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Lanka palaa!

l JUkka haLOnen

”Parantuneita kannatuslukemia ei saa päästää nou-
semaan hattuun. Pitää olla riittävä määrä nöyryyttä 
ja kykyä katsoa itse eteenpäin.” Näin viisaasti lausui 
sDP:n entinen puheenjohtaja eero Heinäluoma. ”ei 
saa jäädä tuleen makaamaan”, neuvoi kapteeni 
Kaarna.

sosialidemokraatit ovat hakeneet suuntaansa 
Kalevi sorsan päivistä lähtien. Maailmantalouden 
liikkeet, hallitusvastuu ja puoluejohdon lukuisat 
vaihdokset ovat arkipäiväistäneet politiikan teke-
misen tähän päivään. Ylihuomiselle on jäänyt vä-
hemmän aikaa, tai ainakin se on jäänyt vähemmäl-
le huomiolle.

Politiikan kiihkeä rytmi vaatii nopeita vastauksia. 
Politiikan logiikka vaatii miettimään, miten kannat-
tajat suhtautuvat, jos tehdään niin tai näin. 

Oi niitä aikoja! ei ole kulunut ihmisikää siitä, kun 
sosialidemokraatit olivat johtava puolue ulko-, 

talous-, koulutus-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikassa. 
eduskunta oli vasemmistoenemmistöinen 51 vuotta 
sitten. Pertti Paasio piti vaihtaa sDP:n puheenjohta-
jan paikalta, kun sDP sai 1991 eduskuntavaaleissa 
22,12 prosentin kannatuksen. eero Heinäluoma luo-
pui, kun sDP:n kannatus 2007 vaaleissa painui 21,44 
prosenttiin. 

Nyt röyhistellään, kun sDP on mielipidemittaus-
ten ykkönen samoilla luvuilla. Vasemmiston yhteis-
kannatus on 30 prosenttia. Vaikka mukaan lasket-
taisiin vihreät, jää kokonaislukema 43 prosenttiin.

sosialidemokraattien tähtäimen tulisi perustel-
lusti olla 30 prosentissa. suomalaisesta yhteiskun-
nasta pitäisi vähintäänkin löytyä kolmannes ihmi-
siä, joille oikeudenmukaisuus on arvoista tärkein.

itse olen eniten suruissani siitä, että ympäristöpo-
litiikka on kadonnut sosialidemokraateilta. Pertti 

Paasion ja eero Heinäluoman aikana nämä asiat 
nostettiin jalustalle, mutta muuten on ollut mata-

lalentoa. Kun sinällään kukaan ei vastusta puhdas-
ta luontoa, sDP kyllä toistaa muiden lailla sen tär-
keyttä. siihen se kuitenkin tahtoo jäädä.

Odotan päivää, jolloin sDP esittää ratkaisun 
muovijäteongelmaan. Odotan kovasti, milloin sDP 
vaatii tosissaan maa- ja metsätalouden likaviemä-
reitä kuriin. Vielä enemmän odotan oivallusta, että 
työ ja ympäristö eivät ole toistensa vastakohtia. 
Kaikkein eniten odotan julistusta siitä, että luonto 
tulee aina ensin.

Journalismin tehtävänä on haastaa, esittää kysy-
myksiä ja hakea vastauksia. sssl:n uusi aaltO –

foorumi tarjoaa tähän mahdollisuuden. Mustemaa-
larissa on luettavissa kolmen kansanedustajan 
sanna Marinin, timo Harakan ja Nasima razmyarin 
puheenvuorot. Niitä täydentävät Petra Peltosen, 
Kaarin taipaleen ja Matias Mäkysen kolumnit. sanot-
tavaa on myös uuninpankopoika saku timosella.

Maailma tuskin tulee valmiiksi, mutta paremmak-
si se voi tulla. On oltava rohkeutta syleillä maailmaa, 
ettei se rutista meitä väestönkasvun ja ilmaston-
muutoksen alle. samalla on huolehdittava jokapäi-
väisistä pienemmistä murheista. Ongelmat on tun-
nustettava, jotta ne voi ratkaista. lanka palaa – älä 
usko valheisiin!
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j
ulkaisin viime syksynä 
kymmenen teesiä sosia-
lidemokraattisen poli-
tiikan, toimintatapojen 
ja liikkeen uudistami-

seksi. Irti apatiasta – kymmenen 
askelta sosialidemokratialle Suo-
messa -ohjelma on tarkoitettu kes-
kustelun käynnistäjäksi niistä 
muutostarpeista, joita puolueel-
lamme on niin politiikan sisältö-
jen kuin toimintatapojen osalta. 
Askelmerkit koostuvat neljästä po-

liittisesta, kolmesta toimintatapoi-
hin liittyvästä ja kolmesta puolu-
een kulttuuria ja identiteettiä 
pohtivasta teesistä.

Ohjelman poliittisiksi teeseiksi 
valikoituivat 1) Ilmasto- ja ympä-
ristökriisi pitää ratkaista nyt, 2) Si-
vistys on itseisarvo, 3) Suomi tar-
vitsee uuden perusturvamallin ja 
4) Kuripolitiikalle on vaihtoehto.

Toimintatapoihin liittyviä uu-
distustarpeita lähdin tarkastele-
maan erityisesti jäsendemokratian 

ja organisaatiorakenteen näkökul-
masta. Teeseiksi valitsin 5) Tarvit-
semme suoran jäsenyyden ja jä-
senvaalin, 6) ”Meidän täytyy 
voittaa vaalit”, jossa pohdin puolu-
een työnjakoa poliittisena sisältö-
organisaationa ja toisaalta vaalior-
ganisaationa sekä 7) Jostain on 
luovuttava, jotta voimme rakentaa 
uutta, joka liittyy rahallisten ja 
henkilöresurssien kohdentami-
seen uudella tavalla tilanteessa, 
jossa resurssit pikemminkin hupe-

Kansanedustaja ja 
SDP:n varapuheenjohtaja 
SaNNa MariN

uudistuminen 
tulevaisuus-
puolueeksi
vaatii uskottavan ympäristö- 
ja ilmastopolitiikan linjan

u
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nevat kuin kasvavat.
Kulttuuriin kytkeytyvät teesit           

8) Työväen identiteettiä ei enää 
ole, 9) Kansainvälisyys voi olla 
suurin vahvuutemme ja 10) Mei-
dän on oltava tulevaisuuspuolue 
liittyvät siihen, mitä puolue nyky-
päivänä edustaa ja ketä se puhut-
telee.

on aika keskustella

Keskustelulle sosialidemokratian 
suunnasta on tilausta ja ajankohta 
tälle on otollinen. Puolue valmiste-
lee tällä hetkellä uutta periaateoh-
jelmaa, joka on tarkoitus hyväksyä 
vuoden 2017 puoluekokouksessa. 
Periaateohjelma luo alustan poh-
dinnalle sosialidemokraattisista ar-
voista ja ideologiasta globaalien ja 
yhteiskunnallisten muutosten kes-
kellä. Paraikaa käynnissä oleva 
puolueen sisäinen strategiaprosessi 
puolestaan tarjoaa mahdollisuuden 

käydä laajamittaista keskustelua 
puolueen organisaatiosta, toimin-
tatavoista ja säästömuutostarpeista.

Niin periaateohjelmatyö kuin 
strategiatyö ovat tärkeitä ja voivat 
oikealla tavalla toteutettuina aut-
taa puoluetta uudistumaan, jolle 
todella on tarvetta. Ne tarvitsevat 
kuitenkin rinnalleen myös poliit-
tisen ohjelman, joka Forssan ohjel-
man tavoin sisältäisi askelmerkit 
puolueen lähiajan tavoitteista.

Tästä keskustelusta myös Uusi 
Aalto -foorumissa on kyse. Kan-
sanedustaja Timo Harakka avaa 
omassa esityksessään SDP:n suh-
detta markkinatalouteen ja Nasi-
ma Razmyar käsittelee esitykses-
sään sivistyspolitiikan merkitystä 
yhteiskunnan uudistamiselle. Puo-
lueen sisällä on viime syksyn jäl-
keen käynnistetty työskentely 
muun muassa uuden sosiaalitur-
vamallin kehittämiseksi.

Tämän vuoksi keskityn omassa 

esityksessäni ympäristöpolitiik-
kaan ja erityisesti ilmastonmuutok-
sen hallintaan. Se on tulevaisuuden 
ja koko ihmiskunnan näkökulmas-
ta keskeisimpiä poliittisia kysymyk-
siämme.

keskeiseksi tavoitteeksi

Ilmaston lämpeneminen ja luon-
non monimuotoisuuden heikke-
neminen ovat aikamme suurimpia 
ongelmia. Tämän vuoksi sosialide-
mokraattien on kyettävä tarjoa-
maan uskottava näkemys ja linja 
ilmasto- ja ympäristökriisin rat-
kaisemiseksi.

Jos ilmastokriisiä ei saada hal-
lintaan, ovat sen inhimilliset, ta-
loudelliset ja ympäristölliset seu-
raukset vakavia. 

Ilmaston lämpeneminen yli 
kahden asteen tarkoittaisi muun 
muassa jäätiköiden sulamista, me-
renpinnan nousua, sään ääri-ilmi-

öiden kuten myrskyjen, tulvien, 
kuivuuden ja metsäpalojen lisään-
tymistä, ruuantuotannon ja makea 
veden saannin vaarantumista sekä 
luonnon monimuotoisuuden hei-
kentymistä ja lajien vähenemistä.

Hallitsematon ilmastonmuutos 
tarkoittaisi myös massiivista 
muuttoliikettä. Pelkästään meren-
pinnan nousu ja ruokaturvan järk-
kyminen pakottaisivat sadat mil-
joonat ihmiset jättämään kotinsa. 
Jo tällä hetkellä ilmastomuutoksen 
vaikutukset näkyvät maailmalla. 
On tutkittu, että yksi Syyrian so-
dan taustalla olevista syistä oli il-
mastonmuutoksesta johtunut 
poikkeuksellisen paha kuivuus 
vuosina 2006-2010, jonka seu-
rauksena puolitoista miljoonaa ih-
mistä pakeni maaseudulta kau-
punkeihin kärjistäen maan sisäisiä 
konflikteja.

Maailmassa on tällä hetkellä yli 
60 miljoonaa pakolaista ja näistä 

murto-osa on tullut Eurooppaan. 
Olisiko Euroopalla kykyä vastaan-
ottaa moninkertainen määrä turva-
paikanhakijoita nykyiseen verrat-
tuna? Entä mitä tämä tarkoittaisi 
esimerkiksi pohjoismaisen hyvin-
vointimallin näkökulmasta?

Pariisin edistysaskeleet

Ilmaston lämpenemisen hillitse-
minen on mahdollista ja se tulee 
huomattavasti halvemmaksi kuin 
ilmastomuutoksen seuraukset. Tä-
mä vaatii kuitenkin poliittista tah-
toa ja päätöksentekokykyä.

Viime joulukuussa hyväksytty 
Pariisin ilmastosopimus on merkit-
tävä edistysaskel ilmastonmuutok-
sen torjumisessa. 187 maan hyväk-
symä sopimus sisältää muun 
muassa entistä kunnianhimoisem-
man tavoitteen ilmaston lämpene-
misen pysäyttämisestä 1,5 astee-
seen, joka tarkoittaa käytännössä 

esimerkiksi fossiilisista polttoai-
neista luopumista kohtuullisen no-
peallakin aikataululla. 

Sopimus sisältää myös viiden 
vuoden tarkastelujakson ilmastota-
voitteiden riittävyydestä ja rapor-
tointivelvollisuuden maille siitä, 
miten ne ovat edenneet tavoittei-
densa saavuttamisessa. 

Sopimuksessa on lisäksi pitkän 
aikavälin tavoite ilmastomuutok-
seen sopeutumiselle. Oleellista on, 
että sopimus on oikeudellisesti si-
tova ja, että kaikki isot teollisuus-
maat ovat siinä mukana.

Ilmastosopimuksella on isot ta-
loudelliset vaikutukset ja Suomen 
kannattaa olla muutoksessa edel-
läkävijöiden joukossa. Lämpötila- 
ja päästövähennystavoitteet tar-
koittavat merkittävää muutosta 
muun muassa tuotannon, inves-
tointien, kulutuksen ohjaamisen ja 
liiketoiminnan suhteen.

Eri toimijoiden kuten valtion, 

ilmaston lämpenemisen 
hillitseminen on mahdollista 
ja se tulee huomattavasti 
halvemmaksi kuin ilmasto
muutoksen seuraukset. 
Tämä vaatii kuitenkin poliittista 
tahtoa ja päätöksentekokykyä.

u
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kuntien ja yritysten on tärkeä hah-
mottaa kokonaisuus omassa pää-
töksenteossaan. Tulevaisuudessa 
sellaiset maat ja toimijat pärjäävät, 
jotka kykenevät uudistamaan toi-
mintaansa ympäristöllisesti kestä-
vään suuntaan. Vähähiiliseen talo-
uteen siirtyminen avaa uusia 
kasvumahdollisuuksia ja parantaa 
teollisuuden kilpailuasemaa Eu-
roopassa ja Suomessa. Puhtaan 
ympäristö- ja energiateknologian 
tuotteille on syntymässä entistä 

suurempi globaali kysyntä ja 
markkinat.

Eriarvoistumista vastaan

Kunnianhimoinen ympäristö- ja 
ilmastopolitiikka tukee sosialide-
mokraattisen liikkeen keskeisiä 
pyrkimyksiä ja arvoja. Sosiaalises-
ti, taloudellisesti ja ekologisesti 
kestävää yhteiskuntaa ei voida ra-
kentaa ilman ilmasto- ja ympäris-
tökriisin ratkaisemista.

Yhtälailla köyhyyden vähentämi-
nen sekä tulo- ja hyvinvointierojen 
kaventaminen niin yhteiskunnan 
sisällä, mutta erityisesti maiden vä-
lillä edellyttävät pikaisia toimia il-
maston lämpenemisen hillitsemi-
seksi. Ilmastopolitiikka tarjoaa 
eväitä uuden kasvun luomiselle ja 
kotimaisen työllisyyden vahvista-
miselle. Ilmastokriisin ratkaisemi-
nen on välttämätöntä myös suku-
polvien välisen solidaarisuuden 
toteutumisen kannalta.

Näistä näkökulmista huolimatta 
puolueen politiikka on hapuillut 
ympäristö- ja ilmastokysymykses-
sä. Selkeää ja uskottavaa linjaa ei ole 
ollut tai sitä, ei olla toteutettu käy-
tännön politiikassa. Tämä puoles-
taan on yksi syy sille, minkä vuoksi 
puolueen on ollut vaikea puhutella 
erityisesti nuoremman sukupolven 
edustajia – myös niitä, jotka arvoil-
taan ja ajatuksiltaan voisivat hyvin 
löytää poliittisen kotinsa sosialide-
mokratiasta.

ilmastonmuutoksen 
hillintä vaatii 
politiikkamuutoksia

Ilmastonmuutoksen torjunta ja il-
mastosopimuksen tavoitteisiin yltä-
minen edellyttävät päämäärätietois-
ta ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja 
tämän kanssa yhdensuuntaista pää-
töksentekoa eri politiikan sektoreil-
la. Poliittisen päätöksenteon rinnalla 

myös yritysten toiminnalla on kes-
keinen merkitys ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa.

Välineitä ilmastotavoitteiden 
edistämiseksi on useita ja toimia 
tarvitaan laajasti yhteiskunnan eri 
osa-alueilla. 

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun 
muassa energiapolitiikan uudista-
minen, ympäristöpolitiikan vah-
vistaminen, kaupunkipolitiikka, 
tutkimus- ja  innovaatiotoiminnan 
edistäminen, luonnonvarojen kes-
tävä käyttö, kiertotalous, maa- ja 
metsätalous sekä talouden eri oh-
jauskeinot.

Energia keskeisin 
kysymys

Energian tuotanto ja kulutus aiheut-
tavat 80 prosenttia Suomen kasvi-
huonekaasupäästöistä, kun mukaan 
lasketaan liikenteen käyttämä ener-
gia. Energiapolitiikassa onkin tehtä-
vä selvä siirtymä kohti uusiutuvaa ja 
älykästä energiantuotantoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö val-
mistelee tällä hetkellä uutta ener-
gia- ja ilmastostrategiaa, joka on 
tarkoitus tuoda eduskunnalle se-
lontekona vuoden 2016 lopussa. 
Siinä linjataan politiikkatoimista, 
joilla vastataan kansallisesti ja EU-
tasolla asetettuihin energia- ja il-

mastotavoitteisiin. Strategian on ol-
tava kunnianhimoinen ja siinä on 
tehtävä selkeitä valintoja Suomen 
energiapolitiikan suunnasta. Juuri 
valintojen puute oli esimerkiksi 
vuonna 2014 julkaistun Energia- ja 
ilmastotiekartan 2050 keskeinen 
ongelma. Myös Euroopan unioni 
valmistelee uutta energiastrategiaa.

SDP:llä tulee olla selkeä näke-
mys energiapolitiikan muutostar-
peista ilmastotavoitteisiin vastaa-
misen näkökulmasta. Tämä 
tarkoittaa kantoja siitä, miten siir-
rytään uusiutuvaan ja hajautet-
tuun energiantuotantoon, miten 
energiateknologioiden kehittämis-
tä ja investointeja tuetaan, millä 
aikavälillä ydinvoiman ja fossiilis-
ten polttoaineiden kuten öljyn,          
kivihiilen ja turpeen käytöstä luo-
vutaan, miten eurooppalaista 
energiayhteistyötä kehitetään sekä 
miten liikenteessä siirrytään pääs-
töttömiin ratkaisuihin.

Metsät tärkeässä roolissa

Ympäristöpolitiikka sekä maa- ja 
metsätalouspolitiikka ovat myös 
avainasemassa ilmastonmuutok-
sen torjumisessa ja luonnon moni-
muotoisuuden turvaamisessa. 
Metsät ja suot ovat Suomelle paitsi 
merkittävä ja tärkeä luonnonvara 
myös hiilinielu, jota tulee suojella 
ja vahvistaa. Maatalouden ravin-
nepäästöt ovat merkittävin vesis-

u

Kuva Dreamstime.com
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töjen kuormittaja.
Maatalouden osuus vesistöjen 

fosforikuormituksesta on jo noin 
70 prosenttia ja typpipäästöistä 
hieman alle 60 prosenttia. Tähän 
puuttumiseksi tarvitaan tehok-
kaampia keinoja ja sääntelyä. 
Puun käyttöä uusiutuvana raaka-
aineena tulee kehittää kohti korke-
ampaa jalostusastetta. Tämä on 
myös keskeinen kysymys viennin 
näkökulmasta.

Haasteesta 
mahdollisuudeksi

Ilmastonmuutoksen torjuminen 
on Suomelle paitsi haaste, myös ta-
loudellinen mahdollisuus. Tämä 
edellyttää kuitenkin vahvaa panos-
tamista tutkimukseen, innovaatio-
toimintaan ja tuotekehitykseen.

Hallituksen mittavat leikkauk-
set muun muassa korkeakoulutuk-
seen heikentävät Suomen kilpailu-
kykyä erityisesti osaamiseen ja 
innovaatioiden näkökulmasta. 
SDP on tarjonnut vaihtoehdon 
hallituksen koulutusleikkauksille. 
Puolueen on kuitenkin entisestään 
vahvistettava asemaansa koulu-
tuksen, sivistyksen ja perustutki-
muksen puolestapuhujana.

SDP voisi halutessaan olla 
Suomen johtava tulevaisuus-
puolue, joka edistää ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan, talous- ja 
työllisyyspolitiikan ja hyvinvoin-
tipolitiikan keinoin aidosti 
tasapainoista ja kestävää 
yhteiskuntaa sekä maailmaa.

kaupunkien rooli
ilmastotoimijoina 

Kaupunkien rooli on myös tärkeä, 
koska entistä suurempi osa ihmi-
sistä asuu ja käy töissä kaupungeis-
sa. Maankäytön, asumisen, raken-
tamisen ja liikenteen ratkaisut 
vaikuttavat oleellisesti ilmasto-
päästöihin. 

Korjaus- ja uudisrakentamisessa 
sekä yhdyskuntasuunnittelussa on 
siirryttävä entistä enemmän ener-
giatehokkaisiin, energiaa säästäviin 
ja jopa tuottaviin ratkaisuihin. Jul-
kisia investointeja on ohjattava tii-
viimpää asumista tukeviin raide- ja 
joukkoliikennehankkeisiin. Kau-
punkien roolia innovaatioiden ja 
uusien älykkäiden ratkaisujen alus-
tana on vahvistettava. Kunnilla ja 
kaupungeilla on myös keskeinen 
asema energiantuotannon uudista-
misessa kunnallisten energiayhtiöi-
den kautta.

kohti kiertotaloutta

Kestävä luonnonvarojen käyttö ja 
resurssien riittävyys ovat isoja ky-
symyksiä ilmastonmuutoksen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuu-
den näkökulmasta. Luonnonvaro-
jen ylikulutus on ollut merkittävä 

ongelma 70-luvulta lähtien ja tällä 
hetkellä ihmiskunta käyttää 1,5 
maapallon kantokyvyn verran 
luonnonvaroja. Suomalaiset kulut-
tavat jopa kolminkertaisesti bioka-
pasiteettia kuin mikä on kestävää.

Taloudellinen kasvu tai hyvin-
vointi eivät voi kestävästi perustua 
luonnonvarojen ja materiaalin yli-
kulutukselle. Nykyisillä sukupol-
villa ei myöskään ole oikeutusta 
käyttää luonnonvaroja tulevien su-
kupolvien kustannuksella. 

Kulutusta on siis vähennettävä 
ja raaka-aineita on käytettävä ny-
kyistä tehokkaammin. Kiertotalo-
uteen siirtyminen – raaka-ainei-
den ja laitteiden tehokkaampi 
käyttö sekä jätteen synnyn ehkäisy, 
kierrätys ja hyödyntäminen, on 
välttämätöntä. Kiertotalous tarjo-
aa myös uusia mahdollisuuksia 
suomalaiselle liiketoiminnalle ja 
yrityksille.

johtavaan rooliin

Taloudellisilla ja lainsäädännölli-
sillä ohjauskeinoilla on iso merki-
tys muutoksen aikaansaamisessa. 
Talouspolitiikan onkin oltava yh-
densuuntaista ilmastotavoitteiden 
kanssa. Verotuksella, erilaisilla tu-
kijärjestelmillä, investoinneilla ja 
päästökaupalla on tärkeä rooli 
päästöjen vähentämisessä ja kulu-
tuksen ohjaamisessa. SDP:n on 
luotava uskottava toimenpideoh-
jelma vähähiiliseen talouteen siir-
tymiseksi ja kotimaisen työllisyy-
den lisäämiseksi.

Ilmastokysymys on globaali ja 
kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan 
kansallisten ja paikallisten toimien 
lisäksi myös kansallisrajat ylittävää 

yhteistyötä ja rakenteita.
 Sosialidemokraateilla on pitkä 

kansainvälisen yhteistyön historia 
ja tätä ulottuvuutta on tulevaisuu-
dessa vahvistettava.

SDP voisi halutessaan olla Suo-
men johtava tulevaisuuspuolue, joka 
edistää ilmasto- ja ympäristöpolitii-
kan, talous- ja työllisyyspolitiikan ja 
hyvinvointipolitiikan keinoin aidos-
ti tasapainoista ja kestävää yhteis-
kuntaa sekä maailmaa. Se vaatii kui-
tenkin uskallusta tehdä politiikkaa, 
jonka perspektiivi ylittää seuraavat 
vaalit ja päätöksiä, jotka kohtaavat 
kussakin ajassa myös voimakasta 
vastustusta. 

Meidän on määriteltävä uudel-
leen suhtautumisemme työhön, 
tuotantoon ja taloudelliseen kas-
vuun kestävän kehityksen näkö-
kulmasta. l

ilmastonmuutoksen 
torjuminen on Suomelle
paitsi haaste, myös 
taloudellinen mahdollisuus.
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Puheenjohtaja Ann Selin
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Toiminnanjohtaja Jyrki Konola
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020 774 2060, 050 588 1170

Järjestöjohtaja Niina Koivuniemi
020 774 2076, 050 592 2493

Viestintäjohtaja Timo Piiroinen
020 774 2221, 050 360 5669

Talousjohtaja Jukka Mattila
020 774 2233, 050 577 5950

Päätoimittaja Auli Kivenmaa
020 774 2040, 040 592 8981

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö 
Hanna Kuntsi
020 774 2069, 050 310 0676

Tiedottaja Annemari Anttila
020 774 2047, 040 822 3904

Palvelualojen ammattiliitto PAMiin 
kuuluu yli 230 000 jäsentä. PAMin 
jäsenet työskentelevät yksityisillä 
palvelualoilla, mm. vähittäiskau-
poissa, hotelleissa, ravintoloissa, 
kiinteistöpalveluissa, vartiointi- 
alalla, hiusalalla ja kauneudenhoito-
alalla. 
 
www.pam.fi

Ovatko ympäristöasiat aidosti tärkeitä vai 
puhutaanko niistä vain silloin, kun niiden 
avulla olisi kalasteltavissa irtopisteitä? 

Olisi kuitenkin hyvin luontevaa, että juuri 
sDP ottaisi tehtäväkseen ympäristötietoise-
na puolueena toimimisen. sosialidemo-
kraattisen liikkeen vahvuuksiin on perintei-
sesti kuulunut globaalien näkökulmien 
huomioonottaminen. 

Kestävän kehityksen ajatuksen eteenpäin-
viemisessäkin juuri sosialidemokraateilla on 
ollut merkittävä rooli. tuoreen tutkimusten 
mukaan suomi on onnistunut ympäristöky-
symysten hoidossa paremmin, kuin yksikään 
muu maa, joten ympäristöasioissa ei kanna-
ta vastedeskään käpertyä sisäänpäin. sDP:llä 
olisi ympäristöpolitiikassa sekä annettavaa 
että saatavaa.

sosialidemokraattien pragmaattinen lä-
hestymistapa ympäristöasioihin olisi 
siis käännettävissä voimavaraksi. Järki-

peräiselle, mutta näkyvälle ympäristöpolitii-
kalle on tilausta niin suomessa kuin maail-
mallakin. Poliittisessa keskustelussa on 
tyhjiö, joka vihreiden annetaan tällä hetkellä 
turhaan täyttää.

todellinen tulevaisuuspuolue ottaisi kes-
tävän kehityksen jopa kärkiteemakseen. tu-
levaisuuden hyvinvointivaltiossa pidetään 
ihmisten ja talouden lisäksi huolta myös ym-
päristöstä. elinympäristömme tulee valjastaa 
käyttöömme vain kestävällä ja luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttävällä tavalla. elinkei-
norakenteemme muutoksiin tulee hakea rat-
kaisuja puhtaasta teknologiasta, mutta ei 
ainoastaan työllisyyden vaan myös ympäris-
tömme vuoksi.

Muutoksen tekeminen ei ole edes ylitse-
pääsemättömän vaikeaa, sillä linjauksia löy-
tyy jo sivukaupalla. Niitä täytyy vain alkaa 
aktiivisesti ajamaan. Olof Palme totesi, että 
politiikka on tahdon asia. Niin myös tässä ta-
pauksessa.

Kirjoittaja on Demarinuorten 
turkulainen varapuheenjohtaja

Tulevaisuuspuolueen 
kärkiteemana

kestävä kehitys

l PeTra PeLTOnen

sosialidemokratia on ympäristöaate. ai-
nakin mikäli on uskominen puolueen 
ohjelmia, joihin on kirjattu kymmeniä 

sivuja yleviä ympäristötavoitteita. uskallan 
kuitenkin väittää, että harvalle tulee sDP:stä 
ensimmäisenä – tai edes ensimmäisten jou-
kossa – mieleen ympäristöaate.

työhön ja työväen etujen ajamiseen perus-
tuvan puolueen on yhä vaikea nivoa ympä-
ristöasioita luontevaksi osaksi tekemäänsä 
politiikkaa. edelleen aivan liian usein ekolo-
ginen ympäristö asetetaan vastakkain talou-
dellisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa – ja 
valintatilanteessa päädytään etsimään rat-
kaisuja ensisijaisesti muihin kuin ekologisen 
ympäristön ongelmiin.

Kestävän kehityksen kolmesta osa-alu-
eesta sosiaalinen ja taloudellinen kes-
tävyys ovat sDP:n politiikan kovaa 

ydintä. Kolmatta eli ekologista kestävyyttä 
käsitelläänkin sitten lähinnä osana näitä kah-
ta edellistä osa-aluetta. 

suomalaisessa sosialidemokratiassa kestä-
vä kehitys on unohdettu ottaa ohjelmakirja-
uksista osaksi jokapäiväistä politiikkaa. Mieli-
kuvaa sosialidemokratiasta ympäristöaatteena 
maalataan niin haalealla vihreällä, että harva 
suomalainen saa väristä selvää.

aika ajoin ympäristöpolitiikkaa yritetään 
kuitenkin nivoa osaksi muuta sDP:n politiik-
kaa. Viimeisin esimerkki on viime eduskunta-
vaaleista, jolloin ilmastonmuutos ja uusiutu-
va energia niputettiin samaan listaan niitä 
maailman megatrendejä, joista haettiin vien-
nin menestystarinoita. Kun sDP:ltä kysytään 
ympäristöstä, vastaus koskee työllisyyttä.

Keskeisin syy, miksi ympäristöpolitiikka 
tuntuu sDP:ssä aina niin päälle liima-
tulta, on sosialidemokraattien tarve 

piilottaa ympäristöasiat osaksi muita politii-
kan osa-alueita. Ympäristöasioista puhutaan 
yleensä osana esimerkiksi asumis-, kaavoitus- 
tai energiapolitiikka. tämä herättää epäilyk-
sen siitä, miten toimitaan ristiriitatilanteessa. 
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l kaarIn TaIPaLe

Alkuun tunnustus: en tiedä, mitä 
’ekologinen asuminen’ on. ’Ekolo-
gisuudella’ kuorrutetaan vaikka mi-

tä, eikä kukaan kehtaa kysyä, mitä kulloin-
kin on tarkoitettu. Punaista tupaa, jossa on 
kantovesi ja varaava takka? Puutaloa alu-
eella, jossa ei ole liito-oravia? Nettonolla-
energiaa? Pilvenpiirtäjiä?

”kestävä 
kaupunkipolitiikka 
sosialidemokratian 

peruskauraa”

”Luotaantyöntävät sanat ovat suurin uhka 
demokratian toimivuudelle Suomessa.” 
Näin kirjoitti Tuomas Niskakangas (HS 
17.1.2016). ”Suomen hyvinvointiyhteis-
kunnan kestävyyttä edistetään suurella so-
siaali- ja terveydenhuollon palveluraken-
neuudistuksella. Uudistuksen lyhennenimi 
sote mahtuu mukavasti otsikkoon, muttei 

houkuttele lukemaan. Parempi sana olisi 
terveysuudistus. Kukapa ei olisi kiinnostu-
nut suuresta terveysuudistuksesta?” Terve-
ydenhoidon pörssiyhtiöt iloinnevat tulkin-
nasta, että kyse olisi vain julkisten 
palvelujen yksityistämisestä. Projekti ei 
kuitenkaan ole näin simppeli, ja on pakko 
käyttää hankalia sanoja. 

’Ekoasuminen’ voi kuulostaa houkutte-
levalta, vaikkei se paljasta mitään. Joku ko-
kee kestävän kehityksen käsitteen luotaan-
työntäväksi, mutta se viittaa asioiden 
moniulotteisuuteen. Asumisen kysymyksiä 
on pakko pohtia samalla laajassa kehykses-
sä kuin yhdyskuntien kestävää kehitystä, 
siis jatkuvaa muutosta, joka vahvistaa yhtä 
aikaa sekä globaalin luonnonympäristön, 
kansantalouksien että ihmisten elinvoi-
maa. 

Puhutaan kestävää kehitystä tukevasta 
kaupunkipolitiikasta, jonka keskiössä on 
asuminen.  

’EkoLoGiNEN 
aSuMiNEN’ ja muuta 

kaupunkipolitiikkaa
Politiikan kovaa ydintä on maankäytön ja 
liikkumisen suunnittelu, joka ohjaa investointeja 
ja joko nostaa tai laskee maan arvoa. 
asuminen on osa tätä kokonaisuutta. 

 
Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden,  

metsä- ja metsäkonealan, venealan, bioteollisuuden  
ja maatalousalojen työntekijöiden edunvalvoja.

Sopimusalojensa asiantuntijana liitto solmii 
14 työehtosopimusta.

Puuliittoon kuuluu noin 35 000 jäsentä.
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puheenjohtaja
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varapuheenjohtaja
JYRKI ALAPARTANEN
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teen alasajo ja yksityistäminen.
Uudellamaalla murehditaan Pisara-radan 

ja Espoossa ja Helsingissä Jokeri-radan koh-
taloa. Ellei näitä raideinvestointeja saada 
liikkeelle, ei synny edellytyksiä kaavoittaa 
uusia asuntoalueita tehokkaan ja ilmastoys-
tävällisen joukkoliikenteen varrelle.

”Demarialoite: 
Metropolihallinto 
järjestää asunto-
reformikilpailun”

Ministeri X, itsehallintoalue, maakuntaval-
tuusto, metropolihallinto, kaupunginval-
tuusto – kuka päättää asuntopolitiikan suu-
rista ja pienistä linjoista jatkossa? Kenellä on 
riittävästi tietoa, kokonaisnäkemystä ja po-
liittista voimaa?

Maakuntien miehet yrittivät pystyttää idea-
parkkeja kauas keskustoista valtaväylien pien-
tareille, jotka olivat tonttimaana arvottomia, 
koska niillä ei ollut rakennusoikeutta. Jo sil-
loin oli omaksuttu periaate, että uudisraken-
tamisen pitää tukeutua joukkoliikenteeseen 
ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntara-
kennetta. Asuntoministeri Vapaavuori ei an-
tanut painostaa itseään vaan lopetti ideahui-
jauksen. 

SSS-hallitus on päättänyt, ettei maakunta-
kaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja enää 
vahvisteta ympäristöministeriössä. Voi kuvi-
tella, millaisen lobbauksen kohteeksi paikal-

Pääkaupunkiseudulle muuttaa tuhansia 
ihmisiä. Edulliset kodit löytyvät kuitenkin 
vasta matkan päästä ja liikkuva rakennus-
työvoima Virosta. Tämä kierre on katkais-
tava. Se vaatii kovia poliittisia päätöksiä ja 
täyskäännöstä niin ARA-ohjeissa kuin 
kuntien asuntotavoitteissa.

”vvo palaa 
yleishyödylliseksi 

asunto-
rakennuttajaksi”

Monet puhuvat yhä yleishyödyllisistä asun-
torakennuttajista, vaikka sellaisina tunne-
tut VVO ja SATO ovat jo pitkään toimineet 
pelkästään markkinoiden ehdoilla. Oikeita 
yleishyödyllisiä on enää muutama, tär-
keimpinä kaupunkien asuntotuotantotoi-
mistot Helsingin ATT ja Espoonkruunu. 
Näitä toimijoita tarvitaan lisää.

On hyvä, että media nostaa toistuvasti 
esille VVO:n roolin asuntosijoittajana. Yh-
tiöstä 56,54 prosenttia omistavia ay-järjes-
töjä syytetään ahneiksi, kun niiden pitäisi 
voitontavoittelun sijaan auttaa pienituloisia 
löytämään kohtuuhintainen vuokra-asun-
to. Milloin Metallityöväen Liitto, JHL, Ra-
kennusliitto, PAM, Pro, OAJ, TEAM ja Te-
hy päättävät luopua osingonjaosta ja 
alkavat tukea kestävää asuntopolitiikkaa?  

”Demariministeri 
vahvisti jokerin 50 % 

valtionosuuden”

Asuntoja ei voi rakentaa tyhjiöön. Julkista 
rahaa vaativat myös päiväkodit, koulut, 
kirjastot, sote-asemat ja kunnallistekniikka 
– vesi-, energia- ja jätehuolto, puistot, tie-
toverkot, kadut ja raiteet. Valtio on aiem-
min osallistunut suuriin liikennehankkei-
siin, esimerkiksi länsimetroa ja Vuosaaren 
satamarataa tuettiin siinä kuin muun maan 
kiskoja ja siltarumpuja. Nyt liikenneminis-
terin asialistan ykkösenä on julkisen liiken-

lispäättäjät joutuvat. Tarvittaisiin taho, joka 
katsoo kauemmas ja karsii nurkkakuntaista 
osaoptimointia.

”Demarien 
normitalkoissa haetaan 

oikeudenmukaisia 
ratkaisuja”

Sipilän junavuorojenlopetus- ja normienpur-
kuhallitus vannoo valinnan eli markkinoi-
den vapautta. Erityisellä innolla on tartuttu 
invamääräyksiin. On unohdettu, että ikäih-
misten rollaattoreineen odotetaan pärjäävän 
pitkään omissa kodeissaan. Valtaosa asun-
noista on yhä vanhoissa taloissa, joissa liik-
kumisesteinen ei selviä. Rakentajat liioittele-
vat hintoja eivätkä piittaa kuluista, joita 
syntyy, kun kodista pitää muuttaa laitokseen.

Yhdyskuntasuunnittelu on keskenään ris-
tiriitaisten intressien sovittelua. Nykyinen tai 
tuleva asukas, lintubongari tai metsästäjä, ja-
lankulkija tai rekkakuski, pyöräilijä tai autoi-
lija, vanhus tai lapsi, kivijalkakauppa tai 
kauppaketju – kaikilla on eri intressit, jotka 
politiikan on sovitettava yhteen oikeuden-
mukaisesti. l

kaariN TaiPaLE
Kirjoittaja on helsinkiläinen 
tekniikan tohtori ja kaupunkipoliitikko

”Metropolialueella 
rakennetaan nyt 

vain ara-vuokra-
asuntoja”

Asunto on yksittäisen ihmisen toimintaky-
vyn edellytys. Asuntopolitiikka voi tehdä 
yhteiskunnan kahtiajakautumisen näkyväk-
si tai onnistuessaan jarruttaa segregaatiota. 
Liian monelle toimijalle asunnot ovat vain 
hyvän koron tuottava investointi eikä kau-
punkien kestävän kasvun kivijalka. 

Halvan lainarahan vuosina ARA-korko-
tuki ei ole houkutellut rakentajia, kun ko-
van rahan asunnoille on riittänyt ostajia. 
Helsingissä on ollut vaikea täyttää kohtuu-
hintaisen asuntotuotannon tavoitteita. 

Valtio on sekoittanut pakkaa ottamalla 
uudestaan käyttöön ’välimallin’. Se sallii 
ARA-vuokra-asunnon myynnin vapaasti 
10 tai jopa viiden vuoden kuluttua. Halli-

tusohjelmassa on myös kirjaus, että ”val-
tion tukemien asuntojen omistajien 

yleishyödyllisyysvaateesta luovu-
taan uuden tuotannon osalta”. 

Nämä ’suhdannepoliittiset toi-
menpiteet’ siirtävät rahaa 

asuntosijoittajien salkkui-
hin ja helpottavat asun-

topulaa vain lyhytai-
kaisesti.
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Kansanedustaja 
TiMo Harakka

Liike 2020

S
osiaalidemokraatit 
ovat yltäneet mielipi-
detiedustelujen yk-
köspaikalle. Syytä 
ylettömään ilakointiin 

ei ole, sillä seuraaviin vaaleihin on 
vielä pitkä aika. 

Juhlatunnelmaa nakertaa myös 
aito kysymys: millä oikeutuksella 
voimme väittää – ja vakuuttaa ää-
nestäjätkin – että juuri SDP on 
vuonna 2019 se liike, joka johtaa 
Suomen turvallisesti tulevaisuu-
teen? 

Turvallisesti 
tulevaisuuteen

Sanaparin molemmat osat ovat 
välttämättömiä. Ensinnäkin Suo-
mea on luotsattava niin, että kan-
salaisten luottamus tulevaisuuteen 
säilyy, että yhteiskunta ei tärvele 
vahvuuksiaan. Luottavaisuus syn-
tyy luottamuksesta: yhteiskunnas-
sa vallitsee yhteistyön, sopimisen 

ja keskinäisen kunnioituksen hen-
ki. Jokaisesta kannetaan vastuu – 
ja jokainen kantaa vastuuta. 

Samalla on varauduttava tule-
vaisuuteen, jota ei voi hallita eikä 
hillitä. Kansalainen voi luottaa 
vain sellaiseen poliittiseen liikkee-
seen, joka on valmis tulevaisuu-
teen, eikä pelkää muutoksia. Jos 
maailma uhkaa mennä, kuten se 
usein uhkaa, sosiaalidemokraat-
tien kannalta väärään suuntaan, ei 
auta jarruttaa, vaan ohjata parem-
malle reitille. 

Turvallisuus ilman tulevaisuutta 
on katteetonta nostalgiaa. Tulevai-
suus ilman turvallisuutta on rosvo-
paronien ratkaisu. 

Ensimmäinen on persujen hui-
jaus. Jälkimmäinen on oikeiston 
illuusio. 

Mikä on sosiaalidemokraattien 
vaihtoehto?

Minulta kysyttiin ensimmäises-
sä vaalitilaisuudessa sama kiperä 
kysymys kuin Mauno Koivistolta 

aikanaan: minkä sortin sosialisti 
olet? Hätäpäissäni keksin vastauk-
sen, johon olen vieläkin varsin tyy-
tyväinen, enkä aio sitä muuttaa. 

Vastasin, että olen Supercell-so-
sialisti.

Mitä se tarkoittaa, selviää kohta.

SDP:n väärät arvot

Mikä estää sosiaalidemokraatteja 
olemasta tulevaisuuspuolue? Vää-
rät arvot.

Tarkemmin sanoen: arvot eivät 
ole väärät, mutta ne on käsitetty 
väärin. Jos kysyt SDP:n jäsenkirjan 
omistajalta puolueen tärkeintä ar-
voa, hän vastaa todennäköisesti: 
työ.

Mutta työ on resurssi, eikä arvo. 
Myös raha on resurssi. On hyvä, 
jos on rahaa, mutta rikkaus ei ole 
arvo. On onnellista olla työssä, 
mutta työ ei ole arvo.

Jos työn näkee arvona, siitä 
juontuu monta väärää päätelmää. 
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vapaus on tärkeä arvo juuri nyt, 
kun kansalaisille syötetään pakkoja. 
Talouden etu on se ylin pakko, 
jolle oikeisto haluaa uhrata ihmisten 
elämän. Taloudesta on pidettävä 
hyvää huolta, mutta taloudesta 
ei voi huolehtia, jos ihmisistä 
ei huolehdita. 

Kun puolustamme työntekijöitä, 
kuvittelemme puolustavamme ar-
voja, vaikka puolustamme etuja. 
Kannattajien etujen ajaminen on 
puolueen yksi tehtävä, jopa tärkeä 
tehtävä. Pääoman ja työn välinen 
kamppailu ei ole kadonnut mihin-
kään. Mutta samalla menetämme 
toimintamme tärkeimmän oikeu-
tuksen. 

Oikeisto suosii suuryrityksiä ja 
suurituloisia, ja naamioi jakopoli-
tiikkansa ”isänmaan eduksi”. Em-
me voi todistaa toisten kaksinaa-
maisuutta, jos itse teeskentelemme, 
että puolustamme kannattajiam-
me epäitsekkäistä syistä. 

Puheenjohtaja Antti Rinne on 
siis oikeassa, kun hän on nostanut 
puolueen tärkeimmäksi arvoksi 
vapauden. Haaste on, että annam-
me sanalle sisällön. Mihin ihmi-
nen on vapaa – ja mistä – kun hän 
toimii yhdessä toisten kanssa, 
menneitä, nykyisiä ja tulevia pol-
via kunnioittaen? Meidän on va-
kuutettava suomalaiset: jokaisen 

vapaus lisääntyy, kun kaikkien va-
paus lisääntyy.

Vapaus on tärkeä arvo juuri nyt, 
kun kansalaisille syötetään pakko-
ja. Talouden etu on se ylin pakko, 
jolle oikeisto haluaa uhrata ihmis-
ten elämän. Taloudesta on pidettä-
vä hyvää huolta, mutta taloudesta 
ei voi huolehtia, jos ihmisistä ei 
huolehdita. 

Vaikeus on siinä, että digitaali-
nen maailmantalous on vapautta-
nut pääomat, mutta ei ihmisiä. Sa-
dat miljoonat ihmiset ovat vapaita 
vastoin tahtoaan, vapaita työstä. 
300 000 suomalaista on vaikeuksis-
sa yhteiskunnassa, joka perustuu 
työhön, mutta ei voi taata työtä. Sii-
hen eivät sosiaalidemokraatitkaan 
pysty. 

Karu totuus on, että tavallinen 
työ katoaa. Ei kerralla, vaan hitaas-
ti. Se työ, joka ei ole huippuammat-
tilaisten korvaamatonta aherrusta 
tai palvelualan matalapalkkatyötä, 
ulkoistetaan, siirretään ulkomaille, 
automatisoidaan tai robotisoidaan. 

Kuitenkin vain korkea työllisyys 
voi rahoittaa korkeatasoiset julki-
set palvelut. Ja tässä on ongelma. 
Tuleva yhteiskunta ei ole palkka-
työn yhteiskunta.

Kaikki merkit näyttävät, että di-
gitaalisessa maailmantaloudessa 
ainut työväen liike on ovesta ulos. 

Ei mitään epäselvää: 
Eu edellyttää avointa 
markkinataloutta

Sosialidemokraatit oivalsivat 
1990-luvulla olevansa markkinata-
louspuolue. Se oli tärkeä ratkaisu.

EU-jäsenyys ja siitä seurannut 
yhteisvaluutta edellyttivät, että ta-
lous on avoin kilpailulle, vaikka 
monet suljetut alat joutuivat vaike-
uksiin. Epäilemättä globalisaation 
raju riento ja ennen kaikkea fi-
nanssikriisin aiheuttama loputon 
kuristus, sitkeä taantuma, ovat yl-
lättäneet. Vastavoimat ovat voi-
mistuneet: niin nostalginen kan-
sallishenkinen protestipopulismi 

kuin uusliberaali yhtiövalta – ja 
nykyisessä hallituksessa nämä 
kaksi taantumuksellista voimaa 
ovat löytäneet toisensa. 

Suomi eristyy ja umpioituu; ki-
ristyvässä noidankehässä riidel-
lään keskenämme ja riistetään toi-
siamme; talous supistuu ja 
työllisyys heikkenee; syöveri syve-
nee syvenemistään.

Koko Suomen kannalta on vält-
tämätöntä, että SDP löytää Eu-
rooppa-linjansa: johtajuuden, joka 
puolueella kiistatta oli 1990-luvul-
ta finanssikriisiin asti. Emme voi 
hyväksyä sitä, että Paavo Lippo-
sen, Erkki Tuomiojan ja Erkki 
Liikasen linja kestää vain hyvinä 
aikoina, mutta taantuman tullen 
SDP jää neuvottomaksi: mikä on 
EU:n tulevaisuus, mikä on euron 
tulevaisuus? On jo tarpeeksi vaa-
rallista, että Sipilän hallitus sulkeu-
tuu Euroopasta. Suomella ei ole 
varaa siihen, että SDP on perä-
kammarin puolue.

Hallituksen ideologiassa eristäy-

tyminen ja kurilinja palvelevat toi-
siaan. Kun oikeisto väittää, että 
kaikki talouden ongelmat ovat itse 
aiheutettuja, se photoshoppaa ku-
vasta pois Euroopan taantuman, 
jonka se on itse aiheuttanut. Mo-
dernin taloushistorian pisin ky-
syntälama on vaurioittanut Suo-
men vientiä vakavasti. Kuitenkin 
on selvää, että jos EU ja rahaliitto 
eivät toimi myös suomalaisten 
eduksi, kaikki kotimaiset leikka-
ukset ja supistukset ovat varmem-
min haitaksi kuin hyödyksi. Suo-
men ongelmat eivät ratkea, jos 
Euroopan ongelmat eivät ratkea.

Kun sosiaalidemokraatit valitsi-
vat aktiivisen, rakentavan ja rohke-
an linjan Euroopan kehittämiseksi, 
samalla sitouduttiin avoimeen ta-
louteen ja kansainväliseen kilpai-
luun. Toista ei voi valita ilman tois-
ta, olivat ajat tai tunnelmat millaisia 
hyvänsä. 

Suomi tarvitsee nyt kipeästi po-
liittista liikettä, joka puolustaa ra-
haliittoa ja yhteisvaluuttaa, haluaa 

kehittää sitä omalla näkemykselli-
sellä otteellaan. Tytti Tuppuraisen 
johdolla tehty EMU-raportti on 
siihen ensimmäinen askel. 

Kymmenen vuotta sitten kukaan 
ei ajatellut, että rahaliitto on epä-
onnistunut. Siltä varalta, että jäl-
leen kymmenen vuoden päästä se 
on jälleen kaikkien mielestä onnis-
tunut, sosiaalidemokraattien on 
hyvä syy pitää kiinni alkuperäises-
tä kannastaan. Ei vesittää, pyydellä 
anteeksi, kainostella – vaan osoit-
taa suuntaa kansainvälisen yhteis-
työn menestykseen.

Euroopan talous-
vaikeudet eivät ole 
EMu:n syytä

Markkinatalous ei tarkoita äärika-
pitalismia, jossa globaalit suuryh-
tiöt ja finanssijärjestelmä määrää-
vät maailmaa vahvemman 
oikeudella. Yhtiövalta ei ole mark-
kinataloutta, vaan sen vakavin uh-
ka, aidon kilpailun este. u
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Eurooppalainen oikeisto ajaa 
markkinatalouden tunnuksin 
suuryritysten etua. Suuret pankit 
pelastettiin veronmaksajien kus-
tannuksella. Siitä aiheutunut vel-
kaantuminen pantiin valtioiden 
tuhlaavaisuuden tiliin: seuraukse-
na leikkauksia, jotka entisestään 
syventävät euroalueen taantumaa. 
Oikeiston ideologinen tavoite on 
surkastaa julkiset palvelut: sekä 
heikentämällä etuuksia että luopu-
malla verotuotoista, joilla palvelut 
rahoitetaan. 

Kun rahaliiton vaikeuksista syy-
tetään rahaliittoa, ollaan vakavasti 
väärässä. Oikeisto vetoaa ”valuvi-
koihin”, kun se peittelee oman epä-
onnistuneen talouspolitiikkansa 
kohtalokkaita seurauksia. Vahinko 
olisi ollut huomattavasti vähäisem-
pi, jos pankit olisivat joutuneet 
kantamaan edes osittaisen sijoitta-
javastuun, jos Kreikalle olisi toteu-
tettu velkasaneeraus, jos EKP olisi 
laskenut korkoja ajoissa ja hoitanut 
keskuspankin velvoitteitaan. Eri-
koista on, että Suomen ja Euroopan 

mikin on kokenut, yhdessä sovitul-
la tavalla – vaikka enemmistön          
hyväksymällä väliaikaisella poik-
keamalla Maastrichtin kurisään-
nöistä. Jos pääomamarkkinat yh-
dentyvät aikanaan toivotusti, 
paikalliset häiriöt hälvenevät, mut-
ta siihen kuluu helposti kymmenen 
pitkää vuotta. Meidän ei ole syytä 
jatkaa itse aiheutettua taantumaa 
omilla toimillamme yhtään pidem-
pään. 

SDP:n häilyvä eurolinja johtuu 
ennen kaikkea viestinnällisestä 
tappiosta, johon puolue varautu-
mattomana joutui ennen vuoden 
2011 vaaleja. Kun populistinen 
propaganda on sekoittanut lähiö-
äänestäjien päät, on tyydytty myö-

sosialidemokraatit vaativat vuon-
na 2010 toisenlaista linjaa, vas-
tuullista kasvun ohjelmaa, mutta 
kärjistyneen tilanteen ja mielipi-
deilmaston nujertamina ovat 
unohtaneet omat vaatimuksensa.

Vika oli väärässä talouspolitii-
kassa, ei Emussa. Sen pitää olla 
SDP:n viesti.

”Valuvikoja” pyritään nyt korjaa-
maan siten, että Emu asetettaisiin 
komission keskusvallan ohjaukseen. 
Talouspolitiikka ulkoistettaisiin tek-
nokraateille ja samalla kansallista 
päätösvaltaa kavennettaisiin enti-
sestään. Tämä sopii kokoomukselle 
ja liberaali-lestadiolaiselle keskus-
talle, ja perussuomalaiset pääsevät 
taas kauhistelemaan kamalaa liitto-
valtiota.

Liittovaltion käsitteeseen nipute-
taan kuitenkin kaksi toisiinsa liitty-
mätöntä asiaa. On täysi syy vastus-
taa kasvavaa keskusvaltaa, jossa 
EU-komissio määräisi yhä sito-
vammin ”kilpailukyvyn” nimissä 

jäsenmaiden taloutta, työllisyyttä 
ja viime kädessä sosiaalipolitiik-
kaa. Tämä utopia johtaa jatkuviin 
ristiriitoihin suvereenien jäsen-
maiden ja Brysselin pakkovallan 
välillä, ja nakertaa EU:n jo finans-
sikriisissä ja pakolaiskriisissä hu-
vennutta luottamusta lisää. 

Emme tarvitse yhteistä budjet-
tipolitiikkaa, emme halua taata 
toisten velkoja. 

Sen sijaan meidän pitää ajaa yh-
teistä talouspolitiikkaa – lisätään 
jäsenvaltioiden valtuuksia ja keski-
näistä neuvottelutilaa. Nykyisin 
suuren jäsenmaan itsekkyys pakot-
taa kaikki muut toteuttamaan sen 
vaatimuksia, koska yhteisessä pöy-
dässä ei ole velvollisuus ajatella ja 
toimia kaikin työkaluin koko euro-
alueen tasapainoisen kehityksen 
puolesta. Silloin voidaan lieventää 
suhdannevaikeuksia, jollaisia Suo-

täilemään ja mielistelemään älä-
mölöä. Ajoittain on vedetty niin 
tiukkaa, likimain muukalaisviha-
mielistä linjaa, että solidaarisuu-
den ystävät on karkotettu puolu-
eesta. 

Jos omaa viestiä ei ole saatu lä-
pi kaikessa metelissä, ei ole syytä 
vaihtaa viestiä, vaan kertoa se pa-
remmin. Ja nyt on sen aika – joll-
ei viesti ole tässä rytäkässä pääs-
syt unohtumaan. u
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Markkinataloutta 
markkinatalouteen

Euroopan talousvaikeudet eivät 
johdu EMU:sta, vaan väärästä ta-
louspolitiikasta. Tämä erottelu on 
välttämättä tehtävä. 

Vielä tärkeämpää on, että SDP 
osaa kertoa kansalaisille, mikä 
erottaa suuryritysten edunvalvon-
nan ja aidon, toimivan markkina-
talouden. Oikeisto saa ajaa raha-
vallan intressiä yleisenä etuna vain 
niin kauan, kun vasemmisto ei si-
tä haasta omalla markkinatalou-
den mallillaan.

On ainakin näyttänyt siltä, että 
finanssikriisin jälkeen SDP on en-
tistä tiukemmin lukittautunut 
puolustamaan vähenevää vientite-
ollisuutta ja sen työntekijöiden 
etua, hyvien vuosien julkista sek-
toria ja sen työntekijöiden etua – 
pitää kiinni menneisyydestä ja 
vastustaa tulevaisuutta. 

Meidän vastauksemme on: lisää 
markkinataloutta markkinatalou-
teen, lisää kilpailua kilpailuun. 

Markkinatalous on hyvä tapa 
järjestää yhteiskunnan toimintaa 
– niissä tehtävissä, joihin se sopii 
ja silloin, kun se toimii. Julkisen 
vallan tehtävä on auttaa ja säädel-
lä markkinataloutta – ja määrätä 

markkinat voivat toimia, toisaalta 
yksityinen liiketoiminta rahoittaa 
julkista valtaa. Ne ovat kuin juna ja 
rautatie: ilman rautatietä juna ei 
kulje, ilman junia rautatie on turha. 

Viime aikoina on paljon vedottu 
Saksan esimerkkiin (joskin vali-
koiden ja vääristellen). Esimerkkiä 
kannattaa katsoa kauempaa: 
1950-luvun ”sosiaalisesta markki-
nataloudesta”, jossa valtion keskei-
simmäksi tehtäväksi katsottiin kil-
pailun säänteleminen, valvominen 
ja varmistaminen. Sosiaalidemo-
kraattien Karl Schiller – tuleva 
valtiovarainministeri – linjasi 
vuonna 1953: ”Niin paljon kilpai-
lua kuin mahdollista, niin vähän 
suunnittelua kuin välttämätöntä.” 
SPD luopui tuotantovälineiden so-
sialisoinnista jo 1959.

Jos yritysten on kilpailtava aina 
ja kaikkialla, ihmisten ei tarvitse 
kilpailla aina ja kaikkialla. 

Näin syntyi sodan raunioille 
Wirtschafswunder, sananmukai-
sesti talousihme. Saksalaisilta yri-
tyksiltä vaadittiin paljon, mutta 
paljon ne ovat myös saaneet. Kaik-
kein eniten hyötyy kuluttaja, asia-
kas, kansalainen. Syntyy luotta-
mus, jonka hyötyjä Saksassa 
tänäänkin nautitaan kodeissa ja 
työpaikoilla.

Uusi aika tarvitsee uuden tehtä-
vänjaon julkisen vallan ja markki-
noiden välillä. Se on keskinäisen 
kunnioituksen sopimus, jossa fik-
su valtio ja dynaamiset yritykset 
toimivat vuorovaikutuksessa – jät-
tävät toisensa rauhaan silloin, kun 
se on parasta, ja tukevat toisiaan, 
kun tarvitaan.  Tehtävänjako on 
siis hyvin yksinkertainen.

Fiksu valtio ei edellytä yrityksil-
tä muuta kuin osakeyhtiölain 1. 

sille rajat. Yhteiskunnan fyysiset ja 
sosiaaliset perusrakenteet eivät 
kuulu markkinoiden valtaan, siis 
ei vesihuolto, mutta ei kasvatus-
kaan. 

Suomen suurimpia vahvuuksia 
ovat aito meritokratia ja mahdolli-
suuksien tasa-arvo. Ihmisellä on 
mahdollisuus toteuttaa itseään 
riippumatta syntyperästä ja varal-
lisuudesta, ennen kaikkea kaikkien 
ulottuvilla olevan korkeatasoisen 
koulutuksen ansiosta. Vahva sosi-
aalinen pohja ei kuitenkaan johda 
taloudelliseen menestykseen, jos 
taloutta hallitsevat hyvä veli –ver-
kostot, perinnöllinen valta, kartel-
lit ja uutta luovaa liiketoimintaa 
kahlitseva hallinto. 

Omassa filosofiassani tärkeä kä-
sitepari on mahdollisuuksien tasa-
arvo. 

Tasa-arvo on kiehtova käsite, 
koska se on samaan aikaan vaati-
mus ja tavoite. Tasa-arvoa edelly-
tetään kaikkeen ja kaikkialla, mut-
ta koskaan sitä ei saavuteta, koska 
sitä pitää aina parantaa. Tämän va-
semmisto on sisäistänyt - ehkä jo-
pa liian hyvin. Mutta vähemmälle 
huomiolle jää se, että sama omi-
naisuus pätee käsiteparin ensim-
mäiseen sanaan. Myös mahdolli-
suuksia täytyy tarjota tässä ja nyt, 

mutta koskaan mahdollisuuksia ei 
ole riittävästi. 

Jotta mahdollisuuksien tasa-ar-
vo voisi edetä, meidän on lisättävä 
paitsi tasa-arvoa, myös mahdolli-
suuksia. 

 

Fiksu valtio ja 
dynaamiset yritykset: 
tehtävänjako

Politiikan ja bisneksen yhteensovit-
taminen on aina ongelmallista. His-
toriassa on ollut valta-aatteita, jotka 
ovat pyrkineet alistaman toisen toi-
selle. Sosialismi pyrki alistamaan ta-
louden poliittiseen johtoon, ja sen 
kaaduttua uusliberaali markkina-
fundamentalismi haluaa alistaa po-
litiikan talouden keinoille.

Molemmat ääri-ideologiat ovat 
täsmälleen samasta syystä väärässä 
– samoin Björn Wahlroos, sekä 
taistolaisena että äärikapitalistina. 
Politiikan keinot, tavoitteet ja vah-
vuudet ovat aivan toiset kuin ta-
louden keinot, tavoitteet ja vah-
vuudet.

Sen sijaan, että toista alistettai-
siin toiselle, julkisen vallan ja yksi-
tyisten markkinoiden pitää kunni-
oittaa toisiaan. Ilman toista ei ole 
toista. 

Julkinen valta vastaa siitä, että 

Tasa-arvo on kiehtova käsite, koska se on 
samaan aikaan vaatimus ja tavoite.
Tasa-arvoa edellytetään kaikkeen ja 
kaikkialla, mutta koskaan sitä ei saavuteta, 
koska sitä pitää aina parantaa. 

pykälässä määrättyä toimintaa: 
tarkoitus on tuottaa voittoa omis-
tajilleen. Jotta yritys voi tuottaa 
voittoa, sen on menestyttävä kil-
pailluilla markkinoilla. Se taas 
edellyttää taitavaa liikkeenjohtoa 
ja riittävää riskinottoa. Molem-
mista on pulaa. 

Tätä tavoitetta julkinen valta 
auttaa tuottamalla monia satojen 
miljardien arvoisia yleishyvän pal-
veluita: ylläpitämällä lakia ja jär-
jestystä sekä infrastruktuuria, 
huolehtimalla reilusta kilpailusta 
sekä kuluttajaa ja työntekijää suo-
jaavista normeista, ja panostamal-
la koulutukseen ja tutkimukseen. 
Kaikki nämä palvelut yritys korvaa 
noudattamalla lakeja ja sopimuk-
sia sekä suorittamalla voitostaan 
veroa, samoin kuin yrityksen me-
nestyksestä hyötyvät työntekijät ja 
omistajat. 

Siinä kaikki. Yritysten ei tarvitse 
rahoittaa lastensairaaloita. Yritys-
ten ei tarvitse järjestää yritysvas-
tuuseminaareja. Ne ovat yhteis-
kunnalle korvaamattomia pelkällä 
olemassaolollaan, täyttäessään 
omaa tehtäväänsä. 

Fiksu valtio on 
mahdollistaja 

Mikä sitten on se fiksu valtio, jo-
hon viittasin? 

Se on eurooppalainen ja kan-
sainvälinen Suomi, joka on sitou-
tunut globaaliin avoimeen mark-
kinatalouteen ja osaa sitä myös 
hyödyntää. Se tarjoaa yrityksille 
vapautta, mutta vaatii myös paljon. 
Se haluaa taata reilun kilpailun. Se 
tarjoaa mahdollisuuksien tasa-ar-
von niin ihmisille kuin yrityksille.

Fiksu valtio on aktiivinen. Jokai-

nen yritys ajattelee, ja sen kuuluu-
kin ajatella, vain omaa etuaan. Jul-
kisen vallan on huolehdittava 
määrätietoisesti ja kaukonäköises-
ti kansantalouden kokonaisuutta. 

Julkiselle vallalle kuuluu vastuu 
kasvun investoinneista. Fiksu val-
tio asettaa tavoitteen ja määrää 
suunnan, mutta ei pyri omista-
maan tai pyörittämään suuria 
hankkeita itse. Juuri nyt, jotta pää-
sisimme irti taantumasta, tarvi-
taan isoja julkisia investointeja 
koulutukseen, tutkimukseen ja 
tuotekehittelyyn. Juuri nyt on lisät-
tävä, ei leikattava, uusien, lupaavi-
en yritysten tukirahoitusta. 

Fiksu valtio uudistaa tuotannon, 
energiaketjun, liikenteen, asumi-
sen ja jätehuollon rakenteet ilmas-
toystävälliseen suuntaan – ja sa-
malla luo edellytyksiä uusiutuvan 
tuotannon innovaatioille. Ympä-
ristöteknologia-alan yhtiöt saavat 
kotimaasta kunnon referenssit, 
näytöt osaamisesta, joiden avulla 
ponnistaa vientimenestykseen.

Markkinat tarvitsevat 
haastajia ja häiriköitä

Sosiaalidemokraatit eivät enää ole 
muinaisten luokkarakenteiden 
vankeja, vaan kansalaisten puolel-
la kaverikapitalismia vastaan.

Julkinen ei ole aina ja kaikkialla 
parempi kuin yksityinen, jos kil-
pailu toimii aidosti ja tarkoitusta 
vastaavasti. Kartelleja, monopoleja 
ja rajoitettua kilpailua ei pidä hy-
väksyä niin rakennusalalla kuin 
ruokakaupoissakaan. 

Ei ole mitään syytä, miksi elin-
keinoja pitäisi suojata keinotekoi-
sesti. Miten tavallinen suomalai-
nen hyötyy siitä, että taksimatkat u
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u

ovat kalliita? Miksi on oikein, että 
joka kunnassa apteekkarit ovat ve-
rotilastojen kärjessä?

Kilpailulta ja samalla kehittymi-
seltä suojatut elinkeinot ajautuvat 
kaikkialla kriisiin, kun kekseliäät 
digitaaliset kilpailijat ilmestyvät 
haastajiksi. Suomalaiset kaupat ei-
vät oivaltaneet verkon mahdolli-
suuksia, joten Stockmann romah-
ti ja Anttila myytiin pilkkahintaan. 
Onnibussi soveltaa halpalentoyh-
tiöiden varaus- ja hinnoitteluin-
novaatioita, ja ajoi laiskan VR:n 
hetkessä vakaviin vaikeuksiin. 

Fiksu valtio on joustava säänte-
lijä ja innostava kumppani. Jos so-
siaalidemokraatit kieltävät inno-
vaatiot ja sietävät kartelleja, emme 
kykene johtamaan Suomea me-
nestykseen maailmantaloudessa. 

keskituottavat työt. Kysyntää on 
korkeimman tuottavuuden ja ma-
talimman tuottavuuden töihin, eli 
sellaisiin, joihin suomalaisten 
enemmistö ei joko pysty tai halua. 

Digitaalisen maailmantalouden 
vauhdittama työmarkkinoiden 
polarisaatio jatkuu – ja vahvistuu. 
Jakautumista voi oikeastaan lievit-
tää vain samalla keinolla, joka on 
taannut suomalaisen menestyksen 
viime vuosiin saakka, koulutuk-
sella. Opetuksen ja työvoimakou-
lutuksen leikkaukset ovat tässäkin 
suhteessa järjettömiä ja tuhoisia.  
Jos esittämäni näkemys on tosi, 
kansantalouden kasvukaan ei lisää 
merkittävästi työllisyyttä. Parhai-
den yritysten menestys lisää työ-
paikkoja vain välillisesti: suuri ar-
vonlisä piristää yksityisiä 
palveluita ja verotulot pitävät yllä 
julkisia palveluita. 

Jotta hypoteesia voisi edes tut-
kia, olisi ensin saatava menestyjiä. 
Eikä hyvältä näytä.

Digitaalisessa maailmantalou-
dessa Suomi on jäänyt alihankki-
jaksi. Esimerkiksi Kaipolan pape-
ritehtaan kuutoskone keskittyi 
painamaan vain Ikean luetteloita. 
Sadoin tuhansin, miljoonittain. 

SDP:n pitää edistää aktiivisesti 
uutta liiketoimintaa, joka häiritsee 
ja haastaa markkinoiden nykyisiä 
valtiaita. Muutosta pitää ymmär-
tää, jotta sitä voi ohjata.

Talouskasvun ja työllisyy-
den yhteys katkeaa

Tehtävänjakoni fiksun valtion ja 
dynaamisten yritysten välillä oli 
varsin suppea. Olennainen ero pe-
rinteiseen sosialidemokraattiseen 
ajatteluun oli ehkä se, että en aseta 
työllistämistä yritysten vastuuksi. 
Tämä onkin tärkeä näkökulmaero. 
Yritys ei ole vastuussa työllistämi-
sestä – vaan yhteiskunta.

Kun hallitus esittelee budjettiaan 
ja SDP omaa vaihtoehtoansa, luva-
taan aina kymmeniä tuhansia työ-
paikkoja. Väitteet vaivaavat minua 
puolin ja toisin: ne tuntuvat epäre-
hellisiltä. 

Tuore kysely antaa karun kuvan 
todellisuudesta. Suomen 250 suu-
rinta yritystä kertoi supistaneensa 
kolmessa vuodessa työvoimaansa 
60 000 hengellä – ja ilmoittivat su-

pistavansa lisää. Samalla yritykset 
ovat paremmassa tuloskunnossa 
kuin koskaan: voitot ovat kasva-
neet samassa ajassa yli 50 prosent-
tia. Edessä on ennätyksellinen 
osinkokevät. 

Entä jos epämiellyttävä totuus 
on, että nämä asiat eivät vain ta-
pahdu yhtä aikaa, vaan liittyvät 
toisiinsa – jopa syy-seuraussuh-
teessa? Entä jos yritysten tulos pa-
ranee työn tuottavuutta paranta-
malla, väkeä vähentämällä? 

Epäilemättä työväenliikkeelle 
on ongelma, jos työväkeä vähen-
tämällä talous kasvaa. 

Kaikkein vaarallisinta on silti 
lakaista sivuun tämä epämiellyttä-
vä ajatus, pitää kiinni työväenro-
mantiikasta ja ihmetellä, kuinka 
kannatus kerran kukoisti, mutta 
nyt lakastuu.

Suomalaisen teollisuuden ar-
vonlisä on noin kaksinkertaistu-
nut 25 vuodessa, samalla kun 
työntekijöiden määrä on laskenut 
30 prosenttia eli 150 000 ihmisen 
verran. Tuottavuus kasvaa työ-
paikkojen kustannuksella.

Monien tutkimusten mukaan 
Suomesta ovat kadonneet ja kato-
avat keskitasoiset, keskipalkkaiset, 

Suomalaiset sijoittuivat arvonlisä-
ketjun alapäähän, seuranaan ro-
manialaiset, jotka ahkeroivat huo-
nekalujät i l le  loputtomiin 
lastulevyhyllyjä.  Painokeikka siir-
tyi halvempaan maahan, kuutos-
kone suljettiin.

Varkaudessa paperikone muu-
tettiin kartongille. Nettikaupan rä-
jähdysmäinen kasvu lisää pakkaa-
misen tarvetta, joten suomalaisia 
tarvitaan apureina tässäkin tuhan-
nen miljardin bisneksessä, joka 
kaksinkertaistuu jo nykyisen halli-
tuskauden aikana. 

Mutta suomalaisen työn hinnal-
la ei kannata satsata globaaliin ali-
hankintaan. Ja varsinaiset voitot 
jäävät joka tapauksessa fiksummil-
le ja rohkeammille. 

Tuottavuuserot 
räjähtävät 

Suomalaisia on työelämässä noin 
2,4 miljoonaa. Kun tämän väen pi-
tää elättää kolme miljoonaa muuta 
suomalaista, huoltosuhde on 
44/100. Väestön ikääntyminen vai-

keuttaa tilannetta entisestään.
Työ- ja elinkeinoministeriön en-

nusteen mukaan työttömyys kas-
vaa tänä vuonna vuosisadan kor-
keimpiin lukuihin, noin 370 000 
henkilöön. Heistä pitkäaikaistyöt-
tömiä on peräti 130 000, osin hal-
lituksen määrätietoisen toimetto-
muuden ansiosta. 

Pitkäaikaistyöttömien on vaikea 
palata työelämään. Kuva on vielä 
karumpi, kun tutkitaan yksilöllisiä 
työllistymisen esteitä. Vaikeasti 
työllistyviä voi hyvinkin olla              
250 000, eli kaksi kolmasosaa kai-
kista. He eivät pääse töihin, vaikka 
talous ja tuotanto kävisivät punai-
sina. 

Jokaista kymmentä työssä olevaa 
kohti on yksi, joka ei elinaikanaan 
enää saa työtä. Vaikka työllisyys pa-
ranisi, työelämästä syrjäytyneiden 
ja syrjäytettyjen määrä on jo itses-
sään niin suuri, että humaanissa yh-
teiskunnassa palkkatyö ei voi olla 
kansalaisuuden mitta. 

Olemme siirtyneet käsittämät-
tömien tuottavuuserojen maail-
maan. 

SDP:n pitää edistää 
aktiivisesti uutta liiketoimintaa,
joka häiritsee ja haastaa 
markkinoiden nykyisiä valtiaita. 
Muutosta pitää ymmärtää, 
jotta sitä voi ohjata.
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Peliyhtiö Supercell on 1,5 mil-
jardin euron liikevaihdollaan yhtä 
suuri firma kuin Valtion Rautatiet.  
VR:llä on töissä yli 10 000 ihmistä, 
Supercellillä 150. VR:n työntekijän 
osuus liikevaihdosta on 15 000 eu-
roa, kun taas jokainen pelintekijä 
tuottaa bruttolisäarvoa tasan mil-
joona euroa. Ajan merkki on, että 
viime verotiedoissa pelisuunnitte-
lija Lasse Louhento ohitti Koneen 
toimitusjohtajan Matti Alahuh-
dan Suomen suuripalkkaisimpana 
henkilönä: kuukausitulot puoli 
miljoonaa euroa. 

Peliyritykset työllistävät Suo-
messa vain 2500 ihmistä. Yksin-
omaan K-kaupat työllistävät väkeä 
kymmenen kertaa enemmän. 

Peliteollisuus ei ole tyypillinen 
toimiala, eikä kansantaloudellises-
ti kovin merkittävä. Mutta se on 
niitä aloja, joissa Suomi menestyy 
avoimessa globaalissa kilpailussa. 
Ja avointa globaalia kilpailua luon-
nehtii se, että kaikkein arvokkaim-
mat yhtiöt eivät työllistä juurikaan 
väkeä. FANG eli Facebook, Ama-
zon, Netflix ja Google saivat nel-
jään pekkaan aikaan 95 prosenttia 
New Yorkin pörssi-indeksin kurs-
sinoususta vuonna 2015. Faceboo-
kissa on 12 000 työntekijää, Goog-
lella 60 000 ja Netflixillä vain 2500. 

Työllistäminen jää 
julkisen vallan vastuulle

Jos yrityksiltä ei voi edellyttää työl-
listämistä, yhteiskunnan on kan-
nettava siitä vastuu. Samalla on 
hyväksyttävä, että hallinnon te-
hokkuutta ei mitata markkinoiden 
mittarein, jotka aiheuttavat lopulta 
enemmän vahinkoa kuin aitoa 
hyötyä. 

Aktiivinen työllisyyspolitiikka 
on ilman muuta julkisen vallan pe-
rustehtäviä, ja sen laiminlyönti 
synti ja rikos. On saatettava kym-
menet tuhannet ihmiset työstä 
työhön, koulutettava oikein ja oi-
kea-aikaisesti uusiin tehtäviin. 
Lauri Ihalaisen tärkeitä saavutuk-
sia olivat oikeus keikkatöihin ja 
opiskeluun työttömyyskorvauksen 
kärsimättä, ja myös yrittäjyys olisi 
sallittava.

Muutkin perin perinteiset sosia-
lidemokraattiset keinot ovat paikal-
laan työllisyysasteen nostamiseksi. 
Eritoten naisten työmarkkina-ase-
maa on autettava. Eläkeläiset on 
houkuteltava jatkamaan työssä. 
Osa-aikatyön lisääminen auttaa 
molemmissa.  

On hyväksyttävä, ja vaivihkaa 
hyväksyttykin, se tosiasia, että use-
at eivät saa työstään riittävää toi-
meentuloa. Julkisen vallan perus-
tehtävänä on tarjota palkkatuettua 
työvoimaa yrityksiin, järjestää 
kunnallisia kunnossapitotehtäviä, 
harjoittelua ja kesätyöpaikkoja. 

Erityinen vastuu on nuorista.
Työllisen ja työttömän jyrkkää ra-

jaa on syytä entisestään hälventää.
Julkinen valta tukekoon ns. väli-

työmarkkinoita, vapaaehtoistoi-
mintaa ja kolmannen sektorin työl-

listävyyttä. Tarvitaan myös 
ammattimaisesti johdettuja, isoja 
sosiaalisia yrityksiä, jotka osallista-
vat vaikeasti työllistyviä mielekkäi-
siin ja hyödyllisiin hankkeisiin. 
Kun keskitytään aloille, joilla ei ole 
kaupallisia toimijoita, ei ole aitoa 
pelkoa kilpailun vääristymisestä-
kään. 

Tämä on sosialidemokraattien 
vastaus työehtojen polkemiseen 
matalapalkka-aloilla. Tämä on fik-
sun, aktiivisen valtion vastaus vas-
tikkeettoman perustulon haikaili-
joille. Sosiaaliturva tarvitsee 
suuren remontin. Demarinuorten 
malli yksinkertaistetusta yleistur-
vasta on tärkeä avaus. 

Työ ei ole arvo, mutta solidaari-
suus on. Sitä tarvitaan enemmän 
kuin koskaan.

  

käpylän menestystarina – 
ja sen loppu

Zoomaamme Helsingin Käpylään, 
syksyyn 2013. Olen tempomassa 
poikani kanssa lounasravintolan 
ovenripaa jo kolmatta kertaa sen 
jälkeen, kun paikka sulki kesänä. 
JO ensimmäisenä keväänään ra-
vintola oli turvoksissa tyytyväisis-
tä ruokailijoista, jono ulottui jos-
kus kadulle saakka. Yrittäjät olivat 
havainneet tarpeen, toivat oikean 
tarjonnan, ja uskolliset asiakkaat 
toivat rahansa päivästä toiseen. 
Mutta nyt ovi pysyi säpissä.

Paikalle ilmestyi omistajayrittä-
jä, joka kertoi, että paikka sulje-
taan. Olin tyrmistynyt. Miksi?

Koska heidän pitäisi palkata uu-
si työntekijä, ja se on liian kova ris-
ki, yrittäjä kertoi.

Palattuamme pakastepizzan 

kanssa kotiin päädyin toteamaan, 
että miehet olivat hyviä kotitalou-
dessa, mutta sitäkin heikompia lii-
ketaloudessa. Jos joka päivä satoja 
annoksia myyvän ravintolan kate 
ei riitä palkkaamaan työntekijää, 
jotain on pielessä. Miksei kokeiltu 
halvempia raaka-aineita, korke-
ampia hintoja, lyhyempää lounas-
aikaa tai nopeampaa läpivirtausta? 

Todennäköisempää on kuiten-
kin, että yrittäjäjärjestöjen levittä-
mät levottomat legendat ja marina 
työn hinnasta oli sumentanut kok-
kien järjen. Perustelu, ettei ole va-
raa palkata työntekijää, on niin 
yleisesti hyväksytty, että häpeä 
huonosta bisnesosaamisesta jää 
toiseksi. Tämä on surullinen tilan-
nekuva.

Mutta koska se on totta, siihen 
on suhtauduttava vakavasti. Pien-
yrittäjien aito tai koettu kynnys 
työntekijän palkkaamiseen koituu 
kansantaloudelle – ja työllisyydel-
le – kohtalokkaaksi. Fiksu valtio 
tekee kaikkensa, jotta kynnystä 
madalletaan – varsinkin, kun ih-
meellistä kyllä, oikeistohallitus ei 
näytä tekevän mitään pienyritys-
ten eteen. 

Olen tähän saakka puhunut yri-
tyksistä yhdellä määreellä, mikä 
on väärin. Eri kokoiset yritykset 
antavat yhteiskuntaan erilaista hy-
vää. Pienten yritysten tarpeet ovat 
toiset kuin suurten yritysten, ku-
ten todistettiin SDP:n vaihtoehto-
budjettiin kuuluvassa Yrittäjäpa-
ketissa, jota sain olla tekemässä.

Alle 10 hengen yritykset työllis-
tävät enemmän suomalaisia kuin 
yli 1000 hengen yritykset. Niiden 
tavoitteena ei ole ensisijaisesti kas-
vu, eikä riskiä ottamalla saatava u

Amazonin paketteja pakkaa sen-
tään yli 200 000 täysi- ja osa-ai-
kaista lajittelijaa ympäri maailmaa 
– mutta sekin on vain 10 prosent-
tia tavarataloketju Walmartin 
työntekijämäärästä. 

Tämä ei ole uutta. Talouskasvu 
ja työllisyys ovat erkaantuneet toi-
sistaan jo vuosia sitten. Nokialla 
oli Suomessa 25 000 työntekijää 
vuonna 2000 - noin prosentti työl-
lisistä. Nokian bkt-osuus oli kui-
tenkin nelinkertainen, nykyhin-
noilla työntekijää kohti yli 250 000 
euroa. 

Vaikka suomalaiset yritykset 
löytäisivät keinot menestyä digi-
taalisessa maailmantaloudessa, sa-
dat tuhannet jäävät vaille palkka-
työtä, jonka turvin rakentaa 
tulevaisuutta perheelleen ja merki-
tystä elämälleen.

Työ ei ole arvo, mutta monelle 
se ei ole edes resurssi.  

”Markkinaehtoinen työ” 
on vaarallinen iskulause

Nykyinen hallitus vaatii, että on 
synnyttävä markkinaehtoisia työ-
paikkoja. Muut työt eivät ole ”oi-
keita töitä”: olkoot ihmiset mie-
luummin toimettomina kuin 
julkisella sektorilla. ”Markkinaeh-

toisuus” tarkoittaakin sitä, että 
markkinat sanelevat ehdot – joihin 
ei kuulu työsuhteen suojaa, sosiaa-
liturvaa tai palkkaa jolla voi tulla 
toimeen. 

Tämä ei käy SDP:lle. Mutta so-
siaalidemokraatit jakavat saman 
aatepohjan: vain työtä tekemällä 
ansaitsee yhteiskunnan palvelut. 
Jos on utopiaa, että 300 000 ihmis-
tä voi saada hyviä töitä – niin eikö 
silloin ole hyväksyttävä huonot 
työt?

Kysymys ei ole, toisin kuin hal-
litus inttää, edes työn hinnasta. 
Suuri osa ei kelpaa työnantajille 
millään ehdoilla. Näin ollen 
”markkinaehtoisuus” on pelkkä 
veruke sille, että sosiaalitukia lei-
kataan valtiontaloudellisista syistä. 
Kuri kovenee, valtio supistuu.

Sosiaalidemokraatit eivät voi, ei-
vätkä saa, luottaa siihen, että vien-
tivetoisella kasvulla suuret yritykset 
luovat merkittävästi työpaikkoja. 
Talouskasvu ja työllisyys pitää erot-
taa toisistaan myös ohjelman tasol-
la, kuten ne ovat erkaantuneet jo 
todellisuuden tasolla.

Se tarkoittaa, että suurelle osalle 
suomalaisista syntyy työpaikkoja 
vain sinne, missä liiketaloudelli-
nen tulos ei ole tärkein. 

2020-luvun työ ei ole markkina-
ehtoista työtä, vaan markkinoita täy-
dentävää ja mahdollistavaa työtä. 

Uudessa tehtävänjaossa yhteis-
kunta hyväksyy, että yritykset ta-
voittelevat voittoa, eivät työpaik-
koja. Vastikkeeksi liike-elämä 
hyväksyy, että yhteiskunta rahoit-
taa työllisyyttä, jolla ei ole markki-
na-arvoa. 

Ainakaan tavalla, jonka markki-
nat osaavat hinnoitella. 

Työ ei ole arvo, mutta 
solidaarisuus on.
Sitä tarvitaan enemmän 
kuin koskaan.
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maksimaalinen liikevoitto, vaan 
tarjota hyvä toimeentulo omista-
jayrittäjille ja työntekijöille. Niiden 
merkitys työllistäjinä on korvaa-
maton. 

10-30 hengen yritysten työnan-
tajavelvoitteita on kevennettävä. 
Niille on sallittava esimerkiksi pi-
dempi koeaika, huojennuksia työ-
aikasääntöihin ja YT-menettelyn 
normeihin. Nykyään raskaiden 
velvoitteiden välttäminen suoras-
taan rajoittaa työllistämistä.  

Entäpä, jos SDP olisi yrittäjä-
puolue?

Tuottajakansalaiset 
työllistävät 

Erityisen tuskaista työllistäminen 
on Suomen 170 000 yksinyrittäjäl-
le, joiden päämäärä on lähinnä 
työllistää itsensä. Jos asiakkaita tai 
toimeksiantoja tulee kuitenkin 
enemmän kuin yksin voi hoitaa, 
useimmilta loppuu uskallus tai 
osaaminen ulkopuolisen avun 
palkkaamiseen. Yrittäjäpaketis-
samme esitämme verohuojennus-
ta, jonka ansiosta ulkopuolisen 
työntekijän palkkakulut voisi vä-
hentää tuloksesta määrätyn ajan.

Yrittäjiksi lasketaan tämän vuo-
den alusta myös kymmeniä tuhan-
sia ammatinharjoittajia ja freelan-
cereita. Olen tehnyt kirjallisen 
kysymyksen, jonka tavoitteena on, 
ettei itsenäisesti työllistyvän sosi-
aaliturva enää jäisi viranomaisten 
mielivallan armoille. Tässä on vie-
lä paljon tehtävää. 

Kuten työttömän ja työllisen vä-
listä eroa on hämärretty, myös pää-
toimisen ja sivutoimisen yrittäjän 
rajaa pitää tarvittaessa lainsäädän-

nöllä hälventää. Fiksu valtio kan-
nustaa ihmisiä kokeilemaan siipi-
ään yrittäjinä ja tarjoaa myös 
turvaverkon vaikeuksien tullen. 

”Epätyypilliset” työsuhteet ovat 
epäilyttäviä perinteisessä sosiaali-
demokraattisessa ajattelussa. Kui-
tenkin pää- ja sivutoimisten yrittä-
jien verkostoja, jotka luovat 
keskenään toimeksiantoja ja työti-
laisuuksia, kannattaa tukea. Ne 
kannustavat ihmisiä ottamaan 
oman vastuun toimeentulostaan – 
ja hyödyntämään mahdollisuuksia, 
joita jäykät yritysrakenteet eivät nyt 
osaa huomata. Mikroyrittäjät ovat 
aktiivisia, joustavia tuottajakansa-
laisia, jotka tuovat talouteen luo-
vuutta ja dynamiikkaa.

Fiksu valtio toteuttaa nopeasti 
käytännölliset toimet, joilla mik-
royrittäjien verkostot voivat vaivat-
ta hoitaa viranomaisvelvoitteensa. 
Varustelekan toimitusjohtaja Valt-
teri Lindholm on ehdottanut, että 
julkinen valta jakaa pilvipalveluna 
yhteisen alustan, joka sisältää kaik-
ki yritystoiminnassa tarvittavat oh-
jelmat. 

Digitaalinen talous on romah-
duttanut alalle tulon kynnyksen ja 
samalla kustannusrakenteet mo-
nilla perinteisillä sektoreilla. Sa-
nanvapaus kuului ennen niille, jot-
ka omistivat painokoneen. Nyt 
mediaimperiumit taistelevat hen-
kensä edestä, samalla kun yksi nai-
nen ja netti voivat saada aikaan 
suuren vaikutuksen.

Jälleen on kysymys keinotekoi-
sesti kilpailulta suojattujen alojen 
romahduksesta. Internet on to-
teuttanut Marxin haaveen: tuotan-
tovälineet kuuluvat kansalle. Tuot-
tajakansalaiset voivat lisätä 

työpaikkoja, hyvinvointia ja myös 
kansantuloa aivan valtavasti aivan 
arkisilla varusteilla. Fiksu valtio 
huolehtii siitä, että heillä on tilaa 
– ja turvaa.

Yksi Suomi

Ulkomailla kerron aika usein illal-
lispöydässä jutun, joka kertoo, mi-
ten erikoislaatuinen maa Suomi on. 

1990-luvun puolivälissä Helsin-
gissä järjestettiin konferenssi kehi-
tysmaiden naisille. He olivat hyvin 
otettuja, kun itse Suomen ulkomi-
nisteri tuli pitämään tervehdyspu-
heen, varsinkin kun hän oli nainen.

Varsinainen hämmästys koitti 
lauantai-iltapäivänä, kun konfe-
renssin osallistujat matkustivat 
metrolla Itä-Helsinkiin. Vaunussa 
matkusti tuo sama ulkoministeri: 
verkkareissa ja kumisaappaat ja-
lassa. Tarja Halonen oli menossa 
siirtolapuutarhamökille.

Suomessa etäisyydet ovat vain 
maantieteellisiä. Tasa-arvon kult-
tuuri on juurtunut niin syvälle, että 
kuka tahansa kansalainen voi esit-
tää huolensa ministerille. Aito me-
ritokratia ja kaikkien saavutettava 
korkeatasoinen koulutus johtaa ke-
net tahansa eliittiin, jos kykyä ja 
pyrkyä riittää. Tämä mahdollisuus 
on Suomen erityinen voima.

Suomessa vallitsee yhä voimakas 
yhteenkuuluvaisuuden, yhteisvas-
tuun ja luottamuksen kokemus. Jo-
kaisen päättäjän velvollisuus on lu-
jittaa keskinäisen kunnioituksen 
sopimusta parhaansa mukaan. 

Siksi ei ole ollenkaan mahdoton-
ta kuvitella, että Suomen tuottavin 
yksilö ja Suomen tuottamattomin 
yksilö istuvat samalla terassilla kal-

Sosiaalidemokraattisella 
liikkeellä on nyt ratkaiseva 
hetki. jos haluamme 
vastuuta, meillä on 
oltava vastauksia.

jatuoppi kädessä. Toisella on pe-
liyhtiön lippalakki, toisella Hank-
kijan. Heidän ei ole vaikea keksiä 
puheenaihetta, varsinkin, jos 
tuoppi ei ole ensimmäinen. Aina-
kin poliitikot voidaan haukkua hy-
vässä yhteisymmärryksessä.

Välimatkaa ei ole. Polarisaatiota 
ei ole – ihmisten kesken. On vain 
yksi Suomi, ja siitä yhteisyydestä 
on pidettävä kiinni.

Supercellin perustajat Ilkka 
Paananen ja Mikko Kodisoja 
maksoivat kumpikin 54 miljoonaa 
euroa myyntivoiton veroa vuonna 
2013. Se on ylivoimainen veron-
maksun Suomen ennätys. Kumpi-
kin maksoi kerralla enemmän ve-
roa kuin Björn Wahlroos 13 
vuoden aikana.

Verosuunnittelulla he olisivat 
säästäneet valtavia summia, mutta 
Paananen totesi: ”Me ollaan saatu 
paljon apua yhteiskunnalta, ja nyt 
on meidän vuoro maksaa takaisin.”

Paananen ja Kodisoja ovat suo-
rittaneet yhteiskunnalta saamansa 
luottamuksen korkeilla koroilla: 
Supercell on tuottanut kahtena vii-
me vuonna valtiolle reippaasti yli 
puoli miljardia euroa. 

Tästä syystä olen Supercell-sosi-
alisti.

Vakaumukseni on, että mahdol-
lisuuksien tasa-arvo on Suomen 
tärkein kilpailukykytekijä – var-
sinkin kun sanaparin molempia 
osia painotetaan yhtä vakavasti. 
Vakaumukseni on, että yhteiskun-
nan ja markkinoiden kesken on 
luotavissa keskinäisen kunnioituk-
sen sopimus, jota perinteinen etu-
järjestöjen kabinettikoneisto tu-
kee, jos kykenee. 

Fiksu valtio takaa mahdollisuu-

den yksilöille ja yrityksille. Fiksu 
valtio antaa kansalaisille tilaa ja 
turvaa. 

Sosiaalidemokraattisella liik-
keellä on nyt ratkaiseva hetki. Jos 
haluamme vastuuta, meillä on ol-
tava vastauksia. Monet teollisen 
ajan uskomukset taloudesta ja 
työstä saavat luvan väistyä, meidän 
on katsottava todellisuutta silmiin.

Seisomme meren rannalla, surf-
filauta kainalossa. Nyt on oltava 
valmis, sillä uusi aalto lähestyy. l 



34   MusteMaalari   MusteMaalari  35 

S
uomen historia on 
täynnä menestystari-
noita. Pienen maan 
kansa on aina halun-
nut mennä eteenpäin. 

Meistä mainitaan usein järvet, 
metsät ja kaunis luonto. Suurim-
mat tarinat ovat kuitenkin synty-
neet muualla. Ne ovat syntyneet 
osaamisesta, sivistyksestä ja laa-
dukkaasta koulutuksesta. Tämän 
tiivistää hyvin myös Tarja Halo-
nen: ”Tulevaisuus on rakennettu 
laadukkaan koulutuksen kautta 
hankitun tiedon varaan.”

Sosialidemokratia on ennen 
kaikkea sivistyksen liike. Ihmisten 

mahdollisuus toteuttaa itseään, 
kehittää ajatteluaan koulutuksen 
avulla ja saada aina vain parempia 
tapoja tehdä työtä, ovat sen kul-
makiviä. Koulutuksen saaminen 
kaikkien ulottuville ja jokaisen 
osallistuminen oppimiseen läpi 
elämän ovat sen avaimia. 

Sivistyksen sijoituksesta
pelkäksi kulutuseräksi?

Sivistys ja koulutus opettavat mei-
dät katsomaan kauemmas. Opet-
taa meidät näkemään lähelle ja 
ymmärtämään ihmisiä ympäril-
lämme uudella tavalla. Tiedon 

avulla pystymme analysoimaan 
omaa tekemistämme ja etsimään 
keinoja parempaan elämään. Te-
kemään asioita uudella tavalla ja 
keksimään mitä ihmeellisimpiä 
asioita, joista kukaan ei ole aiem-
min uskaltanut edes unelmoida.

Nykyisessä yhteiskunnassa tun-
tuu kuitenkin liian usein siltä, että 
olemme menossa aivan päinvastai-
seen suuntaan. Monessa muussa 
maassa koulutus nähdään inves-
tointina ja sijoituksena tulevaisuu-
teen. Meillä se on entistä useam-
min pelkkä kuluerä, rasite 
kansantaloudelle ja jotain, josta 
voidaan leikata. 

koulutus 
ei ole kulutuserä vaan

voimavara

Kansanedustaja 
NaSiMa raZMYar

u
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Koulutusta ja sivistystä puolus-
tetaan kauniilla sanoilla mutta kun 
on päätösten aika, mennään siitä, 
mistä aita on matalin. Unohde-
taan, että koulutuksella on valtava 
arvo. Jos sen vaikutukset haluttai-
siin laskea ja lisätä tilinpitoon, oli-
si sivistyksen taseemme monin-
kertaisesti plussalla.

Sukupuolten väliset
prosenttierot

Näin ei ole tehty, ja sanojen ja te-
kojen välinen ristiriita on vain kas-
vanut. Samalla on kasvanut ihmis-
ten välinen eriarvoisuus. Tyttöjen 
ja poikien välinen ero lukutaidossa 
on Suomessa korkeampi kuin 
muissa OECD maissa. Yhdeksäs-
luokkalaiset tytöt olivat vuoden 
2012 Pisa-tutkimuksessa jopa 
puolitoista vuotta samanikäisiä 
poikia edellä lukutaidossa. 

Kun aikuisväestössä erot ovat 
olemattomat, voidaan todeta ky-

seessä olevan erityisesti nykyisten 
sukupolvien aikana ilmaantunut 
ongelma. Erot näkyvät vahvasti 
myös tarkastellessa pelkästään 
poikien ryhmää. Vielä vuonna 
2000 poikien ryhmässä oli huip-
pulukijoita kymmenen prosenttia 
ja saman verran kuului vertailun 
heikoimpiin lukijoihin. 2012 erot 
ovat kasvaneet niin, että huipulle 
yltää enää seitsemän prosenttia sa-
malla kun heikolle tasolle on pu-
donnut jo 18 prosenttia.

Sukupuolten välisen tasa-arvon 
lisäksi ongelma näkyy myös suh-
teessa taustaan, josta nuori on läh-
töisin. Mikäli perheen tulotaso on 
korkea, on todennäköisempää, et-
tä myös lukutaito on korkeammal-
la tasolla. Tulot eivät kuitenkaan 
ole ainoa selittävä tekijä, vaan 
merkitys on myös sillä, miten ko-
tona suhtaudutaan koulutukseen, 
lukemiseen ja kulttuuriin. Suo-
messa vaikutus on näkynyt vah-
vemmin kuin muissa maissa. Mi-

käli lapselle ovat tuttuja iltasadut, 
erilaiset sanaleikit tai muut tarinat, 
on lukutaito myöhemmin vah-
vempi. Suomalainen koulutus ta-
saa eroja eri taustoista tulevien 
kesken. Mutta kuinka kauan ja 
kuinka tehokkaasti?

Maahanmuuttajien
heikko koulutustaso

Erot osaamisessa ovat selvästi alle 
OECD-maiden keskiarvon myös 
silloin, kun katsotaan maahan-
muuttajien koulutustasoa. Ensim-
mäisen sukupolven maahanmuut-
tajilla ero on lähes kolme 
kouluvuotta ja jopa puolet jää alle 
välttävän, yhteiskunnassa tarvitta-
van lukutaidon. 

Toisen polven maahanmuutta-
jilla ero kapenee puoleen toista 
vuoteen, mikä on kuitenkin edel-
leen aivan valtava ero. Heistä myös 
noin 30 prosenttia on ilman työ-
elämässä ja jatkokoulutuksessa 

tarvittavaa lukutaitoa.
Sosialidemokratian on vastatta-

va tähän ongelmaan. Meidän on 
etsittävä ratkaisuja siihen, miten 
kaikki saadaan pidettyä kelkassa. 
Ratkaisu ei ole tasapäistäminen, 
mutta me emme voi myöskään an-
taa tiettyjen ryhmien pudota yhä 
vain alemmas. 

Jotain on pielessä, jos Suomen 
kaltaisessa yhteiskunnassa kaikilla 
ei ole kunnollista lukutaitoa ja 
mahdollisuutta ymmärtää luke-
maansa. Jotain on pielessä, jos 
suomalainen, laajasti arvostettu 
koulutus ei enää todellisuudessa 
olekaan huippua. 

varhaiskasvatuksen
suuri merkitys

Politiikan tehtävä ei ole selittää mus-
taa valkoiseksi, vaan etsiä ratkaisuja. 
Syyt heikentyneeseen koulutuksen 
tasoon eivät löydy muista maista. 
Taustalla on meidän omat ratkai-

summe ja tie parempaan löytyy mei-
dän omalla politiikallamme.

Sosialidemokratiaan kuuluu 
vahvasti ajatus universaaliudesta: 
siitä, että tietyt asiat kuuluvat kai-
kille riippumatta tulotasosta tai 
taustasta. Varhaiskasvatuksen 
merkitys eriarvoisuuden vähentä-
misessä ja hyvien oppimistulosten 
saavuttamisessa on valtava ja se on 
jopa merkittävämpää kuin myö-
hemmät koulutuksen asteet. 

Sosialidemokraattisessa yhteis-
kunnassa oikeus täysipäiväiseen 
varhaiskasvatukseen kuuluu jokai-
selle lapselle - olivat vanhemmat 
sitten rikkaita, vähävaraisia, töissä 
vain osan aikaa, työttömiä tai ko-
tona toisen lapsen kanssa. Toivot-
tavasti vielä näemme senkin päi-
vän, kun varhaiskasvatus on 
jokaiselle lapselle maksutonta. 
Laadukkaaseen varhaiskasvatuk-
seen panostaminen maksaa itsen-
sä takaisin tulevaisuudessa mo-
ninkertaisesti.

Tilaa luovuudelle

Perusopetuksessa jokaisen oppi-
laan on saatava vahvat perustaidot 
jatkaa opintoja ja toimia työelä-
mässä. Näihin kuuluvat tietenkin 
lukutaito, matematiikka ja muut 
perinteiset taidot. Tulevaisuuden 
peruskoulun on kuitenkin tarjot-
tava enemmän. Jotta nuoret aikui-
set voivat pelastaa maailman inno-
vaatioillaan, meidän on annettava 
lapsille tilaa avoimuudelle, luo-
vuudelle, tiedon soveltamiselle ja 
omalle tekemiselle. 

Teknologia, tekniikka, rakenta-
minen ja tiedon esittäminen on 
mennyt eteenpäin muualla maail-
massa. Saman kehityksen pitää nä-
kyä myös tulevaisuuden oppimis-
ympäristöissä. 

Perinteisillä luokilla pulpettei-
neen on oma hyötynsä joissakin 
aineissa. Yhä useammin meidän 
pitäisi kuitenkin käyttää niitä 
mahdollisuuksia, jotka kehitys on 

Sosialidemokratia on ennen 
kaikkea sivistyksen liike. 
ihmisten mahdollisuus toteuttaa 
itseään, kehittää ajatteluaan 
koulutuksen avulla ja saada 
aina vain parempia tapoja tehdä 
työtä, ovat sen kulmakiviä.

u
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Tulevilla sukupolvilla on 
mahdollisuus rakentaa 
parempi maailma vain, 
jos heille annetaan siihen 
oikeat palikat ja välineet.

meille antanut: tietokoneita, 
tabletteja, uusia työtiloja. Niitä tai-
toja, joita tarvitaan vielä monta 
kertaa myöhemmin: ohjelmointi, 
erilaisten kulttuurien ja tapojen 
ymmärtäminen, ongelmien luova 
ratkaisu ja jopa itseilmaisun taito.

Monipuoliseen
koulutukseen

Peruskoulussa on varmistettava, 
että jokainen nuori saa nämä tai-
dot ja jokainen nuori saa jatkaa 
toiselle asteelle. Uusi toisen asteen 
koulutus pitää rakentaa ilman pak-

koa suoraan valita ammatillisen ja 
yleissivistävän väliltä. 

Monelle nuorelle on tulevaisuu-
dessa yhä enemmän hyötyä siitä, 
että opintoja voi yhdistää ja taitoja 
hakea molemmilta koulutuspoluil-
ta. Esimerkiksi autoasentaja voisi 
opiskella lukion lyhyen saksan tai 
lääketieteen tutkijaksi tulevaisuu-
dessa pyrkivä ammatillisessa oppi-
laitoksessa laborantin käytännön-
taitoja. Näin nuorille on avoinna 
useampi ovi eikä lopullisia päätök-
siä nopeasti muuttuvassa maail-
massa tarvitse tehdä heti 15-vuo-
tiaana. Toivottavasti yhtenäisempi 
toinen aste myös saisi kannustet-
tua yhä useampia kouluttautu-
maan vieläkin enemmän.

Korkea koulutus on suomalai-
sen yhteiskunnan menestymisen 
takuu. Korkeakoulujen opetuk-
seen on panostettava, ja erityisen 
tärkeää se on nimenomaan perus-
opintojen vaiheessa. Laadukkaalla 
kanditutkinnolla voisi olla mah-
dollista tehdä töitä muutama vuo-
si. Sen jälkeen maisteritutkinnon 
alan valitseminen olisi harkitum-
paa ja opinnot tarkoituksenmukai-
sia. Toivottavasti tulevaisuudessa 

myös yhä useampi maisteriopin-
tonsa motivoituneena suorittanut 
jatkaa tohtoriopintojen pariin.

voiko ylipäätään
ylikouluttautua?

Ylikouluttautuminen on tulevai-
suuden käsitteenä ristiriitainen. 
Koulutuksen ensisijainen tehtävä 
ei ole palvella nykyistä työelämää, 
vaan luoda uutta tietoa, uutta ajat-
telua ja uusia taitoja. Mitä enem-
män tietoa ja pidemmälle vietyä 
pohdintaa meillä on käytettävissä, 
sitä todennäköisemmin siitä pys-
tytään yhä edelleen jalostamaan 
tuottavia innovaatioita. 

Ajattelun rajoittaminen talou-
den reunaehtoihin estää meitä nä-
kemästä pidemmälle ja laajemmin. 
Se estää meitä liian helposti myös 
sen jälkeen, kun olemme jo kou-
luttautuneet ja saaneet työpaikan. 

Sivistys, koulutus ja työ ovat tii-
viissä liitossa keskenään. Aikuis-
koulutus ja erilaiset lyhyetkin kou-
lutukset työn ohessa ovat tärkeitä 
muuttuvassa maailmassa. Meidän 
on pysyttävä kiinni ajassa ja var-

mistettava, että muutkin pysyvät. 
Samoin avoimuus uutta kohtaan 

auttaa heitä, jotka joutuvat etsi-
mään aivan täysin uudenlaisen 
alan. Jos oppimisen taitoja pidetään 
yllä, ei tulevaisuudessa ole yhtä vai-
keaa hypätä vaikkapa rakennusalal-
ta hoitoalalle tai päinvastoin.

Muistan lapsuudestani, kuinka 
oma isäni ihaili aina meidän kou-
lukirjojamme. Hän toivoi usein, 
että voisi olla edelleen lapsi ja pää-
sisi opiskelemaan suomalaiseen 
kouluun. Kenties tarvitsee tulla 

kaukaa nähdäkseen lähelle. Näh-
däkseen, miten suuri merkitys 
koulutuksella on.

Kaikkien näiden muutosten saa-
vuttaminen palaa vaatimukseen 
siitä, että koulutus ja sivistys näh-
dään voimavarana eikä pelkkänä 
kulueränä. Korkea koulutus näh-
dään jälleen asiana, jonka van-
hemmat haluavat turvata ja antaa 
lapsilleen. Tulevilla sukupolvilla 
on mahdollisuus rakentaa parempi 
maailma vain, jos heille annetaan 
siihen oikeat palikat ja välineet. l
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sosialidemokratia on kansainvälinen liike, 
joka on toiminut jo pitkälle yli sata vuotta 
eri puolilla maailmaa. Kiitos vahvan ideolo-

gisen ja aatteellisen pohjan, sosialidemokratia 
soveltuu eri aikoina eri maailmankolkissa vallit-
seviin yhteiskunnallisiin tilanteisiin. 

1900-luvun alun teollistuvan yhteiskunnan 
suomesta 2010-luvun palvelu- ja informaatioyh-
teiskuntaan tultaessa sosialidemokratialle asete-
tut tehtävät ja haasteet muuttuvat. Kuitenkin 
ratkaisut näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin voi-
daan löytää ponnistamalla samasta arvopohjas-
ta, joilla yleinen oppivelvollisuus, kahdeksan tun-
nin työpäivä tai kansaneläkejärjestelmä aikanaan 
rakennettiin.

sosialidemokratia on pitkien kaarien ja de-
mokraattisen vaikuttamisen liike. Yhteis-
kunnallisilla uudistuksilla ei ole aina tarvet-

ta tavoitella pikavoittoja, vaan vakaata 
yhteiskuntakehitystä, joka sukupolvien saatossa 
johtaa yhä parempaan maailmaan. 

sosialidemokratian ytimessä on ajatus siitä, et-
tä pelkällä oman edun tavoittelulla ihminen ei 
voi saavuttaa onnea ja hyvää elämää. Vähintään 
yhtä tärkeää on yhteiskuntarauhan ja yleisen ke-
hityksen tavoittelu mahdollisimman oikeuden-
mukaisesti ja tasa-arvoisesti jakautuvan hyvin-
voinnin avulla.

sosialidemokratia pyrkii ihmisten yhtäläiseen 
vapauteen. Hyvinvointivaltio on rakennettu ta-
kaamaan tasa-arvoiset edellytykset, jotta jokai-
nen voisi olla vapaa. Pelkkä mahdollisuuksien 
tasa-arvo ei riitä, vaan yhteiskunnan on tuettava 
eri lähtökohdista ponnistavia ihmisiä eri tavoin. 

sosialidemokraattisen ideologian peruspaalut - 
vapaus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo - kie-
toutuvat läheisesti toisiinsa, tukevat toisiaan ja 
ovat edellytyksiä toistensa toteutumiselle.  

Vapaus sosialidemokratian ylimpänä tavoit-
teena on monitahoinen. toisaalta se tar-
koittaa yhteisesti määritellyn hyvinvoinnin 

saavuttamista, toisaalta subjektiivista kokemusta 
siitä, että ihminen voi toteuttaa itseään ja käyttää 
kykyjään haluamallaan tavalla itsensä ja muiden 
ihmisten hyväksi. 

sosialidemokraattinen ihmiskuva on lähtö-
kohdaltaan positiivinen ja optimistinen. ihminen 
on pohjimmiltaan yhteisöllinen, aktiivinen ja 
pyrkii itsensä kehittämiseen. Kaikille onkin poh-
joismaisen hyvinvointivaltion keinoin luotava 
mahdollisuudet tämän perusluonnon toteutta-
miseen, alkaen erilaisten toteuttamisen mahdol-
lisuuksien näkemisestä.

tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat posi-
tiivisen vapauden edellytyksiä. epätasa-ar-
voisessa ja epäoikeudenmukaisessa yhteis-

kunnassa vapaita ovat vain etuoikeutetut. 
tasa-arvo ei merkitse tasapäistämistä tai kaikki-
en kohtelemista samalla tavalla, vaan samanlais-
ten tapausten kohtelemista samalla tavalla ja eri-
laisten kohtelemista eri tavalla. 

Oikeudenmukainen tulonjako johtaa yhä pa-
rempaan kehitykseen, kun useammilla ihmisillä 
on mahdollisuudet vapauteen ja potentiaalinsa 
hyödyntämiseen. Globaalina liikkeenä sosialide-
mokraattinen oikeudenmukaisuus on aina kan-

sainvälistä, eivätkä kansallisuuteen tai muuhun 
henkilöön liittyvät ominaisuudet ole perusteita 
eriarvoiselle kohtelulle. Päinvastoin vahvan teh-
tävä on tukea heikkoa ja aikojen kuluessa glo-
baalista kehityksestä oikeudettomasti hyötynei-
den huolehdittava kehityksestä pudonneiden 
nousemisesta omaehtoisesti.

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo tiivistyvät 
ihmisoikeuksien takaamisen jälkeen jokaisen 
oikeuksiksi toimeentuloon, sivistykseen ja kult-
tuuriin. ihmisarvoinen elämä ja toimeentulo 
ovat aina suhteellisia käsitteitä, mutta absoluut-
tinen puute johtuu nykyisin vain poliittisista 
päätöksistä. 

ilman sivistystä ei ole mahdollisuuksia nähdä 
omaa potentiaaliaan ja sen erilaisia käyttömuo-
toja, arvioida kriittisesti niitä ja osallistua demo-
kraattiseen yhteiskuntaan. Osallisuus, oman 
ympäristönsä kehittäminen, vaatii ymmärrystä 
yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Kulttuuri ih-
misen tapana olla luova ja kokea luovuutta on 
korkein tapa olla vapaa ihminen.

Perinteisenä työväenliikkeenä sosialide-
mokratian ydinarvoksi nostetaan usein 
myös työ. Kyseessä on kuitenkin ajatusvir-

he. työn tuoton ja tuottavuuden parantumisen 
oikeudenmukainen jakautuminen on hyvinkin 
lähellä sosialidemokratian ydintä, mutta työ it-
sessään ei välttämättä ole aina paras tapa oikeu-
denmukaisen tulonjaon tavoittamiseksi tästä 
hetkestä tulevaisuuteen. 

Sosialidemokratian 
peruspaalut kestävät pystyssä 

läpi vuosisatojen?

l maTIaS mäkynen

täystyöllisyyden tavoittelu ja jokaisen työky-
kyisen työllistäminen ovat vielä toistaiseksi tär-
keitä tavoitteita, mutta ensisijaisesti raskaasti 
ansiotuloveropainotteisen hyvinvointivaltiom-
me rahoituksen takia, ei niinkään siksi, että jo-
kaisen tulisi tehdä ansiotyötä. 

työn itseisarvoisuuden joudumme kyseen-
alaistamaan yhä vakavammin, kun kiihtyvä di-
gitalisaatio ja robotisaatio vievät uusia aloja ih-
misiltä koneiden tehtäviksi. robotisaation 
herkästi aiheuttama voittojen ja pääomien ka-
saantuminen asettaa meidät todennäköisesti 
ennen pitkää tilanteeseen, jossa ansiotulojen 
verotuksesta painopistettä on siirrettävä muihin 
veroihin, jotta tuottavuuden kasvu koituu koko 
yhteiskunnan eikä vain harvojen eduksi. 

Kun keksimme ratkaisun tähän rakenteelli-
seen ristiriitaan, olemme yhä lähempänä sosia-
lidemokraattisen ihanteen toteutumista. Joka 
tapauksessa työ- ja talouspolitiikka ovat aina 
vain välineitä sosialidemokraattisten arvojen to-
teuttamiseen. l

Kirjoittaja on Pohjanmaan 
sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja 
ja SDP:n periaateohjelmaa 
valmistelevan työryhmän jäsen.
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P
akkasta on menneen 
tammikuun puolessa-
välissä pohjoiskarjalai-
sen Juuan kirkonkyläs-

sä 33 astetta. Kylätie on autio, 
komea keltatiilinen kunnantalo 
vaikuttaa hiljaiselta. Sakari ”Sa-
ku” Timonen askeltaa kohtaamis-
paikalle sovittuun aikaan. Hän on 
”Uuninpankkopoika”. Tänään lu-
valla sanoen maankuulu ja seurat-
tu blogisti. Sanotaan olevan 0,5 
miljoonaa seuraajaa. Saku asuu 
yhdessä 80-vuotiaan äitinsä kans-
sa. Kotiinsa hän ei vieraita vie. Ei-
kä siellä sitä paitsi ole uuninpank-
kokaan.

Kunnantalon kahviokin on au-
tio. Siivooja vain tekee töitään. 
Kaipa suljettujen ovien takana on 
muitakin kunnan ja kuntalaisten 
palvelijoita.

Saku Timonen tekee harkitse-
vaisen miehen vaikutelman. On 
näitä pohdittu puolelta jos toisel-
takin. Koko elämänkertaa ei ole 
tarkoitus kirjata. Suuntaviivoja ja 
päänuotit kuitenkin.

Suomi on ollut jo vuosia käy-
mistilassa, tulevaisuus on harmaa-
ta, ikään kuin päämäärätöntä. Sii-
hen väliin johonkin syntyi tämä 
alati laajeneva sosiaalinen media 
monine muunnoksineen. Saku 
lähti mukaan ja siellä hän nyt on. 
Ahkerasti seurattuna. Yli kuusi 
vuotta.

Sakari Timonen kokeili elämisen 
ammattia yli 20 vuotta Helsingissä. 

MaaiLMaa  uuNiNPaNkoLTa

Saku Timosen blogilla 
on puolisen miljoonaa 

seuraajaa

Teksti PEkka kivioja 
Kuvat arTo MiETTiNEN

Ensi kunnallistutkinto Tampereel-
la, sitten juristeriaa Hesingissä ja 
muunkinlaisa töitä muualla. Kor-
keimmalla virkamiehen arvoastei-
kossa hän taisi olla Helsingin apu-
laiskaupunginsihteerinä.

Kaikki ei mennyt kuitenkaan 
odotetulla tavalla. Tuli aika paka-
ta reppu.

Tällä nyt ollaan Juuassa, 58-vuo-
tiaana. Omanlaisenaan aktivistina.

Temppujen maailma
Aiheethan eivät maailmasta kom-
mentaattorilta ja bloggareilta lopu. 
Moni tosin taivastelee, että tuleeko 
tästä näinkään sen valmiimpaa. 

nat ovat ryhtyneet sillä tienaamaan 
ja ihmisten asema ei ainakaan siitä 
siihen muutu.

Vaikka auringon valo lisääntyy 
päivä päivältä, Saku Timonen mu-
rehtii vähintään samaa tahtia Suo-
men työttömyyttä. Se tulee nostaa 
kaiken keskiöön. Nykytemput ei-
vät tehoa, herrojen myllyt jauhavat 
jo yliypsää kauraa.

kiivas ajan riento
Uuninpankkopoika on monen 
muun tapaan pannut merkille 
kuinka valtavan tehokas media 
nostaa esille yhden kohuaiheen 
kerrallaan. Kaikki ulvovat sitä ai-

kansa, jonka jälkeen siirytään seu-
raavaan ja unohdetaan menneet. 
Medioiden keskinäinen kisa on 
käynyt yhä kiivaammaksi, mutta 
valmista ei tule.

Ei maan hallitukselta jos muil-
takaan. Neuvotteluja toki herroilla 
riittää, Saku hymähtää. Hän on it-
sekin ainakin jonkinasteinen her-
ra. Juuan sosialidemokraattinen 
ääniharava, muutenkin monen 
muun auttaja ja neuvoja. Ökypor-
vareita hän ei rakasta. Saattaapa 
leimata jotkut vastaanväittäjät 
paskanpuhujiksi. Toki Sakun selän 
takanakin levitellään lantaa, mutta 
sitähän kai avoin kansalaisyhteis-

Kun Saku aikaisemmin kirjasi toisten 
päätöksiä ja ajatuksia, nyt hän sorvaa 
niitä itse. Ihastukseksi ja toisten vi-
hastukseksi. Tuntuu tekevän moista 
tarkoituksella. Sehän lienee koko blo-
gioopperan tarkoitus.

Nyt Timosen mielenpäällä pyö-
rivät muun muassa kuntouttava 
työtoiminta. Se on Sakun mielestä 
ihmisten orjuuttamista, halpaan 
työhön pakottamista ja suoranaista 
orjuuttamista.

Tänään hän murehtii ja ihmette-
le aina vaan suomalaisten ydintä 
kalvavaa työttömyyttä. Kuntoutta-
va työtoiminta on hänen mieles-
tään mennyt mahdottomiin. Kun-

kunta ainakin osittain on.
-Sosiaalinen kanssakäyminen 

muuttaa muotoaan, kuittaa Saku 
Timonen. Ikään kuin hänen silmä-
yksessään olisi pientä pilkettä, 
mutta myös enemmän kuin vähän 
särmää. Uuninpankko ei vaikene.

                                                                      
l Tammikuisena pakkapäivänä 
Juuan keskusta on hiljainen. 
Näistä maisemista ”Uuninpank-
kopoika” tarkkailee suomalaista 
elämänmenoa. 

l Saku Timonen
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Vieraile osoitteessa akt.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 01019 5110        www.turva.fi

Keskinäinen vakuutusyhtiö 
- etua yhdessä omistamisesta

Ota yhteyttä!  
Tarkistuta oma ja perheesi vakuutusturva.  

Voit soittaa, käydä ostoksilla nettikaupassamme  tai tulla käymään.  
Lähimmän Turvan toimipaikan löydät osoitteesta turva.fi.

Saat ilmaisen
turvantason tarkistuksen ja  
palovakuutustodistuksen.

Etuja liittojen jäsenille
Ammattiliiton jäsenenä saat  
meiltä parhaat edut.

Pysyvästi edulliset hinnat
Säästät heti selvää rahaa jopa 17 % 
vapaaehtoisten vakuutusten mak-
suista, kun kuulut liittoon (10 %) ja 
keskität meille vakuutuksesi (7 %).

Vahinkoapuri-  
turvasi tien päällä
Vahinkoapurin avulla voit käte-
västi ilmoittaa ajoneuvovahin- 
gosta heti paikan päällä. Lataa  
ilmainen Turvan mobiilisovellus 
älypuhelimeesi sovelluskaupasta. 

Kätevästi netissä
Verkkopalvelumme on ilmainen  
ja käytössäsi joka päivä klo 7–23.  
Voit myös täydentää vakuutus- 
turvaasi helposti verkkokaupasta.

Kattava tuotevalikoima
Meiltä saat elämän joka vaihee-
seen itsellesi, perheellesi ja omai-
suudellesi oikein mitoitetut  
vakuutukset.

Joustava  
korvauspalvelu
Ilmoita vahingosta sinulle 
sopivalla tavalla. Sähköisen 
korvauspalvelun kautta  
voit saada rahat tilillesi  
jopa päivässä.

Omistajana saat etuja
Vuonna 2014 jaoimme 9 miljoonaa  
euroa omistaja-asiakkaan etuina  
vakuutuksenottajille.

Oletko omistaja?
Jos Sinulla on vakuutus Turvassa, 
olet yksi keskinäisen vakuutus- 
yhtiön omistajista.

Lapsesi  
hyötyvät
Lapsesi perivät
omistaja-asiakasetusi.

Olemme lähellä
Pääkonttorimme sijaitsee  
Tampereella ja meillä on 
noin 50 toimipaikkaa  
ympäri Suomen. 

Langoillamme ei tarvitse roikkua
Vastaamme puheluusi ripeästi ja saat  
reilua sekä suoraa palvelua.

Palkitsemme  
pitkäaikaisesta 
asiakassuhteesta
Asiakassuhteen keston  
mukaan kertyvä omistaja- 
asiakasalennus: 
1 vuosi –5 %  alennus 
5 vuotta –7 %  alennus 
10 vuotta –10 % alennus  
 

Palvelua valitsemallasi tavalla 
Meille on tärkeää henkilökohtainen ja  
ystävällinen asiakaspalvelu, asioitpa  
kanssamme sähköisesti, puhelimitse 
tai kasvotusten.

Voit vaikuttaa
Sinulla on omistaja- 
asiakkaan vaikutus-
mahdollisuudet.

150x225_Turva_Mustemaalari_Keskinaisyys_012016.indd   1 8.1.2016   15:23:21

sssl:n vuosijulkaisu ilmestyy nyt kolmannen kerran 
nimellä Mustemaalari. Nimen perinteet juontavat toi-
mittaja ano airistoon. Hän oli 1934-40 turussa ilmes-
tyneen sosialistin päätoimittaja. Vuodet 1940-47 airis-
to toimi suomen sosialidemokraatin pakinoitsija.

ano airisto oli sssl:n jäsen ja teki testamenttinsä 
liiton hyväksi. sssl:n täyttessä 2007 sata vuotta, juh-

lavuoden kunniaksi perustettiin Mustemaalari-palkin-
to. se jaetaan joka toinen vuosi ja myönnetään vies-
tinnän piirissä tehdystä elämäntyöstä tai muista 
erityisestä viestinnällisistä ansioista.

Mustemaalari-palkinto on jaettu neljälle henkilölle: 
Pentti Välimaalle (2008), annakati Mattilalle (2010), 
Heikki Piskoselle (2012) ja Hilppa Kimpanpäälle (2014).

Perinteikäs  Mustemaalari
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Yksi kirje kertooYksi kirje kertoo
enemmän kuin tuhat peukku

a

www.pau.fi

sssl:lla on Holyday Club tampereen 
kylpylässä käytössään viikko 46 eli yk-
si lomaviikko vuodessa. 105 neliön 
suuruisessa huoneistossa on kaksi 
makuuhuonetta ja kuusi vuodepaik-
kaa, sauna ja poreamme. Huoneis-
toon varustukseen kuuluvat myös as-
tianpesukone, mikroaaltouuni, 
televisio sekä dvd-soitin.

loma-asunnon käyttöoikeus arvo-
taan vuosittain kesäkuun loppuun 
mennessä arvontaan ilmoittautunei-
den kesken. arvontaan voi osallistua 
vain sellainen jäsen, joilla ei ole jäsen-
maksurästejä ja joka ei ole edellisen 
kolmen vuoden aikana voittanut vii-
kon käyttöoikeutta. 

liitto tiedottaa loma-asunnon käyttö-
oikeudesta vuosittain jäsenkirjeessä.

lomaviikko alkaa perjantaina ja päät-
tyy perjantaina. Vuonna 2016 loma-
viikko on 11.-18.11. lomaviikko mak-
saa vain hoitovastikkeen (420 euroa) 
verran. 

Lomalle 
Tampereelle

sssl:n riemukkaiden jäsenmatkojen perinne jatkuu 
7.-10.8.2016. tällöin suuntana on itä-Viro, kohteinam-
me mm. toila-Oru, sillamäe ja Venäjän rajan pinnassa 
sijaitseva Vasknarvan luostari. luvassa on myös pu-
heenjohtajan sotahistoriallinen luento yleisön pyyn-
nöstä huolimatta.

Matka maksaa vain 365 euroa/hlö. Hinta sisältää mat-
kat, majoituksen aamiaisineen kahden hengen huo-

neessa Mäetagusen kartanohotellissa (jossa on myös 
kylpylä), monipuolisen matkaohjelman opastuksi-
neen ja sisäänpääsymaksuineen sekä kolme lounasta 
ja neljä päivällistä. Yhden hengen huoneesta hotelli 
perii 33 euron lisämaksun.

l ilmoittautumiset annakati Mattilalle
 mieluiten sähköpostitse annakati.mattila@pp.inet.fi.

Jäsenmatka itä-Viroon 2016!

akatemia.org Kauniainen

Älä tuhlaa aikaa

Aloita yliopistosi meillä

Helena laukko kuunteli tark-
kaavaisesti Hiidenmaan muse-
on tiedotusjohtaja Helgi Põlloa, 
joka availi Hiidenmaan histori-
an saloja Kassarin museossa.
 

useat aino Kallaksen 
kirjoista on liittyvät 
Hiidenmaahan ja Kassarin 
kylään, joka oli hänen kesä-
viettopaikkansa yli kymme-
nen vuoden ajan ja jossa on 
nyt hänen kotimuseonsa. 

sssl:n jäsenmatkalaiset kulkivat 
Viron toiseksi suurinta saarta ristiin 
rastiin anne Kurepalun opastamana ja 
arvi Ööpikin luotsaamalla 
bussikyydillä.

Menomatkalla rohukülasta 
Heltermaalle oli aikaa 
paistatella päivää 
laivan kannella. 

Puheenjohtaja Jukka Halonen kiitteli paluumatkalla 
Helsinkiin matkalaisten puolesta matkan
johtajana toiminutta annakati Mattilaa.

SSSL:n jäsenmatka 
Hiidenmaalle Viroon 
elokuussa 2015.

Tietoa jäsenyydestä
suomen sosialidemokraattinen sanomalehti-
miesliitto sssl ry pyrkii erityisesti vaikuttamaan 
viestintäpolitiikan sisältöön ja toimittajien edun-
valvontaan. liitto järjestää mm.  keskustelutilai-
suuksia, seminaareja, jäseniltoja, tutustumiskäyn-
tejä ja jäsenmatkoja.

Lue jäsenyydestä lisää sssl.fi.




