Toukokuinen uutiskirje eduskunnasta
Tämä toukokuu alkoi muiden toukokuiden tapaan vappumarssilla Turussa. Olimme saaneet puhetta
pitämään puoluesihteerimme Anton Rönnholmin tänne hänen kotikulmilleen.
Sivistysvaliokunnassa valmisteltu mietintöjä
Sivistysvaliokunnassa olemme saaneet lukiolaista mietinnön valmiiksi ja se etenee seuraavaksi
täysistuntoon. Myös varhaiskasvatuslain osalta ollaan jo loppumetreillä ja mietintö siitä valmistunee
kesäkuun alkupuolella. Toukokuussa oli täysistunnon lähetekeskustelussa myös viime kuussa tekemäni
lakialoitteet koskien varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamista ja vuorohoidon laajentamista 1-2luokan oppilaille. Samoin lähetekeskustelussa oli myös kansalaisaloite koskien toisen asteen
maksuttomuutta. Seuraavaksi aloite etenee meille valiokuntaan. Pelkkä peruskoulu ei enää riitä
varmistamaan työpaikkaa. Työllistyminen ilman toisen asteen opintoja on nykyisessä työelämässä vaikeaa.
Maksuton2aste -aloite on siis hyvin tervetullut. Kuvassa minua tapaamaan tulleita Lukiolaisten liiton nuoria
Varsinais-Suomesta.
Sote edelleen ykköspuheenaihe
Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus eli tuttavallisemmin sote on värittänyt myös kulunutta toukokuuta niin
täällä eduskunnassa kuin muutoinkin. Vasta toukokuussa saimme 400 sivuisen soten valinnanvapauslakiesityksen lakivaliokuntaan lausunnon antamiseksi oikeusturvan ja muutoksenhaun osalta. Kovassa
kiireessä pitäisi saada lausunto aikaan. Ottaa ihan päähän hosuminen näin tärkeässä asiassa. Sote puhutti
pitkään myös Piikkiön demareiden kuukausikokouksessa, jossa pidin poliittisen tilannekatsauksen. Samoin
Turun Seudun Vammaisjärjestöjen aamukahvitreffeillä, johon minulta nimenomaan pyydettiin alustusta
aiheesta. Ei toki ole ihme, että sote puhuttaa, niin pitääkin, sillä niin merkittävästä ja meidän kaikkien
elämään vaikuttavasta asiasta siinä on kysymys.
Eläkeläiskeskustelua yleisönosastoilla
Moni ehkä huomasi perussuomalaisten demareihin kohdistuneen mustaamiskampanjan Turun Sanomien ja
muutaman muun lehden yleisöltä-palstalla. Kerron nyt vielä tässäkin, että me sosialidemokraatit
ehdotimme vuosi sitten työeläkeindeksejä koskeneessa kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyssä, että
laadittaisiin nopeasti toimenpideohjelma eläkeläisten pienituloisuuden ja eläkeläisköyhyyden
ratkaisemiseksi. Erityistä huomiota olisi siinä kiinnitetty ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien
asemaan. Osana kokonaisuutta olisi tullut selvittää mm. vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen
tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen, palvelujen ja palvelumaksujen
vaikutus. Tämän äänestyksen ikävä kyllä eduskunnassa hävisimme äänin 63-99. Muistan tämän erittäin
hyvin, sillä tein itse tuon vastaehdotuksen, josta eduskunta äänesti.
Eläkeläisköyhyyteen on ratkaisuja
Eläkeläisköyhyys ja pienituloisuus ovat todellisia ongelmia, joihin on löydettävä ratkaisut. Paras tapa
kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien aseman parantamiseksi on takuueläkkeen korottaminen ja
kansaneläkkeen tason parantaminen. Myös verotuksen keventäminen on tehokas keino parantaa
toimeentuloa, samoin palvelumaksujen ja maksukattojen alentaminen, lääkekorvausten tason
parantaminen, asumistuen ja eläkkeensaajan hoitotuen kehittäminen auttavat. Monessa kohtaa siis
päinvastoin kuin hallitus on toiminut. SDP on tehnyt eduskunnassa vastalauseet kaikista ikäihmisiä ja
sosiaaliturvaa koskevista heikennyksistä. Näistä on äänestetty sekä valiokunnassa että eduskunnan
täysistunnossa. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen ehdotus alle 1400 euron eläkkeiden nostamiseksi 100
eurolla on tervetullut. Tuo raha menisi kaikilla eläkeläisillä suoraan kulutukseen. Jokainen ikäihminen on
ansainnut säällisen huolenpidon ja kunnollisen toimeentulon.

Kysymys ministerille oppilasarvioinnista
Juuri ennen koulujen kesäloman alkua jätin ministerille kirjallisen kysymyksen koskien perusopetuksen
arvosanoja. Niihin liittyy peruskoulumme kaksi ongelmaa. Liian moni, jopa kahdeksan prosenttia pojista ei
saavuta peruskoulussa riittävää lukutaitoa selvitäkseen toisen asteen opinnoista. Mikäli sen osaamisen
taso, mikä tarvitaan hyväksyttyyn arvosanaan 5 määriteltäisiin tarkemmin, ei armovitosia ilman todellista
osaamista ehkä enää annettaisi. Voisimme ehkä tällä tavoin turvata sen, että jokainen osaisi edes kunnolla
lukea. Samaan aikaan kouluarvosanojen yhteys oppiaineessa osoitettuun osaamiseen on paikoin erittäin
heikko – samalla osaamisella voi toisessa koulussa saada keskimäärin jopa kaksi numeroa huonomman tai
paremman arvosanan, joka 7, 8 tai 9. Oppilaat eivät siis ole samalla viivalla osaamisensa perusteella, kun
pyrkivät lukioon tai ammatilliseen opetukseen. Tämä pitää korjata. Arviointi pitää laittaa kuntoon.
Luokkahuone eduskunnassa
Lajissaan ensimmäinen Luokkahuone 2.0 –tapahtuma järjestettiin eduskunnassa ensimmäistä kertaa
Suomen Kustannusyhdistyksen toimesta. Eduskuntaan siis tuotiin nykyaikainen oppimisympäristö
oppimateriaalein ja -välinein. Ihan oikeita oppilaita oli meille näyttämässä, miten niillä toimitaan.
Tempauksen tarkoitus oli herättää ajatuksia tulevaisuuden oppimisesta ja erilaisten oppimateriaalien
osuudesta koulunkäynnissä. Toki kouluikäisten vanhempana tämä oli tuttua ennestään. Kiva tapahtuma
kumminkin.
Vuoden 1918 tapahtumia muistellaan
Vuoden 1918 tapahtumat ovat puhuttaneet pitkin vuotta. Vartiovuorenmäen kesäteatterille oli
toukokuussa järjestetty vaikuttava musiikkia ja teatteriakin sisältävä esitys, jonne saimme myös
puheenjohtaja Antti Rinteen paikalle puhumaan. Osallistuin haastateltavana myös Helsingin Sanoma talossa ISTV:n tapahtumaan, jossa aiheena oli Suomalaiset Neuvosto-Venäjällä vuoden 1918 jälkeen. Minua
haastateltiin isoisäni isän Evert Elorannan vaiheista, koska hän joutui pakenemaan rajan taakse vuonna
1918. Tämäkin tapahtuma oli valtavan suosittu. Sanomatori oli aivan täynnä. Keskustelun myötä
totesimme, että Neuvosto-Venäjälle hävinneiden suomalaisten kohtalot pitäisi selvittää, sillä monen
kohtalo on edelleen hämärän peitossa.
Sairaanhoitajan päiväni
Toukokuussa on vietetty myös kansainvälistä sairaanhoitajan päivää. Nyt jo perinteeksi on alkanut
muodostua, että meitä kansanedustajia kutsutaan tutustumaan sairaanhoitajan työhön. Viime vuonna
tutustuin Turun kaupungin kotihoitoon ja tänä vuonna TYKS:ssä urologian hoitopolkuun alkaen
poliklinikalta leikkaussaliin ja vuodeosastolle asti. Tälläkin kertaa kunnioitusta herätti se, että
sairaanhoitajan työ on todellista moniosaajan työtä, jossa vastuuna on potilaan hoidon kokonaisuus.
Vastuuseen nähden palkka ei kyllä ole kohdillaan. Erityisen ikävää on, että meillä Varsinais-Suomessa palkat
ovat alakanttiin jopa maamme keskiarvoon nähden. Tämä kaipaisi korjausta. Samoin henkilökuntaa voisi
olla enemmänkin.
Sisäilmaohjelmaa ja Kansallisoopperaa
Sain toukokuussa vihdoin valmiiksi pitkään työstämäni SDP:n sisäilmaohjelman tavoitepaperin ja
taustamuistion. Ohjelma hyväksyttiin toukokuun viimeisenä päivänä SDP:n puoluehallituksessa. Useampaan
seminaariin ja keskustelutilaisuuteen olen myös osallistunut. Tutustuin myös vammaisten taidetoimintaan
Taidekeskus Intossa Turussa. Toiveena on, että vammaisten taidetoiminta voitaisiin keskittää Intoon ja että
taidetoimintaa saataisiin myös lisää. Erityisenä kivana asiana toukokuulta jäi mieleen, kun pitkästä aikaa
pääsimme valiokunnan kanssa Kansallisoopperaan vieraaksi eli saimme kurkistaa oopperaan uuden
johtajan Ghita Gadambin opastuksella kulissien taakse, näyttämölle ja puvustamoon sekä illan päätteeksi

saimme nauttia ihanasta Les Nuits-baletista. Puvustamo on muuten oopperan kaikkein kiehtovin paikka,
sillä siellä valmistetaan kaikki upeat puvut. Nämä ovat niitä sivistysvaliokunnan jäsenen mukavimpia
työtehtäviä. Kiva, kun joskus saa vähän rentoutuakin.
Aurinkoista kesän alkua kaikille!
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