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Eduskunnan kevätkausi alkaa olla vähitellen ohi. Hallituksen toimia on kuitenkin hyvä seurata kesän
aikanakin, sillä hallituksen ankarat, taloutta lannistavat säästötoimet tulevat jatkumaan. SDP jättikin
vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta.
Edellytämme, että hallitus muuttaa talouspolitiikan suuntaa ja tarkistaa peruslinjaansa enemmän
kasvua ja työllisyyttä tukevaksi. Hallituksen talouspolitiikan iso virhe on, että työllisyyden hoitoa on
laiminlyöty jo yli vuosi luottamalla sokeasti siihen, että kilpailukykysopimus korjaa kaikki Suomen
talouden ongelmat. Tämä ei ole mielestämme järkevää politiikkaa. Työllisyyden suhteen Suomella ei
ole varaa odottaa.
Työllisyystavoite karkaa
Hallitus tavoittelee 110 000 uutta työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä. Hallitus on nyt istunut
vuoden ja työssä olevia on 7000 vähemmän kuin hallituksen aloittaessa. Työllisyystavoite karkaa
päivä päivältä yhä kauemmas. Hallitus onkin tosiasiallisesti luopunut työllisyystavoitteestaan. Työllisyysmäärärahaleikkaukset, nuorisotakuun romuttaminen ja koulutuksesta leikkaaminen heikentävät
kukin omalta osaltaan edellytyksiä synnyttää uusia työpaikkoja.
Päivähoitomaksujen korotukset syytä perua
Hallitus tekee myös muita työllisyyttä heikentäviä toimia. Päivähoitomaksujen korotukset kasvattavat kynnystä vastaanottaa työtä ja pakottavat näin suomalaisia vanhempia pysymään entistä useammin kotona työn tekemisen sijasta. Väistyvä valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) lupasi,
että hallitus käsittelee uudelleen päivähoitomaksujen korotuksia työllistymisen ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. SDP vaatii, että tuleva valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää tämän
lupauksen ja toimii sen mukaisesti. Päivähoitomaksujen korotukset yhdessä muiden lapsiperheisiin
kohdistuneiden säästöjen kanssa ovat kohtuuttomia suomalaisille perheille. Tästä pääsin esittämään
kysymyksen hallitukselle viimeisellä kyselytunnilla, mutta selvää vastausta en saanut.
Vaihtoehtoja on olemassa
SDP on esittänyt omassa vaihtoehdossaan lukuisia keinoja kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Toteutuessaan vaihtoehtomme toisi 35 000 uutta työllistä lisää vuodelle 2016. Olemme esittäneet
kymmeniä uusia keinoja, joilla tuettaisiin kasvua ja työllisyyttä, kuten muuttaisimme työttömyysturvaa aktiivisemmaksi, helpottaisimme ensimmäisen työntekijän palkkausta verovähennyksellä sekä
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panostaisimme vientiin ja julkisiin investointeihin. Esitämme myös, että hallitus laatisi välittömästä
pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaohjelman.
Lisää leikkauksia
Hallitus tavoittelee ensi vuodelle lähes 400 miljoonan leikkauksia vielä aiempien epäoikeudenmukaisten leikkausten lisäksi. Tämä sisältää sosiaaliturvaetuuksiin tehtävät 0,85 prosentin leikkaukset,
joiden nettosumma on 80 miljoonaa euroa. Leikkausten kohteena ovat mm. vähimmäispäivärahat,
kansaneläkkeet, takuueläkkeet, kotihoidon tuki, elatustuki, vammaistuki, työmarkkinatuki ja asumistuki. Vastoin aiempia lupauksiaan hallitus kohdistaa leikkauksen myös lapsilisiin.
Epäoikeudenmukainen linja muutettava
SDP edellyttää, että hallitus korjaa epäoikeudenmukaista linjaansa ja etsii muita keinoja kuin pienituloisimpiin kohtuuttomasti iskevät leikkaukset. Laajentamalla veropohjaa muun muassa aliverotettuun finanssisektoriin voitaisiin välttää vahingollisimmat leikkaukset. Ei ole reilua, että hyväosaisia
pyydetään talkoisiin samalla, kun pienituloiset pakotetaan laskun maksajiksi.
Eläkeläisten verotuksen epäkohta korjattava
SDP pitää tärkeänä, että myös eläkkeensaajien ostovoimasta pidetään huolta. Hallitus eriarvoisti
kuluvan vuoden alusta eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin. Tämä epäkohta on korjattava budjettiriihen yhteydessä. Eläkkeensaajille on myönnettävä eläketulovähennys samassa suhteessa kuin palkansaajat saavat työtulovähennystä.
Suomiko myyntikuntoon?
Ideologisen leikkausmoodin lisäksi hallituksen arvovalinnat näkyvät siinä, että Suomea laitetaan nyt
myyntikuntoon. Hallitus on yhtiöittämässä teitä, rautatietä, vesireittejä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Kaikki tämä osoittaa, että hallitus tekee ideologista, markkinauskoista, oikeistolaista politiikkaa. Eduskuntaryhmämme mielestä tämä suunta on väärä. Tarjoamme oman vaihtoehdon, johon
sisältyy vahva työllisyyslinja, oikeudenmukainen sopeutus sekä vähempi velanotto.
Tänään on kevätistuntokauden viimeinen eduskuntapäivä täällä Helsingissä. Kohtapuolin pääsen
minäkin kesän viettoon perheeni kanssa, kunhan muutamia rästitöitä saan vielä tehtyä. Kirjeen lopussa on lista tämän ensimmäisen eduskuntavuoden aikana tekemistäni valtiopäivätoimista linkkeineen, jos haluat niihin tutustua. Alla on myös lista niistä kesätapahtumista, joihin aion osallistua.
Tulethan tervehtimään, jos liikut samoilla suunnilla.
Nautitaan yhdessä kesän valosta ja luonnosta!

Eeva-Johanna
Postiosoite: 00102 EDUSKUNTA
www.sdp.fi/eduskunta

Puhelin: (09) 4321
Telefaksi: (09) 432 3228

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.
Vierailen näissä kesätapahtumissa
1.7.
2.7.
27.7.
30.7.
6.8.
13.8.
13.8.
13.8.
18.8.
20.8.
20.8.
20.8.
27.8.
10.9.

Someron Suviheinä klo 11-12
Taivassalon Silakrysäys klo 12-13
Naantalin Unikeonpäivä klo 11-12
Sauvon Elopäivät klo 11-12
Kustavin Lohimarkkinat klo 11-12
Askaisten Kurkkumarkkinat 10-11
Mynämäen Laurin markkinat 11.30-12.30
Paimion Siltasoudut klo 13.30-14.30
Salon iltatori
Rusko-päivät klo 13-14
Maskun markkinat klo 11.30-12.30
Nousiaisten markkinat klo 10-11
Laitilan Hullun Kukon päivät klo 11-12
Lemust leippä klo 11-12

Tekemäni kirjalliset kysymykset ja aloitteet tällä vaalikaudella
KK Wilma-järjestelmän käyttö päiväkodeissa
KK Matkaviestinverkon tukiasema-asennusten viranomaisohjeistuksen ajantasaistaminen
KK 328/2016 vp
Kirjallinen kysymys oppilas- ja opiskelijahuollon ulottamisesta varhaiskasvatukseen
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_328+2016.aspx
KK 308/2016 vp
Kirjallinen kysymys THL:n irtisanomisista ja tartuntatautiuhkiin reagoimisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_308+2016.aspx
KK 267/2016 vp
Kirjallinen kysymys lastentarhanopettajien riittävyydestä
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_267+2016.aspx
KK 253/2016 vp
Kirjallinen kysymys säästöjen vaikutuksista sivistyksellisiin oikeuksiin
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_253+2016.aspx
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KK 85/2016 vp
Kirjallinen kysymys myyjän korvausvastuusta kiinteistönkaupassa
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_85+2016.aspx
LA 4/2016 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain 14 §:n muuttamisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_4+2016.aspx
KK 412/2015 vp
Kirjallinen kysymys ylempien AMK-tutkintojen työelämäkokemusvaatimuksesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_412+2015.aspx
KK 368/2015 vp
Kirjallinen kysymys kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiosopimuksesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_368+2015.aspx
KK 356/2015 vp
Kirjallinen kysymys ALS-potilaiden hoidosta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_356+2015.aspx
LA 49/2015 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_49+2015.aspx
LA 48/2015 vp
Lakialoite laiksi lukiolain muuttamisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_48+2015.aspx
KK 321/2015 vp
Kirjallinen kysymys Kansallisgallerialle tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeuksista
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_321+2015.aspx
KK 311/2015 vp
Kirjallinen kysymys soveltavan ja yhteisöllisen teatterin yliopistotason koulutuksesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_311+2015.aspx
LTA 6/2015 vp
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä strategiseen tutkimusrahoitukseen (4 000 000 euroa)
www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskuntaaloite/Sivut/LTA_6+2015.aspx
LA 23/2015 vp
Lakialoite laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_23+2015.aspx
LA 22/2015 vp
Lakialoite laiksi väylämaksulain kumoamisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_22+2015.aspx
KK 248/2015 vp
Kirjallinen kysymys tuotantokannustinjärjestelmästä elokuville
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www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_248+2015.aspx
TAA 36/2015 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen Akatemian toimintamenoihin (10 000 000 euroa)
www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskuntaaloite/Sivut/TAA_36+2015.aspx
TAA 34/2015 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä elokuva-alan kannustinjärjestelmän perustamiseen
(5 000 000 euroa)
www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskuntaaloite/Sivut/TAA_34+2015.aspx
TAA 35/2015 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä museoiden valtionosuuteen (1 339 000 euroa)
www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskuntaaloite/Sivut/TAA_35+2015.aspx
KK 244/2015 vp
Kirjallinen kysymys elinikäisen oppimisen uudesta strategiasta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_244+2015.aspx
KK 218/2015 vp
Kirjallinen kysymys lapsiavioliittojen estämiseksi
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_218+2015.aspx
KK 138/2015 vp
Kirjallinen kysymys biolääketieteen mahdollisuuksista
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_138+2015.aspx
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