Lokakuun uutiskirje

Kulunutta lokakuuta on osaltani värittänyt eduskuntatyön lisäksi mm. Turun kirjamessut, jossa
osallistuin useaan eri tapahtumaan. Lokakuussa apunani oli myös tet-harjoittelija Leo Puolalan
koulusta Turusta tutustumassa työelämään eduskunnassa. Lokakuun loppuun osui eduskunnan
istuntovapaaviikko, jonka vietin Turussa rästitöitä tehden ja oman maakunnan asioissa. Kiva
kohokohta lokakuulle oli, kun koko eduskunta kävi perinteisesti syyskauden alun elokuvissa. Tällä
kertaa saimme katsoa uuden Tuntemattoman sotilaan. Elokuvaelämys oli vaikuttava ja silmänurkat
kostuttava. Kannattaa käydä katsomassa.

World Skills Abu Dhabissa
Lokakuun puolivälissä pääsin sivistysvaliokunnan jäsenenä osallistumaan ammattitaidon World
Skills kisoihin, jotka pidettiin 14.-19.10. Abu Dhabissa. Kisoihin osallistui 1255 nuorta 58 eri
maasta. Suomen joukkueen 27 kilpailijaa osallistuivat 24 lajiin, mm. lentokonekorjaukseen,
ravintolapalvelulajiin, leivontaan jne. Itse pääsin osallistumaan avajaisiin ja tutustumaan kisaalueeseen kahtena kilpailupäivänä. Kilpailijoiden kanssa ei ollut lupa kilpailun aikana puhua, mutta
paikalla olleet suomalaistuomarit kertoivat kilpailulajeista. Jokainen kilpailulaji kestää neljä päivää,
joiden aikana tehdään joko neljä pienempää työtä tai yksi isompi.

Ylpeänä suomalaisista nuorista

Suomalaisista nuorista ja ammatillisesta koulutuksesta voi olla erittäin ylpeä. Suomen
ammattitaitomaajoukkue saavutti kisoissa hienon tuloksen: kolme kultaa, yhden hopean ja
yhdeksässä lajissa Medallion for Excellence -tunnuksen. Osallistuin myös pariin seminaariin, joista
toinen käsitteli koulutusvientiä. Pääsin myös tapaamaan suurlähettiläs Riitta Swania ja muutamia
koulutusalan suomalaistoimijoita, joiden kanssa keskustelusta sain uutta tietoa Arabiemiraatteihin ja
erityisesti Suomen koulutusvientiin liittyen.

Sdp:lle sisäilmatyöryhmä

Suomessa huonosta sisäilmasta sairastuneita ja oireilevia on useita tuhansia. Vuosittain home- ja
kosteusvaurioille altistuu jopa 800.000 ihmistä, joista jopa neljäsosa on lapsia ja nuoria. Arvioiden
mukaan mm. kolmasosassa kouluja ja päiväkoteja on sisäilmaongelmia. Korjausvelkaa arvioidaan
olevan jopa 5-8 mrd. edestä. Sairauskuluina sisäilmaongelmat maksavat jopa 1,6 mrd.
vuodessa. Inhimillisen kärsimyksen hintaa ei voi edes arvioida. Ehdotin Sdp:n puheenjohtaja Antti
Rinteelle, että perustaisimme Sdp:n oman työryhmän pohtimaan sitä, miten ja millä eri toimilla
asiaan pitäisi puuttua. Puoluehallitus on nyt tämän työryhmän perustanut ja minä toimin sen
puheenjohtajana. Raision kaupunginhallituksessa jo 20 vuotta sitten sain edistettyä
kosteusvaurioiden menestyksellistä korjaamista erillismäärärahalla.

Sisäilmasairaan työpaikkakyvyttömyys
Sisäilmasta sairastunut on vaarassa pudota yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Työpaikan
sisäilmasta sairastunut ei voi käydä töissä, mutta ei saa sairaseläkettä, koska hänen katsotaan olevan
”työpaikkakyvytön” ei työkyvytön. Moni on menettänyt terveytensä lisäksi myös hometaloksi
paljastuneen kotinsa ja omaisuutensa. Homealtistuminen ei sellaisenaan oikeuta edes
sairauslomaan, koska kyseessä ei ole sairaus tai vamma. Käypä hoito- suosituksen mukaan ei ole
löydetty selvää yhteyttä ihmisten sairausoireiden ja sisäilman mikrobien välillä. Tämä siitä
huolimatta, että on tehty lukuisa joukko tutkimuksia, joissa on osoitettu selvä yhteys
kosteusvaurioiden mikrobien ja erilaisten oireiden välillä.
Sisäilmaohjelma tarvitaan
Nyt tarvitaan kansallinen sisäilmaohjelma. Vaurioituneet rakennukset pitää korjata. Urakka on
suuri, mutta paljon kalliimmaksi tulee korjausten tekemättä jättäminen. Myös ennaltaehkäisy on
tärkeää. Rakennusten suunnittelu, rakentaminen, korjaus, huolto, ylläpito ja siivous pitää hoitaa
niin, ettei ongelmia aiheudu. Ilmanvaihtoa pitää käyttää oikein eikä siivouksessa saa käyttää
myrkyllisiä kemikaaleja. Jo rakennusvaiheessa on pidettävä huolta hankintaketjuista ja
kunnollisesta rakennusvalvonnasta kaikissa vaiheissa. Itsestään selvää pitäisi olla
rakennusmateriaalien säilyttäminen kuivassa. Lainsäädäntöä pitää kehittää mm.
rakentamismääräysten ja vastuukysymysten osalta. Pitäisikö väärin rakentaminen sanktioida?
Sisäilmapoliklinikoita tarvitaan
Sisäilmasairaiden tutkimus ja hoito tulee saattaa kunnolliselle tolalle perustamalla
sisäilmapotilaiden tutkimista varten sisäilmapoliklinikoita. Tällä hetkellä yksittäisten lääkärien
tutkimuskäytännöt vaihtelevat, koska suosituksia ei tunneta tai niitä ei noudateta. Tämä vaikeuttaa
potilaiden asemaa ja oikeusturvaa sekä diagnostiikkaa.
Myös koulutuksen tarve on suuri. Tietoa tarvitaan lisää sekä lääkäreille että terveyden- ja
työsuojeluviranomaisille että rakennusalalle. Kenenkään ei pitäisi enää joutua kokemaan sitä, että
hoidoksi sisäilmaoireisiin määrätään terapiaa eli pois oppimista ajatusmalleista, jotka muka
aiheuttavat sairauden oireita.
Soten valinnanvapaus etenee

Lokakuussa hallitus pääsi sopuun sote-uudistuksen ja erityisesti valinnanvapauden
eteenpäinmenosta. On hyvä, että julkisten palveluiden pakkoyhtiöittäminen nyt poistui ja aikataulu
piteni eli saadaan lisää aikaa uudistuksen läpivientiin.
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta on nyt alkamassa lausuntokierrosta ja keväällä, maalishuhtikuussa sen on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn. Maakuntavaalit olisivat lokakuussa 2018 ja
uudet maakunnat aloittaisivat vuoden 2019 alusta ja sote-uudistus astuisi voimaan 2020. Näyttää
siltä, että eduskuntakäsittelylle on taas jäämässä liian niukasti aikaa. Parempi olisi, jos
maakuntavaalit siirtyisivät seuraavaan kevääseen eduskuntavaalien yhteyteen.
Oman sote-keskuksen valinta olisi kansalaisilla edessä vuoden 2021 alussa. Silloin voisi valita
haluamansa sote-keskuksen, joko maakunnan omistaman tai yksityisen. Tarvitsemiinsa
toimenpiteisiin, vaikkapa polvileikkauksiin saisi asiakassetelin, jolla asiakas voisi ostaa vaikkapa
polvileikkauksen haluamaltaan yritykseltä.
Erikoissairaanhoidon toimivuus vaarantuu
Suuri huoli liittyy siihen, tullaanko tällä tavalla tekemään haittaa hyvin toimivalle
erikoissairaanhoidollemme. Kun asiakasseteleitä tullaan antamaan kiireettömiä leikkauksia varten
voi tuloksena olla, että erikoissairaanhoitomme toimivuus vaarantuu, kun lääkäreitä alkaa siirtyä
yksityisten yritysten palvelukseen. Päivystystä ei ehkä aina ja kaikilla alueilla pystytä ylläpitämään.
Onko päivystyksen ylläpitämistä varten silloin enää tarpeeksi lääkäreitä? Myös laadukas tutkimus ja
opetus voi vaarantua.
Asiakasseteli voi myös lisätä kustannuksia vaikka alun perin tarkoitus oli säästää 3 miljardia euroa.
Miten turvataan sosiaali- ja terveyspalveluidemme rahoitus? Nousevatko silloin asiakasmaksut vai
rajoitetaanko palvelulupausta?
Joustavia palveluketjuja ei synny
Sote-uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin kuului myös integraation lisääminen. Sosiaali-ja
terveyspalveluiden integraatio ei voi hallituksen mallissa toteutua, koska sosiaalipalveluita ei voida
viedä yksityisiin sote-keskuksiin. Sosiaalipalveluiden osalta vain neuvonta- ja ohjaus on saatavilla
tulevista sote-keskuksista. Paremman integraation varaan oli laskettu myös suuri osa toivotuista
säästöistä. Jatkossa palveluita on mahdollista saada yhtä sieltä ja toista täältä. Miten nämä eri
tahojen tuottamat palvelut integroidaan yhteen on varsin haasteellista. Mahtaakohan onnistua?
Kokonaisten eheiden palveluketjujen kannalta tämä ei ole paras malli.

Valoisaa syksyä toivottaen

Eeva-Johanna

Lokakuun tapahtumia Varsinais-Suomessa:
1.10. Puhumassa koulutuksesta SONKin syyspäivillä Turussa
2.10. Varsinais-Suomen kansanedustajien kanssa OAJ:n vieraana ja Turun sataman vieraana
2.10. Turun AMK:n Terveys- ja hyvinvointi –neuvottelukunnan kokouksessa
6.10. Turun kirjamessuilla keskustelemassa luovan alan tulevaisuudesta
7.10. Turun kirjamessuilla keskustelemassa ajankohtaisista EU-aiheista ja haastattelemassa kirjan
Sukupuolistunut väkivalta tekijöitä
29.10. puhumassa Happy Housessa Sotesta
Markkinoilla ja tapahtumissa
1.10. Mikkelin markkinoilla Liedossa
6.-7.10.Sdp:n kojulla kirjamessuilla
7.10. Uudenkaupungin syysmarkkinoilla
29.10. SDP:n soppatykillä Runosmäessä
Tilaisuuksia ja tapahtumia Helsingissä
3.10. Arkadia-seuran johtokunnan kokous ja tutustuminen Susanna Leino Companyn
Tanssisesonkihankkeeseen Aleksanterin teatterissa
4.10. Tapaaminen Rakennustuoteteollisuuden (RTT) kivirakentajien edustajien Jussi Mattilan ja
Tiina Kaskiaron kanssa, keskustelunaiheena laadukas rakentaminen
5.10. Forum Artisin kulttuuribudjetin keskustelutilaisuus eduskunnassa
5.10. Tapaaminen OAJ:n Hannele Louhelaisen ja Hanna Tanskasen kanssa aiheena
korkeakoulutuksen visiotyö
6.10. FiCom ry:n aamiaistilaisuus, jossa aiheena alan ajankohtaiset asiat
6.10. Eduskunnan Naisverkoston infolounas maahanmuuttajanaisten seksuaali- ja
lisääntymisterveydestä
9.-13.10. TET-harjoittelija apunani eduskunnassa
10.10. Tutkas-seuran tilaisuus sisäilmasta
10.10. Suomen teatterijärjestöjen Keskusliiton teatteri-ilta KOM-teatterissa, ajankohtaiseten teatteriasioiden jälkeen näytelmä MyBaby
11.10. Reumaviikon hyvinvointi- ja tietopiste eduskunnassa
12.10. Opetushallituksen johtokunta, Helsinki
13.-17.10 osallistun sivistusvaliokunnan edustajana World Skills kisoihin Abu Dhabissa
19.10. Eduskunnan elokuvaillassa katsomassa Tuntematon sotilas-elokuvaa
20.10. Takki-verkoston työvaliokunnan kokous eduskunnassa
24.10. SDP:n sisäilmatyöryhmän kokous, toimin työryhmän puheenjohtajana
25.10. Kaivolan koulu vieraanani eduskunnassa
25.10. SDP:n korkeakouluvisiotyöryhmä eduskunnassa

25.10. Finnveran hallintoneuvoston kokous
26.10. Aamiaistilaisuus, jossa aiheena ”Tuki- ja liikuntaelinterveyteen panostamalla jopa
miljardisäästöt”
27.10. Maailman psoriasispäivän tilaisuus eduskunnassa
Kolumnit
13.10. Turun Sanomat: Työrauhaa kouluun tietoisuustaidoilla ETSITKÖ LINKIN
18.10. Åbo Underrättelser: Medveten närvaro främjar koncentrationsförmåga i klassrummet
ETSITKÖ LINKIN JOS LÖYTYY24.10. Kirjoitus Sitran blogisarjassa
kulttuurista https://www.sitra.fi/blogit/pienella-budjetilla-suuria-asioita/

