Marraskuun 2018 uutiskirje eduskunnasta
Marraskuun tärkein uutinen oli varmaan se, kun sote-uudistukseen liittyvien lakien valmistelu siirtyi
askeleen eteenpäin sosiaali- ja terveysvaliokunnan saatua vihdoin mietintöluonnoksensa valmiiksi.
Mietintöluonnos on nyt perustuslakivaliokunnan arvioitavana eli siellä arvioidaan, onko valiokunnan
aiemmin lausumat perusoikeuksien toteutumiseen liittyvät muutosehdotukset otettu lakiesityksissä
huomioon. Tämän arvioinnin arvioidaan kestävän yli vuoden vaihteen. Sen jälkeen asia palaa vielä sosiaalija terveysvaliokuntaan ja sen jälkeen koko eduskunnan päätettäväksi.
Ehtiikö hallituksen sote valmiiksi?
Oma arvioni on, että mikäli perustuslakivaliokunta arvioi lakiesitysten olevan nyt perusoikeuksien kannalta
kunnossa, ehdittäneen lait käsitellä eduskunnassa tämän vaalikauden aikana. Epävarmaa on, tulisiko
eduskunnan enemmistö olemaan lakien kannalla. Jos taas on niin, että perustuslakivaliokunta löytää
edelleen jotain korjattavaa sote-laeista, saattaa olla niin, ettei tarvittavia muutoksia ehditä enää tämän
eduskunnan aikana käsittelemään. Tämä siitä syystä, että tämä eduskunta työskentelee enää maaliskuun
puoliväliin saakka, koska seuraavat eduskuntavaalit ovat edessä jo huhtikuun puolivälissä. Näin ollen soteuudistus jäisi uuden eduskunnan tehtäväksi. Jos me sosialidemokraatit olemme silloin hallitusvastuussa, ei
sote-uudistusta toteutettaisi hallituksen mallin kaltaisella markkinamallilla, vaan lähtökohtana olisivat
julkisesti tuotetut palvelut, joita hallitusti voitaisiin tukea yksityisin palveluin.
Sdp:n vaihtoehtobudjetti valmistui
Kaikki oppositiopuolueet julkaisivat marraskuussa omat vaihtoehtobudjettinsa, samoin Sdp. Meidän
vaihtoehtobudjetissamme kiinnitetään huomiota etenkin suomalaisten koulutustason hälyttävään laskuun
ja esitetään ratkaisuja osaamistason nostamiseksi Osaamispolku 2030 avulla. Jotta Suomi menestyy ja
pärjää globaalissa kilpailussa, on meidän huolehdittava laadukkaasta koulutuksesta, tutkimuksesta ja
osaamisesta. Tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että jokainen nuori saa toisen asteen
koulutuksen ja Suomessa laitetaan liikkeelle jatkuvan oppimisen reformi. SDP:n Osaamispolku 2030 kokonaisuus on pidemmän aikavälin visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi Suomessa.
Koulutustasomme on pudonnut
On erittäin huolestuttavaa, että Suomen koulutustaso on pudonnut, tutkimuksen ja tuotekehityksen
investoinnit ovat laskussa ja koulutuksella on haasteita vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Suomessa
on yli satatuhatta 20–29-vuotiasta, 17 % ikäluokasta, joilta puuttuu vähintään toisen asteen tutkinto eli
lukio- tai ammattitutkinto. Pelkän perusasteen varassa olevien nuorten työttömyystilastot kertovat karua
kieltään. Heistä alle puolet on töissä. Tänä päivänä on hyvin vaikea työllistyä ilman koulutusta. Siksi on
huolehdittava siitä, että jokaisella on vähintään toisen asteen tutkinto. Hyvä keino tavoitteen
saavuttamiseksi on oppivelvollisuuden laajentaminen nykyisestä yhdeksänvuotisesta peruskoulusta
koskemaan myös toisen asteen tutkintoa. Samalla oppimateriaaleista tulisi maksuttomia, mikä osaltaan
poistaisi esteitä kouluttautumisen tieltä.
Osaamispolku 2030
Oppivelvollisuuden laajentamisen rinnalla toinen tärkeä uudistus liittyy joustavaan osaamisen
päivittämiseen. Tarvitaan jatkuvan oppimisen reformi, jossa jokaiselle suomalaiselle tehdään mahdolliseksi
osaaminen ja sen päivittäminen muuttuvan työelämän mukana. Nyt tarvitaan pikaisia ratkaisuja
osaamistason nostamiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon parantamiseen. Tämä on samalla avain siihen,
että voimme turvata hyvinvointipalvelut jokaiselle suomalaiselle.

Sdp:n vaihtoehtobudjetti parantaa eläkkeitä
Omassa vaihtoehtobudjetissaan Sdp haluaa parantaa myös eläkkeitä. Sdp:n mallissa kansaneläke tai
takuueläke nousisi tasokorotuksen ja indeksikorotuksen myötä noin 37 €/kk, jos työeläke on alle 1400 €/kk.
Lisäksi eläkkeensaajan verotus kevenisi SDP:n vaihtoehdossa enimmillään 12 €/kk. Näin yli 55 000 ihmistä
nousisi pois eläkeläisköyhyydestä. Pitkällä tähtäimellä Sdp tavoittelee yhteensä 100 euron korotusta
pienimpiin eli alle 1400 euron eläkkeisiin. Jokainen ikäihminen on ansainnut säällisen huolenpidon ja
kunnollisen toimeentulon.
Toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden ratkaisemiseksi tarvitaan
Yhä useammat ikäihmiset kertovat surullista viestiä; hinnat nousevat ja lääkeomavastuut sekä
palvelumaksut ovat nousseet, eikä pieni eläke tahdo enää riittää kohtuulliseen elämiseen, varsinkaan yksin
asuvilla. Eläkeläisten pienituloisuus on todellinen ongelma, johon on ratkaisut löydettävissä ja johon tulee
puuttua. Sdp on jo aiemmin ehdottanut, että laadittaisiin nopeasti toimenpideohjelma eläkeläisten
pienituloisuuden ja eläkeläisköyhyyden ratkaisemiseksi. Osana kokonaisuutta selvitettäisiin mm.
vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä
eläkkeensaajien asumistuen, palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus. Erityinen huomio kiinnitettäisiin
vaikeimmassa tilanteessa olevien eli pieniä työeläkkeitä saavien asemaan.
Vihdoin pääsin kyselytunnilla kysymään
Tulin valituksi yhtenä marraskuun torstaina eduskuntaryhmämme kyselytuntikysymyksen kysyjäksi.
Aiheeksi olimme valinneet nuorten syrjäytymisen. Siinä toin esille, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
THL:n tuore tutkimus vuonna 1997 syntyneiden, nyt parikymppisten nuorten hyvinvoinnista kertoo, että
nuorilla on muun muassa enemmän mielenterveysongelmia kuin lama-aikana syntyneillä. Myös
huostaanotot ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kysyin, olisiko hallituksen syytä arvioida uudelleen esimerkiksi
varhaiskasvatuksen säästöjä, ryhmäkokojen kasvattamista ja päivähoito-oikeuden rajausta. Ehdotin myös,
että perhekeskusten sijaan lasten ja perheiden palvelut koottaisiin laajemmin yhteen sisältäen myös
koulutus- ja vapaa-ajan palvelut – kuten Sdp on esittänyt. Nämä oppimis- ja hyvinvointikeskukset
tavoittaisivat kaikki. Ne muodostaisivat oikeasti vaikuttavan tukiverkon kaikille.
Marraskuun mukavia Varsinais-Suomessa
Marraskuulta jäi mieleen mukava käynti Raision eläkkeensaajissa alustamassa ja keskustelemassa sotesta.
Oli myös kiva tavata piirin demariväkeä piirikokouksessa Kaarinassa. Runosmäessä on aina mukava käydä.
Tällä kertaa kahvittelimme alueen seurakuntavaaliehdokkaiden kanssa. Oli myös kiva saada puheenjohtaja
Antti Rinne Turkuun.
Helsingissäkin yhtä sun toista
Arkadia-seuran jo toistamiseen järjestetyt marraskuiset taideaamut toivat eduskuntaan tällä kertaa mm.
jazz-musiikkia ja balettia. Oli myös mukava emännöidä Varsinais-Suomen näkövammaisia heidän
eduskuntavierailullaan. The Game Development World Championship on suurin vuosittain järjestettävä
kilpailu riippumattomille pelinkehittäjille, jonka tavoitteena on tuoda lisäarvoa pelin kehittäjille ja edistää
peliala. Pääsin Arkadia-seuran puolesta jakamaan palkinnot sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuomo
Puumalan kanssa.
Marraskuun viimeinen viikko sujui mukavissa merkeissä eduskunnassa, kun sain ihanan ja reippaan 9luokkalaisen Siirin tet-harjoittelijaksi Turusta.
Puoluebarometri

Tuntuu hyvältä, että puoluebarometrin mukaan SDP:hen suhtaudutaan tällä hetkellä myönteisesti kaikissa
ikäryhmissä. Ihmisten mielestä SDP on ihmiskeskeinen, luotettava ja koko maan etua ajava puolue.
Puoluebarometrin mukaan meille tärkeät asiat, kuten nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, lääkäriin
pääsyn turvaaminen, koulutuksen puolustaminen ja veronkierron torjunta, ovat tärkeitä suomalaisille.
SDP:n sanoma on hyvä ja kannatettava, pidetään siitä rohkeasti kiinni. Tule sinäkin mukaan vaalityöhön,
vaikka vastaamalla tähän sähköpostiin. Olet tervetullut tukiryhmääni.
Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta
Tapahtumia Varsinais-Suomessa:
1.11. Raision eläkkeensaajissa puhumassa Sotesta
3.11. Varsinais-Suomen sd-piirin syyspiirikokous Kaarinassa
3.11. Ehdokastori Kaarinassa
4.11. Ruskon TY:ssä poliittinen tilannekatsaus
9.11. Näytelmä, joka menee pieleen –näytelmän ensi-ilta Turun kaupunginteatterissa
10.11. Runosmäessä pullakahvitempaus Runosmäen seurakuntavaaliehdokkaiden kanssa
12.11. V-S kansanedustajat Turun apteekkariyhdistyksen vieraana
12.11. V-S kansanedustajat tutustumassa Varissuon Työ ja Toimintaan
12.11. Kaupunginvaltuusto
16.11. Ihanaa neiti N. eli Vartiovuoren arvoitus –näytelmän ensi-ilta Turun kaupunginteatterissa
17.11. Osaamispolku 2030-seminaarissa kommenttipuheenvuoro
19.11. Turku Energian hallituksen kokous
19.11. maakuntahallituksen kokous
26.11. Antti Rinteen kanssa tapaamassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtoa ja luottamushenkilöitä
ja keskustelemassa poliittisesta tilanteesta työväentalolla

Tilaisuuksia ja tapahtumia Helsingissä:
2.11. Puupäivä – Sisäilmaongelmissa väijyy suuri kansantaloudellinen riski –paneeli
6.11. V-S kansanedustajien tapaaminen eduskunnassa
6.11. Allergia- ja astmaverkoston kokous
6.11. Ekologinen kompensaatio –paneeli ympäristöministeriössä
6.11. Tapaaminen Kulta ry:n Rosa Meriläisen kanssa
7.11. Tapaaminen Taiwanin edustajan Jane Chengin kanssa
7.11. Arkadia-seuran johtokunnan kokous
7.11. Arkadia-seuran seminaarin avaus ”Millä keinoin suomalaisen elokuvatuotannon edellytyksiä voidaan
kehittää?”
8.11. Arkadia-seuran taideaamussa soi jazz
8.11. Kivo ry:n tapaaminen
9.11. Islannin ihme – miten Euroopan huonoiten voivista lapsista ja nuorista saatiin Euroopan
hyvinvoivimpia? –seminaari
9.11. Eduskunnan naisverkoston infolounas yhdessä Mothers in Business –verkoston kanssa: Miten tukea
naisten uramahdollisuuksia ja johtajuutta
13.11. Kansallisgallerian valtuuskunnan kokous
15.11. Opetushallituksen johtokunnan kokous
16.11. Takki-verkoston työvaliokunnan kokous

16.11. Eduskunnan SOSTE-verkoston kokous
20.11. Varsinais-Suomen Näkövammaiset vieraana eduskunnassa
21.11. Tunnin juna – kansanedustajatapaaminen
21.11. Poliittinen tilannekatsaus Keliakiayhdistykselle
28.11. SDP:n koulutuspoliittisen työryhmän kokous
29.11. Arkadia seuran taideaamussa Kansallisoopperan balettia
29.11. Eduskuntaryhmän klinikka selvityshenkilöiden Oivo/Kerätär raportista: Osatyökykyisten reitit
työllisyyteen
30.11. Tapaaminen Insinööriliiton Mikko Valtosen kanssa
30.11. GDWC – pelialan huippujen palkitsemistilaisuus
Kolumnit
Låt inte barn i behov av stöd lida på grund av FPA:s upphandlingar, Åbo Underrättelser 1.11.2018
Askeleet osaamispolulle, Turkulainen 3.11.2018
Valtiopäivätoimet
Kirjallinen kysymys Suomen kliinisten lääketutkimusten laskevan trendin muuttamisesta

