Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Eeva-Johannan uutiskirje eduskunnasta

Eduskunnan syyskauden päätösviikko

Helsingissä 16.12.2015

Eduskunnan syyskauden viimeinen viikko on meneillään ja olemme täällä eduskunnassa poikkeuksellisesti jo maanantaista alkaen käymässä talousarvion palautekeskustelua ja siitä äänestämässä.
Takana ovat työntäyteiset viikot mm. valiokunnissa lakiesitysten käsittelyssä. Marraskuun uutiskirje
jäi jopa näin ollen minulta kirjoittamatta. Sivistysvaliokunnassa eli omassa valiokunnassani jouduimme jättämään lähes kaikkien lakiesitysten osalta vastalauseet, joihin pääsääntöisesti kaikki oppositiopuolueet liittyivät. Eilen esitin vielä täysistunnossa kahden lakiesityksen hylkyä, josta toinen
on tuo subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus ja toinen aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen
korotus. Ikävä kyllä hallituksen linja voitti näissäkin äänestyksissä. Pidin myös oman puheenvuoroni
talousarviosta. Oppositio on tehnyt marras-joulukuussa välikysymykset hallituksen liikennepolitiikasta, työllisyyspolitiikasta ja hallituksen lainvalmistelun laadusta, joista viimeinen käytiin eilen kesken talousarviokäsittelyn. Työtä on siis riittänyt ja riittää edelleen. Keväällä alkaneella eduskuntakaudella olen pitänyt noin 50 puheenvuoroa ja olen tehnyt koko joukon valtiopäivätoimia. Listan
niistä löydät kirjeen lopusta.
Sipilän hallitus on muuttanut suomalaista poliittista kulttuuria. Tehokkuus on noussut ylimmäksi
hyveeksi. Olemme joutuneet huomaamaan, että hallitus tinkii jopa huolellisesta lainvalmistelusta.
Suuresta osasta hallituksen lakiesityksiä on puuttunut vaikutusarviot. Sopimisen kulttuurilla halutaan pyyhkiä pöytää, pakkolakipaketista on muodostumassa hallituksen kärkihanke. Tiedettä, tutkimusta ja korkeakoulutusta ei arvosteta, vaan niitä pidetään kehityksen jarruna. Mihin on unohtunut sivistyksen itseisarvo? Tuntuu siltä, että hallitus ei ymmärrä, että sellainen tieto, joka on luotu
ilman tieteen periaatteita, on usein arvotonta mutu-tietoa. Niin kuin Helsingin Sanomien päätoimittaja Mukka viikonloppuna kirjoitti: "Tiedettä, virkamiesetiikkaa tai oikeusjärjestelmää ei tulisi valjastaa lyhyen tähtäimen poliittisten tavoitteiden käsikassaroiksi. Yhteiskunta on pulassa, jos totuus
joustaa ja kuulluksi tulevat vain valitut."
Valiokunnissa ei ole koskaan kuultu asiantuntijoilta näin paljon kritiikkiä hallituksen esityksiä kohtaan. Koskaan ei ole kuultu näin paljon kriittisiä kommentteja budjettiesityksen virallisten tavoitteiden ja todellisuuden välisestä ristiriidasta. Onko Sipilän hallitus viemässä Suomea markkinauskoisesti kohti suurempia tuloeroja ja yhteiskunnallisia levottomuuksia?
Työllisyysmäärärahoja leikataan rajusti. Koulutus ja sen myötä edelläkävijäosaamisemme, joka voisi
viedä meidät uuteen kasvuun, on Suomen historian suurimpien leikkausten kohteena. Kasvua ja
työpaikkoja tukevat toimet loistavat poissaolollaan. Hallitus puhuu velkaantumisen vaaroista, mutta
ottaa kuitenkin aiempaa hallitusta enemmän velkaa. Erityisen haitallista on se, että työllisyysmäärärahoja leikataan ja työllisyystoimet ovat aivan riittämättömät. Pitäisi huomata, että jos työllisyyspolitiikassa epäonnistutaan, on vaarana alijäämän kasvaminen ja uudet leikkaukset.
Samoin monien seniorikansalaisten tulevaisuus huolettaa, kun paljon lääkkeitä tarvitsevaa väestöryhmää rokotetaan, korottamalla mm. lääkkeiden omavastuuosuutta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja. Eläkeläiset eivät myöskään saa samoja verovähennyksiä kuin palkansaajat ja
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näin ollen heidän verotuksensa on hallituksen toimin muita tiukempaa. Eläkeläisten ja paljon sairastavien taloudellinen asema heikkenee huomattavasti seuraavien neljän vuoden aikana. Näitä päätöksiä on kovin vaikeaa ymmärtää, sillä yhä useampi pitkäaikaissairas ja ikäihminen ajautuu köyhyysloukkuun, jossa raha ei kerta kaikkiaan enää riitä elämiseen.
Suomessa joka kymmenes lapsi elää jo nyt köyhässä perheessä. Ikävä kyllä lasten köyhyys tulee nyt
lisääntymään, sillä Sipilän hallituksen leikkauspäätökset vaikuttavat erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Hallitus kumoaa lapsilisän indeksisidonnaisuuden eli jatkossa
hintojen noustessa ei lapsilisän taso enää nouse mukana. Lisäksi hallitus kohdistaa heikennyksiä
lapsiperheille monelta suunnalta; vanhempainpäivärahaa ja lomakarttumaa leikataan, päivähoitomaksuja sekä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan, lasten päivähoito-oikeutta rajoitetaan, varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja nostetaan lisäten lasten välistä eriarvoisuutta. Myös työllisyystoimenpiteiden heikennykset ja suunnitellut huononnukset työehtoihin
sekä asumiskustannusten nousu ja yleisen asumistuen leikkaukset vaikuttavat lapsiperheisiin. Viime
hallituksen aikaansaannosta, pieni- ja keskituloisten perheiden verotuksen lapsivähennystäkään ei
enää hallitus jatka, mikä osaltaan pienentää lapsiperheiden tuloja. Lapsiperheiden toimeentulon
heikentäminen ja palveluista leikkaaminen vaarantavat lasten oikeuksien toteutumisen, erityisesti
pienituloisten, monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksihuoltajaperheiden kohdalla, jotka
ovat suurimmassa köyhyysriskissä. Näiden päätösten seuraukset pelottavat.
SDP:n vaihtobudjetissa toimme esille hallituksen keskeiset epäonnistumiset Suomen asioiden hoidossa ja esitimme oman näkemyksemme. Sosialidemokraattien Suomessa yhteiskunta kantaa oman
vastuunsa työllisyydestä. Siksi tuemme nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja yrittäjyyttä. Vaihtoehdossamme suurimmat satsaukset tehdään suoraan työllisyyteen ja kasvuun liittyviin toimiin. Ottaisimme käyttöön ns. Rinteen työllistämismallin, tekisimme täsmätoimia viennin tukemiseksi ja yrittäjyyttä edistäisimme mm. ottamalla käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kohdistuvan verovähennyksen. Homekoulujen korjaaminen, tärkeät tie- ja infrahankkeet pitäisi nyt laittaa liikkeelle.
Haluamme perua Suomen tulevaisuudelle tuhoisat leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen. Haluamme antaa arvon sivistykselle, tieteelle ja niiden tekijöille. Esitämme työeläkemaksujen väliaikaista
alentamista ja EMU-puskureiden käyttöönottoa. Tämä alentaisi työnantajan työvoimakustannuksia
sekä vahvistaisi kilpailukykyä. Tämä vahvistaisi myös palkansaajan ostovoimaa - ajankohtana, jossa
työllisyytemme on ratkaisevassa määrin riippuvainen kotimarkkinoista.
Työllisyyttä tukee myös oikeudenmukainen verotus. SDP:n vaihtoehdossa veroja kerätään maksukyvyn mukaan - ei sen mukaan kuinka hyvin veroja osaa vältellä. Käymme harmaan talouden kimppuun ja haluamme, että myös finanssisektori osallistuu yhteiskunnan toimintojen kustantamiseen.
Olemme valmiita tinkimään autoveron alennuksesta. Verolinjamme antaa tavalliselle palkansaajaperheelle 150-300 euroa enemmän käteen ensi vuonna. Esimerkiksi 2400/kk työntekijäperheelle
150 € ja 3200/kk toimihenkilöperheelle 300 €.
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Me haluamme myös, että vuosikymmenet suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakentanut eläkeläisväestö saa samat verokevennykset kuin palkansaajatkin. Verolinjauksemme tuo keskivertoeläkettä saavalle n. 250 euroa enemmän käteen, esimerkiksi 1200/kk tienaavalle 250 €.
Ensi viikolla pääsen minäkin rauhoittumaan joulun viettoon. Oikein lämpöistä ja rentouttavaa joulua
sinulle ja läheisillesi! Ollaan yhteydessä!

Eeva-Johanna
Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja
GSM 050 5232 309
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi, www.eeva-johanna.net
Olethan yhteydessä, jos haluat minut vieraaksesi yhdistyksesi kokoukseen tai haluatte tulla vieraakseni eduskuntaan.
Jos et halua jatkossa saada näitä uutiskirjeitä, kerrothan sen vastaamalla tähän viestiin.
Tulen mielelläni myös oman yhdistyksesi kokoukseen pitämään alustuksia tai poliittisia tilannekatsauksia erilaisista aiheista. Tavoitat minut yllä olevin yhteystiedoin.
Valtiopäivätoimeni kevään eduskuntavaalien jälkeen:
Kirjalliset kysymykset:
Kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiosopimus
ALS-potilaiden hoito
Taiteen hyväksi tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeus
Soveltavan ja yhteisöllisen teatterin yliopistotasoinen koulutus
Tuotantokannustinjärjestelmä kansainvälisille elokuville
Elinikäisen oppimisen uusi strategia
Lapsiavioliittojen estäminen
Biolääketieteen mahdollisuudet
Lakialoitteet:
laiksi lukiolain muuttamisesta
laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Laki väylämaksusta annetun lain kumoamisesta
Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) muuttamisesta
Talousarvioaloitteet:
määrärahan lisäämisestä Suomen Akatemian toimintamenoihin (10 000 000 euroa)
määrärahan lisäämisestä elokuva-alan kannustinjärjestelmän perustamiseen (5 000 000 euroa)
määrärahan lisäämisestä museoiden valtionosuuteen (1 339 000 euroa)
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä strategiseen tutkimusrahoitukseen (4 000 000 euroa)
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