Uutiskirje maalis-huhtikuulta 2018
Kuluva kevät on mennyt kuin siivillä. Monet kerrat olen siis Turun Helsingin väliä taas ehtinyt junalla
kulkemaan. Sain erinäisten valiokuntavaihdosten tuloksena vastuulleni lakivaliokunnan jäsenyyden, mikä
onkin varsin työläs. Käsittelyssä on tällä hetkellä mm. tieliikennelaki ja tiedustelulait, jonka tiimoilta
kävimme keskusteluja jopa suojelupoliisissa.
Tulevia vaaliohjelmia valmistellaan
Seuraaviin eduskuntavaaleihin on tällä hetkellä noin vuosi aikaa, ellei sitten hallitus kaadu sitä ennen ja saisi
jostain syystä aikaan ennenaikaiset vaalit. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä SDP:ssä on ohjelmatyö
kiivaimmillaan. Nämä ohjelmat jalostuvat eduskuntavaaliohjelmiksi ja niitä sitten käytämme tulevissa
hallitusneuvotteluissa ja jos hallitukseen pääsemme, toivomme ohjelmien toteutuvan vaalienjälkeisen
hallituksen ohjelmassa. Minä olen mukana valmistelemassa koulutuspoliittista ohjelmaa ja toimin
Varhaiskasvatus, lapset ja perhe -työryhmän puheenjohtajana ja sen lisäksi teen selvityshenkilönä
sisäilmaohjelmaa. Tämä valmistelutyö vie nyt paljon aikaa illoista ja viikonlopuistakin. Ole sinäkin
yhteydessä, jos sinulla on toivomuksia tavoitteiden suhteen. Voin välittää viestiä niihinkin työryhmiin, joissa
en itse ole jäsenenä.
Varhaiskasvatuslaki puhuttaa
Sivistysvaliokunta käsittelee tällä hetkellä sekä lukiolakia että varhaiskasvatuslakia. Jälkimmäinen on
aiheuttanut hyvin paljon keskustelua ja ennätysmäärän kansalaispalautetta, niin että sähköpostini on
mennyt melkein tukkoon. Alan järjestöt myös järjestivät ison mielenosoituksen viime viikolla eduskunnan
portailla, jossa itsekin olin puhumassa väkijoukolle. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on huolissaan
tulevaisuudestaan. Huoli otetaan tosissaan. Toivottavasti saamme aikaan lain, johon kaikki voisivat lopulta
olla tyytyväisiä.
Osaamistaso nousee
Varhaiskasvatuslaki on jatkoa SDP:n ministeri Kiurun viime kaudella aloittamalle uudistukselle, jossa
varhaiskasvatus siirrettiin pois sosiaalialan lainsäädännöstä osaksi opetusalaa. Keskustelua on herättänyt
se, että kun tähän asti varhaiskasvatuksen henkilökunnasta kolmasosalla on pitänyt olla
korkeakoulututkinto, nousee jatkossa määrä kahteen kolmasosaan. Tämä on tärkeää, sillä kansainvälinen
suosituskin sanoo, että lastentarhanopettajia tulisi olla vähintään puolet. Tämä tarkoittaa sitä, että
lastenhoitajien määrä tulee laskemaan. On tärkeää, että muutos kuitenkin tapahtuu vuoteen 2030
mennessä siten, että henkilöstön osaaminen muuttuu pikkuhiljaa normaalin eläköitymisen kautta eikä
kukaan joudu työttömäksi.
Moniammatillisuus tärkeää
Jatkossa varhaiskasvatuksessa olisi lakiesityksen mukaan kolme erilaista ammattiryhmää,
lastentarhanopettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit ja lastenhoitajat. Siirtymäajan eli vuoden 2030
jälkeen sosionomin koulutuksen saaneet toimisivat tuossa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. Jo
työssä olevat voisivat senkin jälkeen toimia myös lastentarhanopettajina. Haluan korostaa, että nämä kaikki
kolme ammattiryhmää ovat tärkeitä ja heitä kaikkia tarvitaan jokaisessa päiväkodissa. Moniammatillisen
osaamisen avulla suomalaiselle varhaiskasvatukselle ominainen educare-malli eli hoidon, kasvatuksen ja
opetuksen kokonaisuus toteutuu parhaiten.
Puutteet jäivät korjaamatta
Ikävä puute lakiesityksessä on, ettei hallitus korjannut siinä varhaiskasvatukseen aiemmin tällä kaudella
tekemiään leikkauksia eli varhaiskasvatusoikeuden rajaamista ja ryhmäkokojen kasvatusta. Olisimme myös

odottaneet, että kolmiportainen tuki, joka on käytössä perusopetuksessa, olisi ulotettu myös
varhaiskasvatukseen. Kannattaa muistaa, että varhaiskasvatuksen merkitys on erityisen tärkeä, koska se on
pohjana myöhemmälle koulutielle ja ehkäisee jopa syrjäytymistä. Lain käsittely on vielä kesken.
Sotea tehdään huolestuttavassa kiireessä
Eniten eduskunnassa puhuttaa tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Uudistukseen liittyvistä
laeista keskeinen eli valinnanvapauslaki tuotiin eduskuntaan vasta nyt keväällä. Sosiaali- ja
terveysvaliokunnan olisi kuitenkin määrä käsitellä lait eli saada mietintö valmiiksi siten, että eduskunta ehtii
päättää sote-paketista ennen heinäkuuta, jotta maakuntavaalit ehditään pitää lokakuussa. Näyttää vahvasti
siltä, että kunnollista käsittelyä ei tässä ajassa pystytä tekemään, mutta siitä huolimatta hallituspuolueet
vievät sotea kuin käärmettä pyssyyn.
Kyselytunnillakin sotea
Maaliskuun alussa sain esittää oman eduskuntaryhmäni puolesta yhteisen aloituskysymyksemme
eduskunnan kyselytunnilla. Tämä oli muuten vasta toinen kerta tällä vaalikaudella, kun pääsin kysymään eli
kovin usein vuoro ei meille tavallisille kansanedustajille lankea. Juuri tuona päivänä, 8.3. hallitus antoi
valinnanvapauslainsäädännön eduskunnalle ja aiheeksi olimme valinneetkin nimenomaan sote-uudistuksen
ja sen aiheuttamat tulevat kasvavat kustannukset. Toin esille, että jopa Talouspolitiikan arviointineuvoston
mukaan hallituksen valinnanvapausmalli ja kilpailu tulevat nostamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
kustannuksia. Kysyin, miten esitetyn arvion mukaisesti palvelujen rahoitus turvataan. Nostetaanko
palvelumaksuja, veroja vai heikennetäänkö palveluita. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) painotti
vastauksessaan uudistusten välttämättömyyttä.
Byrokratiahimmeliä ei tarvita
No, kyllä me sosialidemokraatitkin pidämme uudistusta välttämättömänä, muttei millaista uudistusta
tahansa. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamiseksi olisi ollut tarjolla sellaisia vaihtoehtoja, joilla
hallituksen esitystä uskottavammin päästäisiin parantamaan suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita. Nyt
rakennettava byrokratiahimmeli on hallituspuolueiden poliittinen kompromissi, jossa on vain vähän
todellisia hyötyjiä. Kansalaiset tarvitsevat paremmat sote-palvelut, mutta hallituksen mallilla siihen ei olla
pääsemässä. Nyt ollaan toteuttamassa kallista byrokratiahirviötä, jossa viedään suuri osa sosiaali- ja
terveyspalveluista markkinoille. Tuntuu siltä, että ei korjata sitä mikä on rikki, vaan rikotaan se mikä on
kunnossa.
Opposition vaihtoehdot eivät kelpaa
Aikamoista kärvistelyä tämä viimeinen kolme vuotta tosiaan on ollut, kun olemme oppositiosta yrittäneet
lukuisin esityksin, vastalausein ja äänestyksin Sipilän hallituksen esityksiin vaikuttaa ja yhteistyötä
tarjonneet. Ei ole kelvannut. Sen sijaan hallitus leikkaa työttömien tukia eli ”aktivoi”. Potkujen
helpottaminen ja nuorten määräaikaistaminen ovat heille ”sosiaalista vastuuta”. Pidän tätä tilannetta
kokonaisuudessaan erittäin harmillisena. Vaihtoehtoja olisi, mutta niihin ei haluta tarttua.
Kivoja hetkiä
Mukavia hetkiä keväältä ovat vaikkapa se, kun olimme sivistysvaliokuntana Suomen Olympiakomitean
kanssa pohtimassa huippu-urheilun yhteiskunnallisia perusteluja. Perusteita tukea huippu-urheilua
löysimme paljon, mutta sen tukeminen ei saa olla pois ihan tavallisten ihmisten tai lasten ja nuorten
liikuntamahdollisuuksista.

Maaliskuussa sain vastaanottaa tärkeän lapsen oikeuksiin liittyvän kannanoton Pelastakaa Lapsilta, Ruotsin
ja Norjan ECPAT:n edustajilta lasta kunnioittavan terminologian puolesta. Kyse on siitä, ettei esimerkiksi ole
hyvä puhua lapsipornosta vaan lapsen seksuaalista kaltoinkohtelua sisältävästä materiaalista.
Huhtikuussa järjestin VauvaSuomi ry:n kanssa seminaarin aiheesta ”Onko Suomi vauvaystävällinen maa” ja
pohdimme sitä, miten voimme saada aikaan vauvamyönteisen yhteiskunnan. Taustalla on se huolestuttava
seikka, että Suomessa syntyi 2017 lapsia vähemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla, vain hieman yli 50 000
vauvaa. Syntyneiden vauvojen määrä jatkaa laskuaan seitsemättä vuotta. Tämä johtaa ennen pitkää
ongelmiin mm. eläkkeiden suhteen, jos suunta ei muutu. Lapsipolitiikan nostaminen politiikan keskiöön
voisi auttaa.
Kotimaakunnassakin on kuljettu
Maalis-huhtikuussa olen ehtinyt Auran markkinoille, Loimaan aprillimarkkinoille ja Kyrön kevätmarkkinoille
ja mukava oli myös käydä Runosmäessä tapaamassa monia tuttuja ihmisiä pullakahveilla. Valtuuston
kokouksiakin on pidetty ja aloitin uudessa luottamustehtävässäni Turku Energian hallituksen jäsenenä.
Turun Seudun Nivelyhdistyksessä kävin kertomassa sotesta, Kaarinan Piispanlähteen päiväkodissa kävin
lukemassa kirjoja ja tutustumassa päiväkodin arkeen. Minut myös valittiin ehdokkaaksi mahdollisiin
maakuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin.
Tänne eduskuntaan sain keväällä Kaarinan eläkkeensaajat vieraakseni. Olkaa rohkeasti muutkin yhteydessä,
jos löytyy kiinnostusta tulla tutustumaan eduskunnan kauniisiin peruskorjattuihin tiloihin. Yritetään löytää
sopiva aika, vaikka aika täyttä täällä onkin.
Tästä kirjeestä tuli varsin sote-, lapsi- ja varhaiskasvatuspainotteinen. En kuitenkaan ole unohtanut
ikäihmisiä tai työssäkäyviä. Niistä aiheista sitten seuraavilla kerroilla.
Hyvää loppukevättä, voikaahan hyvin ja nauttikaa kauniista keväisestä luonnosta!
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