheisillesi!
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Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja
GSM 050 5232 309
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi, www.eeva-johanna.net
Olethan yhteydessä, jos haluat minut vieraaksesi oman yhdistyksesi kokoukseen tms. pitämään
alustuksia, puheita tai poliittisia tilannekatsauksia erilaisista aiheista. Tavoitat minut yllä olevin yhteystiedoin.
Jos et halua jatkossa saada näitä uutiskirjeitä, kerrothan sen vastaamalla tähän viestiin.
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