Jouluinen tervehdys eduskunnasta
Eduskunnan syysistuntokausi on lopuillaan. Käsillä on viimeinen budjetin käsittelyviikko ja tämän viikon
äänestämme budjetin eri pääluokista. Viime viikolla käsittelimme vielä budjetin liitännäislakeja ja näin ollen
istunnot venyivät pahimmillaan puoli neljään asti aamulla.
Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa tuloeroja ei kasvateta
Oikeudenmukaisen yhteiskunnan tärkeä mittari on, että tuloeroja ei kasvateta. Siksi sdp:n
talousarvioaloitteissa torjutaan hallituksen perusturvaan tekemät indeksileikkaukset, jotka kohdistuvat
mm. kansan- ja takuueläkkeisiin, rintamalisiin, lapsilisiin, vähimmäispäivärahoihin ja yleiseen asumistukeen.
Lisäksi torjumme hallituksen esittämät työttömyystuvan leikkaukset.
Emme voi hyväksyä sitä, että perusturvan ja asumistuen indeksijäädytys ja -leikkaukset heikentävät
syyperusteisen sosiaaliturvan ensisijaisuutta viimesijaiseen sosiaalihuollon toimeentulotukeen nähden.
Pidemmällä aikavälillä kehitys johtaa sosiaaliturvamallimme suureen muutokseen; syyperusteisen
perusturvan ja asumistuen merkityksen vähenemiseen ja vastaavasti tarveharkintaisen toimeentulotuen
roolin kasvamiseen. Toimeentulotukimenot tulevat samalla kasvamaan.
Eriarvoisuuden kasvu on uhka yhteiskunnan tasapainolle ja hyvinvoinnille. Eriarvoisuuden kasvu vaikuttaa
negatiivisesti myö s talouskasvun mahdollisuuksiin. Kaikille suunnattujen (universaalien) etuuksien ja
palvelujen avulla on voitu estää kö yhyyden, syrjäytymisen ja erilaisten sosiaalisten ongelmien lisääntymistä.
Hallitus velkantuu lisää ja suosii suurituloisia
Hallitus puhuu velkaantumisen taittamisesta, mutta samaan aikaan ottaa lisää velkaa ja käyttää
liikkumavaransa suurituloisia suosiviin veronkevennyksiin, kuten yrittäjävähennykseen,
metsälahjavähennykseen ja perintöveron huojennuksiin. Lisäksi KiKy:n veronkevennyksistä hyötyvät eniten
suurituloiset. Sosialidemokraattien vaihtoehdossa hallituksen tehottomat ja suurituloisia suosivat
veronkevennykset olisi peruutettu. Haluamme pienentää pieni- ja keskituloisten verotusta. Tämä kaventaisi
tuloeroja ja ylläpitäisi kotitalouksien ostovoimaa ja edesauttaisi kotimaan työllisyyttä.
Hallitus leikkaa työllistämistoimenpiteistä
Hallitus ei ole halunnut tuoda mitään aktiivisia työllisyystoimia käsittelyyn, vaan enemminkin leikkaa
työllistämisrahoja, palkkatukea ja järjestöjen mahdollisuuksia työllistää. Viime aikoina hallitus on ajanut
viime hallituskaudella rakennetun nuoriotakuun käytännössä kokonaan alas. Hallitus kuvittelee että KiKykortilla Suomi laitetaan uuteen nousuun. Uutiset auto- ja telakkateollisuudesta eivät tue hallituksen
näkemystä suomalaisen työn kalleudesta. Suomesta ei tule ehdoin tahdoin tehdä halpatyömaata.
Me sosialidemokraatit haluamme, että hallitus ottaisi aktiivisen roolin työllisyyden hoidossa. Haluamme
lisärahaa palkkatukeen ja järjestöjen työllisyysrahoihin sekä pelastaisimme nuorisotakuun. Esitämme
työllisyyden kuntakokeilun jatkamista ja Rinteen-mallin mukaista työllisyysseteliä. Yrityksiä auttaisimme alvalarajan nostamisella ja ensimmäisen työntekijän palkkauksen verovähennyksellä. Investointeja
laittaisimme liikkeelle panostamisella asuin- ja korjausrakentamisen tukemiseen.
Veronkevennykset iskevät kipeimmin heikompiosaisiin
Hallituksen leikkauslinja ja suurituloisia suosivat veronkevennykset iskevät kaikkein pahimmin yhteiskunnan
heikompiosaisiin. Hallitus leikkaa yhdellä kädellä eläkeläisiltä, lapsiperheiltä ja opiskelijoilta ja toisella
kädellä antaa omille eturyhmilleen veronkevennyksiä. Tämä ajaa ihmisiä köyhyyteen ja toivottomuuteen,
mutta myös kurjistaa kotimaista työllisyyttä.

Meidän demareiden vaihtoehdossa haluamme peruuttaa hallituksen epäoikeudenmukaiset leikkaukset
heikompiosaisilta. Me haluamme pitää kaikki mukana. SDP vaihtoehtobudjetissa 95% prosenttia
eläkeläisistä ja palkansaajista hyötyy enemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa. Tuloerojen kaventaminen
on paitsi oikeudenmukaista politiikka, mutta myös hyvää talouspolitiikkaa.
Hallituksen leikkaukset osaamisesta ovat lyhytnäköisiä
Hallitus leikkaa korkeakoulutuksesta, suurentaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja koulujen luokkakokoja,
sekä rajaa subjektiivista päivä hoito-oikeutta. Se leikkaa tutkimuksen- ja tuotekehitykseen käytettäviä
varoja. Hallitus on toimillaan romuttamassa suomalaisen koulutuksen menestystarinaa ja heikentämässä
tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Tutkimukseen ja kehitykseen tehdyt leikkaukset lyövät korville uusia
innovaatioita ja talouskasvu oraita. Leikkaamalla opintotukea hallitus pakottaa opiskelijat velkaantumaan
ajassa jossa työllisyysnäkymät ovat hyvin epävarmat.
Me sosialidemokraatit haluamme turvat korkeakoulujen rahoituksen, sekä kaikkien lasten oikeuden
päivähoitoon ja turvalliseen oppimisympäristöön. Ilmainen koulutus mahdollistaa kaikille tasa-arvoisen
mahdollisuuden kehittää itseään ja mahdollistaa sosiaalisen liikkuvuuden. Koulutusta rajoittamalla hallitus
nakertaa eräs hyvinvointivaltion keskeisintä tukijalkaa ja talouskasvun moottoria.
Harmaata taloutta ei laiteta kuriin
Hallituksen panostukset veronkierron ehkäisyyn ja harmaan talouden torjuntaan jäävät auttamattomasti
vajaiksi. Tämä on omiaan ruokkimaan epärehellistä kilpailua, heikentämään työllisyyttä ja kaventamaan
verokertymää. Meidän sosialidemokraattien vaihtoehdossa haluamme lisäpanostuksia harmaan talouden ja
veronkierron torjuntaan. Esitämme lisärahoitusta poliisille, tullille ja syyttäjälaitokselle, jotta ongelmaan
voidaan tarttua sen vaatimalla vakavuudella. Nämä panostukset maksaisivat itsensä monin verroin takaisin
sekä edistävät rehellisten yrittäjien mahdollisuuksia työllistää.
Kuntien oleminen kurjistuu
Hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksia ja samalla niiden mahdollisuutta työllistää ja pakottaa monet
kunnat nostamaan verotustaan. Samalla hallituksen olematon aluepolitiikkaa jakaa kurjuutta, eikä tue
alueiden vahvuuksia tai niiden mahdollisuuksia kehittyä (Savonlinnan kampus, VR:n leikkaukset, Postin
heikennykset yms.). Lisäksi hallitus haluaa lakaista tulevan kehysriihen vaikeat ratkaisut maton alle ja lykätä
niitä tulevien kuntavaalien yli.
Sosialidemokraattien vaihtoehdossa haluamme lisätä alueiden mahdollisuuksia tukea omia vahvuuksia ja
tätä kautta myös työllisyyttä ja elinvoimaa. Esitämme lisärahaa kuntien valtionosuuksiin, VR:n
ostoliikenteeseen, liikennehankkeiden rahoitukseen ja haluamme turvata postin toiminnan tason. Lisäksi
edellytämme, että hallitus pelaa avoimin kortein ja kertoo rehellisesti ja avoimesti kansalaisille
talouspolitiikan tulevista linjoista, eikä piiloudu kuntavaalien verhon taa.
Päivystysuudistusta ei olisi pitänyt päättää hosuen
Viime viikolla eduskuntaa puhutti erityisesti päivystysuudistusta koskeva lakiesitys, jossa vaativa päivystys
keskitetään 12 sairaalaan. Varsinais-Suomen osalta uudistus ei tule aiheuttamaan suurempia muutoksia,
sillä uudistus koskettaa enemmän muita maakuntia. Esitimme valiokunnassa uudistuksen siirtämistä
käsiteltäväksi keväällä, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteyteen. Emme hyväksy sitä, että
hallitus haluaa viedä esitystä eteenpäin hosuen ilman tietoa tulevan sote-uudistuksen kokonaisuudesta.
Lain käsittelylle annettu aikataulu on liian tiukka eikä annetun aikataulun puitteissa pysty tekemään
päätöksiä riittävin tiedoin. Nyt päivystysuudistuksesta tehtävät päätökset tulevat ohjaamaan soteratkaisua, vaikka palveluverkon muodostumisesta pitäisi päättää sote-uudistuksen yhteydessä

kokonaisuutena.
Perustuslakivaliokunta esitti, että kielellisten oikeuksien toteutuminen pitää turvata vahvemmin kuin
hallitus on esittänyt. Tämän vuoksi hallituspuolueet esittivät kireällä aikataululla lakiin muutoksia. Meidän
mielestämme ne pitäisi vielä arvioida perustuslakivaliokunnassa. Me sosialidemokraatit kannatimme12+1mallia eli sitä, että Vaasan sairaanhoitopiiri lisätään uutena täyden päivystyksen alueisiin kielellisten
oikeuksien turvaamiseksi.
Pisa-tulokset kertovat eriarvoisuuden kasvusta
Itsenäisyyspäivänä julkaistut uudet Pisa-tulokset kertovat nekin eriarvoistumisen kasvusta. Suomalaisen
koulutuksen tasa-arvo alkaa horjua. Vielä kymmenen vuotta sitten perhetaustalla, vanhempien tuloilla tai
koulutuksella ei ollut merkitystä siinä miten hyvin suomalaiset koululaiset pärjäsivät. Se oli myönteinen
poikkeus moniin muihin maihin verrattuna ja olimme siitä ylpeitä. Nyt tämä Suomen etu on kadonnut.
Pisa-tulokset toivat ensi kertaa esiin alueelliset erot. Kaupunkien koululaiset pärjäsivät paremmin kuin
maaseutupaikkakunnilla. Uudellamaalla pärjättiin paremmin kuin Länsi-Suomessa. Alkaa näyttää siltä, että
massiivisten koukutussäästöjen jälkeen vain vahvemmilla kunnilla on enää mahdollisuus panostaa riittävästi
opetukseen. Suomalainen peruskoulu rakennettiin turvaamaan tasa-arvoa ja kaventamaan eroja, mutta nyt
alkaa näyttää siltä, että eriarvoisuus alkaa näkyä myös peruskoulussa. Tämä on erittäin huolestuttavaa.
Sdp:n koulutuspoliittinen ohjelma valmistui
Sopivasti ennen Pisa-tulosten julkaisua julkaisimme SDP:n koulutuspoliittisen ohjelman, jonka
päätavoitteena on kääntää suomalaisten osaamistason nousuun. Tämän haluamme tehdä uudistamalla
koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen niin, että se vastaa paremmin
tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin.
Suomi nousee vain osaamisella
Ensimmäistä kertaa sataan vuoteen Suomen osaamistaso on kääntynyt laskuun. Tätä tilannetta ei voi
hyväksyä, vaan nyt vaaditaan rohkeita uudistuksia ja tulevaisuuden visiota suunnan kääntämiseksi.
Uskomme siihen, että Suomi menestyy tulevaisuudessa parhaiten, kun panostamme osaamiseen ja
koulutukseen. Tällä ohjelmalla haluamme osoittaa, että suunta Suomen tulevaisuuteen viitoitetaan
osaamiseen panostamalla. Me pidämme koulutusta ja sivistystä hyvinvointivaltion kivijalkana.
Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu vähemmän lapsia kuin muualla Euroopassa. Laadukas
varhaiskasvatus antaa eväät lapsen myöhemmälle oppimiselle ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Tämän
vuoksi esitämme, että kaikille lapsille tarjotaan joustavasti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta.
Peruskouluun uutta pedagogiikkaa
Me haluamme kääntää peruskoulun oppimistulokset jälleen nousuun. Peruskoulun vahvuus on edelleen
siinä, että se on kuin Suomi pienoiskoossa. Eri taustoista tulevat lapset oppivat yhdessä ja kaikkialla
Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta. Haluamme vahvistaa peruskoulun
alkuperäistä ideaa eli sitä, että kaikille Suomen lapsille kuuluu laadukas ja hyvä koulu. Peruskoulua tulee
uudistaa sisältä käsin, uutta pedagogiikkaa ja digitaalisuutta apuna käyttäen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee
olla kouluissa oppimiseen tarvittavat työkalut.
Jokainen ihminen tarvitsee riittävän osaamisen, jotta pärjää muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa.
Tämän vuoksi haluamme pidentää oppivelvollisuusikää ja uudistaa ammatillista koulutusta sekä
lukiokoulutusta. Esitämme myös korkeakouluopintoihin pääsyn helpottamista ja uudistamista monin eri
keinoin. On järjetöntä tuhlausta, että monelta nuorelta kuluu monta vuotta pyrkiessä haluamaansa

korkeakouluun ja valmentautuessa pääsykokeisiin. Tällä tavalla SDP haluaa pysäyttää koulutusasteen laskun
ja nostaa korkeakoulututkinnon suorittaneiden asteen 45 prosentista yli 50 prosenttiin.
Itsenäisyyden juhlavuosi alkoi
Olemme juuri viettäneet aivan erityistä itsenäisyyspäivää. Itsenäinen Suomi täytti 99 vuotta ja samalla
aloitimme Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden juhlinnan. Kohta 100 vuotta olemme yhdessä tätä
maata rakentaneet ja yhdessä sen asioista päättäneet. Nyt on aika viedä Suomi uudelle vuosisadalle.
Alkava Suomen juhlavuosi on meille kaikille tärkeä. Juhlatoimikunnan selvityksen mukaan lähes jokainen
suomalainen, jopa 96 % haluaa juhlistaa itsenäisyyttä jollain tavoin ja yli 70 % pitää sitä tärkeänä. Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä. Juhlavuoden yli 2 000 hankkeen joukossa onkin suuri
määrä ohjelmia, joiden tavoitteena on edistää hyvinvointia ja yhdessä tekemistä. Laajan ja monipuolisen
ohjelman sisältö syventää ymmärrystä koko itsenäisyyden ajasta, tarkastelee nykypäivän Suomea ja etsii ja
luo uutta. Jo nyt yli 400 000 ihmistä on yhdessä mukana toteuttamassa juhlavuotta. Yhdessä tekemällä
onnistumme niin juhlavuoden luomisessa kuin Suomen tulevaisuuden tekemisessäkin.
Tänään elämme hyvin erilaisessa maailmassa kuin sata vuotta sitten. Kuluneeseen sataan vuoteen mahtuu
Suomen muuttuminen maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta kaupungistuneeseen teolliseen yhteiskuntaan,
jossa elintaso ja hyvinvointi ovat nousseet korkealle.
Suomi on yksi parhaista maista maailmassa. Paras maa se on ainakin meille suomalaisille. Satavuotiaalla
Suomella on upea historia ja täällä maailman reunalla ei saa pudottaa viestikapulaa maahan. Seuraavilla
sukupolvilla on vielä monta ratakierrosta juostavana. Suomi kaipaa jatkuvaa päivittämistä eikä kenenkään
pidä tuudittautua siihen, että tämä maa olisi jotenkin valmis. Koska meitä on vain runsaat viisi ja puoli
miljoonaa, tulee meidän kaikkien yhdessä osallistua pitääksemme tämän maan parhaana meille
suomalaisille. Tulevaisuus tuo haasteita tullessaan, mutta ne ovat voitettavissa.
Itsenäisyyspäivää edeltävänä viikonloppuna edesmenneen Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Tiina Wilen-Jäppisen sanoin haluan viedä rakkaan Suomemme itsenäisyyden juhlavuoteen: " Muutoksen
salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen."

Tapaamisia Varsinais-Suomessa marras-joulukuussa:
-Kouluvierailulla Samppalinnan koululla
-Puheenvuoro kätilökoulutuksen 200-vuotisjuhlassa
-Puheenvuoro Turun AMK-opiskelijoiden Toivot tikissä- tapahtumassa
-Lihastautiyhdistyksen toimintaan tutustuminen
-Nuvan eli Turun nuorisovaltuuston juhlagaalaan osallistuminen pienen tervehdyspuheen kera
-Syyspiirikokous Maskussa
-Turun kaupungin rehtoreille ja päiväkodinjohtajille ajankohtaisista sivistystoimen asioista kertomassa
-Lapsen oikeuksien päivän tiedotustilaisuus Perhetalo Heidekenillä
-Turkulaisen mehualan yrityksen Roberts oy:n edustajien tapaaminen
-Katedralskolanin 740-vuotisjuhliin osallistuminen Turun Linnassa
-Ammatillisen koulutuksen koulutuspäivien iltatilaisuuteen osallistuminen Logomossa

-Valoa, ei väkivaltaa- keskusteluun osallistuminen panelistina
-Maarian joulukauden avaus
-Tarmon talolla demarien verkostoitumisillassa
-Itsenäisyysjuhlapuhe Maskun kunnan itsenäisyysjuhlassa
-Ajankohtaiskatsaus Varsinais-Suomen sivistyjohtajille
-Alustuspuheenvuoro Turun Urheiluväen demareiden ja Kilta-yhdistyksen joulugögeillä
-Kyrön joulumarkkinat ja Turun torin joulupuurotapahtuma

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän mukana tapasin:
- Työntekijäjärjestöjen SAK, STTK, AKAVA, edustajia
-Tutustuimme Laitilan vastaanottokeskuksen toimintaan ja kuulimme monta sydäntäsärkevää kertomusta
käännytyspäätöksen saaneilta turvapaikanhakijoilta, jotka olivat huolissaan omasta ja perheensä
turvallisuudesta.
-Tapasimme Varsinais-Suomen yrittäjiä ja tutustuimme NEO-sairaalan toimintaan ja SparkUpiin Science
Parkissa.
-Tutustuimme Liedon kunnan erityisopetukseen.
-Eduskunnassa kuulimme lääkekehityskeskukseen liittyen Jukka Westermarckin esityksen

Tapaamisia ja kokouksia eduskunnassa ja Helsingissä:
-Kansallisgallerian kokous, jonka yhteydessä pääsin tutustumaan Amedeo Modiglianin näyttelyyn
Ateneumissa
-Osallistuin Arkadia-seuran keskustelutilaisuuteen kulttuurista yhtenä panelistina
-Tapasin eduskunnassa Suomen Nuorisokeskuksia
-Tapasin Vates-säätiön edustajia ammatillisen koulutuksen asioissa koskien erityistä tukea tarvitsevien
nuorien koulutusta
-Osallistuin Hyvä Suomi-verkostoseminaariin
-StV-ryhmän kanssa kuulimme lääkehoidon kehittämisestä
-Osallistuin Nuorten mieltenterveyden tukiryhmän seminaariin, joka käsitteli Nuorten jaksamista ja
hyvinvointia ja pidin seminaarin päätössanat
-Osallistuin sdp:n eduskuntaryhmän kehittämisiltaan
-Osallistuin pariinkin otteeseen SDP:n sosiaalivakuutusjaoston kokoukseen
-Esittelimme medialle SDP:n koulutuspoliittisen ohjelman
-Opetushallituksen viimeisessä kokouksessa hyvästelimme pääjohtaja Aulis Pitkälän, jonka kausi päättyi
-Olin eduskuntaryhmän kanssa kuulemassa Finnairin ajankohtaisista asioista
-Tapasin oppisopimusasioissa ammatillisen koulutuksen toimijoita

-Osallistuin OAJ:n aamukahvi-infoon
-Osallistuin Sydänliiton aamutapaamiseen
-Osallistuin maksa-, munuais- ja elinsiirtopotilaiden eduskunnan tukiryhmän kokoukseen
-Osallistuin Finnveran hallintoneuvoston kokoukseen

Toivotan sinulle ja läheisillesi oikein rauhallista joulua ja onnea alkavalle vuodelle!

