Syys-lokakuun uutiskirje eduskunnasta
Eduskunnan syyskauden alku sujui omalta osaltani varsin poikkeuksellisissa merkeissä, sillä heti syyskuun
toiselta viikolta osallistuin valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Sitä ennen tein muutamia
päiväkotivierailuja kansanedustajat päiväkodeissa –teemalla. Lakivaliokunnan kanssa tutustuimme
Ahvenanmaan itsehallintoon parin päivän ajan. Syyskuun alussa onnistui myös sivistysvaliokunnan vierailu
Turkuun, joten saimme esitellä meidän ajankohtaisia koulutustarpeitamme esimerkiksi positiiviseen
rakennemuutokseen liittyen.
Valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla
Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien (MPK) tavoitteena on antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja
sotilashenkilöille näkemys kokonaisturvallisuuden järjestelyistä. Kurssi kesti lähes neljän viikon ajan
maanantaista perjantaihin. Kurssiin kuului myös soveltava harjoitus, jossa olimme jakaantuneena eri
”ministerien” johtamiin ryhmiin. Minä sain toimia kurssin ”päämisterinä”. Tutustuimme mm. eri
ministeriöiden, poliisin, rajavalvonnan sekä pelastuslaitoksen toimintoihin ja vietimme internaattijaksoa
Upinniemessä tutustuen puolustusvoimiin. Kuulimme myös lukuisia esityksiä kokonaisturvallisuutta
sivuavista aiheista mm. kyberturvallisuudesta ja kävimme monia mielenkiintoisia keskusteluja. Kurssi oli,
vaikkakin hyvin antoisa, niin myös aika raskas, sillä päivät olivat pitkiä ja oli hankalaa selvitä muista töistä
sen ohella iltaisin ja viikonloppuisin. Uskon kuitenkin, että kurssin antamin valmiuksin voin hoitaa
kansanedustajan tehtävää paremmin.
Ministeri Soini aiheutti luottamusäänestyksen
Maanpuolustuskurssista johtuen en tietenkään osallistunut eduskunnan normaaliin työhön, mutta
tavalliseen tapaan eduskunnan syyskuu meni ensi vuoden talousarvion parissa. SDP:n edustajat pitivät esillä
työllisyyttä ja kasvua tukevaa, sekä tulevaisuuden investointeihin panostavaa budjettia. Viime viikkojen yksi
eniten huomiota saanut tapahtuma eduskunnassa oli luottamusäänestys ulkoministeri Soinin toiminnasta.
Siinä oli kyse siitä, ettei ulkoministeri Soinin katsottu nauttivan eduskunnan luottamusta, koska hän oli
Suomen ulkopoliittisen kannan vastaisesti ottanut osaa abortin vastaiseen tilaisuuteen hoitaessaan
virkatehtäviään ulkomailla. Äänestyksestä kehkeytyi lopulta surullinen luku demokratian historiaan, kun se
ymmärrettiin äänestykseksi koko hallituksen eikä vain Soinin luottamuksesta. Näin ollen monia
hallituspuolueiden edustajia painostettiin äänestämään vastoin mielipidettään tai olemaan poissa
äänestyksestä.
Sisäilmaohjelma julkistettiin
Syyskuussa pidin kokoamani sisäilmaohjelman julkistusseminaarin eduskunnan Kansalaisinfossa. Tästä
linkistä voit katsoa seminaarin tallenteen LINKKI TÄHÄN. Suomessa huonosta sisäilmasta sairastuneita ja
oireilevia on useita tuhansia. Vuosittain home- ja kosteusvaurioille altistuu jopa 800 000 ihmistä, joista
100 000-200 000 on lapsia ja nuoria. Joidenkin arvioiden mukaan mm. kolmasosassa kouluja ja päiväkoteja
on sisäilmaongelmia. Korjausvelkaa arvioidaan olevan 5-8 mrd. euron edestä. Sairauskuluina
sisäilmaongelmien arvioidaan maksavan jopa 1,6 mrd. euroa vuodessa, puhumattakaan sen inhimillisistä
seurauksista.
Sisäilmasairaat ja työpaikkakyvyttömät
Sisäilmasta sairastunut on vaarassa pudota yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Työpaikan
sisäilmasta sairastunut ei voi käydä töissä, eikä ei saa sairaseläkettä, koska hänen katsotaan olevan
”työpaikkakyvytön” ei työkyvytön. Moni on menettänyt terveytensä lisäksi myös hometaloksi paljastuneen
kotinsa ja samalla omaisuutensa. Homealtistuminen ei sellaisenaan oikeuta edes sairauslomaan, koska
kyseessä ei ole sairaus, vika tai vamma. Käypä hoito –suosituksen mukaan ei ole löydetty selvää yhteyttä

ihmisten sairausoireiden ja sisäilman mikrobien välillä. Tämä siitä huolimatta, että on olemassa lukuisa
joukko tutkimuksia, joissa on osoitettu selvä yhteys kosteusvaurioiden mikrobien ja erilaisten oireiden
välillä.
Sisäilmaongelmien korjaus, hoito, tuki ja ennaltaehkäisy kuntoon
Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat lieviä ja niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen
puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Osa ihmisistä saa kuitenkin laaja-alaisia ja vaikeita,
toimintakykyä merkittävästi haittaavia oireita. Näiden ihmisten hoitoa, kuntoutusta ja muuta sosiaaliturvaa
on tarpeen parantaa. On tärkeää, että korjaamme ja ennaltaehkäisemme sisäilmaongelmia ja huolehdimme
heistä, jotka ovat sairastuneet tai oireilevat sisäilman huonon laadun takia. SDP:n sisäilmaohjelmassa
ratkaisuina pidetään rakennusten sisäilmaongelmien korjaamista, sisäilmasairaiden hoitopolun ja
sosiaaliturvan parantamista, sisäilmasairaissa kodeissa asuvien tukemista ja sisäilmaongelmien
ennaltaehkäisyä.
Lapsiavioliitot kielletään vihdoin
Hallitus on päättänyt vihdoin kieltää lapsiavioliitot Suomessa. Se esittää, että alaikäisten avioliitot
mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat
eivät enää voisi solmia avioliittoja Suomessa. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle jo vuonna
2015. Prosessi on ollut pitkä, mutta pääasia tietysti on, että lapsiavioliitot vihdoinkin kielletään.
Lapsiavioliittojen kieltämisellä on myönteisiä seurauksia: selkeillä säännöillä lasten fyysinen ja psyykkinen
terveys, lasten oikeus lapsuuteen ja suoja hyväksikäyttöä vastaan turvataan nykyistä tehokkaammin.
Lapsen oikeuksien edistettävä kaikin tavoin
Alaikäisten solmimien avioliittojen määrä on Suomessa vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana, mutta niitä
solmitaan edelleen noin 30 vuodessa, kun vuonna 1995 niiden määrä oli vielä lähes 80. Luvan saannin
perusteena on yleensä alaikäisen raskaus, sillä oikeusministeriö ei ole viime vuosina myöntänyt alle 17vuotiaille avioliittolupia uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Alle 16-vuotiaalle myönnetyt luvat ovat
erittäin harvinaisia. Valtaosa, noin 85 prosenttia, on 17-vuotiaita. Vaikka lasten avioliitot ovat Suomessa
marginaalinen ilmiö, on Suomella kuitenkin vastuu siinä, miten lasten oikeuksien toteutumista edistetään
kansainvälisessä yhteisössä. Myös YK:n ihmisoikeusneuvosto on kannustanut jäsenmaitaan toimimaan
lapsiavioliittojen estämiseksi.
Markkinoilla ihmisiä tapaamassa
Kesällä ja alkusyksyn viikonloppuina olen tuttuun tapaan osallistunut lähes kaikkiin markkina- ym.
tapahtumiin, joissa paikalliset sdp-toimijat ovat olleet mukana. Olen siis kulkenut Raisiosta Ruskolle,
Lietoon, Maskuun, Askaisiin, Lemuun, Mynämäelle, Laitilaan, Uuteenkaupunkiin, Loimaalle, Saloon,
Sauvoon, Perniöön ja tietenkin Turun eri tapahtumiin. Sdp:n eduskuntaryhmä piti kesäkokouksensa tänä
vuonna kolmipäiväisenä, joten kävimme sekä Kokkolassa, Seinäjoella että Vaasassa, joissa kaikissa
tapasimme myös paikallisia ihmisiä toreilla yms. Erityisen lämminhenkinen oli vastaanotto Kokkolassa Jutta
Urpilaisen kotikonnuilla. Kiva muisto jäi myös siitä, kun kävin ensimmäistä kertaa pitämässä poliittista
tilannekatsausta Raision työväenyhdistys Voiman kokouksessa, sillä juuri tuohon sd-yhdistykseen aikanaan
liityin ja kuuluin siihen ollessani Raision valtuuston jäsen.
Keskustelutilaisuuksia eri aiheista
Erilaisia paneelikeskusteluita on alkanut olla kalenterissani yhä enemmän. Porin SuomiAreenalla
heinäkuussa osallistuin pariin keskustelutilaisuuteen, joista toinen liittyi tiedepolitiikkaan ja toinen
Varsinais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen. Osallistuin europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-

Natrin Politiikkaa ja popkornia –seminaariin kommenttipuheenvuorolla. Kirjamessuilla keskustelin
kirjailijoiden toimeentulosta ja Osaava Nainen –messuilla oli ensimmäinen perinteinen vaalikeskustelu ja
Talouspäivillä taas talouspoliittinen vaalipaneeli. Turkulaisen Jo-jo teatterin Suden nälkä –esityksen jälkeen
olin keskustelemassa Naisen asemasta Työväenliikkeessä ennen ja nyt. Amiskiertueen keskustelussa
puhuimme ammatillisen koulutuksen uudistuksen haasteista. Syövänhoidon mallimaa 2020 –tilaisuudessa
olin kommentoimassa ja lisäksi olen ollut mukana Arkadia-seuran taiteen rahoitusta koskevassa
seminaarissa. Keskusteluihin on aina mukava osallistua, mutta vaikka itse keskustelu ei kauaa kestäkään,
pitää aiheeseen usein valmistautua etukäteen. Onneksi avustajani Jarmo on tässä isona apuna.
Hyvää loppusyksyä kaikille!

