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Ja haasteita kyllä riittää. Suomen 
on menestyttävä globaalissa 
kilpailussa, vastattava kestävän 
kehityksen ja tietoyhteiskun-
nan haasteisiin, ja järjestettävä 
ikääntyvän väestön palvelut 
asukaslähtöisesti, laadukkaasti 
ja kustannustehokkaasti tiukas-
sa taloudellisessa tilanteessa. 
Espoolla on samat haasteet, ja 
iso vastuu myös kansallisesti hy-
vinvoinnin ja kilpailukyvyn tur-
vaamisessa. Kasvukaupunkina 
meidän on monissa ratkaisuissa 
otettava edelläkävijän rooli. Jos 
Suomi haluaa nousta takaisin 
tietoyhteiskuntakehityksen 
kärkimaiden joukkoon, täytyy 
meidän Espoossakin olla hyviä 
tietojohtamisessa ja sähköisissä 
palveluissa.

Kasvava Espoo
Espoon kasvu jatkuu. Espoon 
väkiluku ylittää pian 250 000, 
ja se on kymmenkertaistunut 
vuodesta 1953. Pitkäkestoisesta 
voimakkaasta kasvusta johtuen 
meidän investointitarpeemme 
taso ovat ennätysmäisen kor-
kealla.  Pelkästään Keilaniemi-
Otaniemi-Tapiola alueelle teh-
dään seuraavan 10 vuoden aika-
na noin viiden miljardin euron 
yksityiset ja julkiset investoin-
nit. Hyvä niin, koska se tarjoaa 
myös Aalto-yliopistolle loista-
van kasvuympäristön, ja alueen 
merkitys kansainvälisessä kil-
pailussa osaamisintensiivisistä 
työpaikoista ja yrityksistä on 
kansallisesti ratkaisevan tärke-
ää. Omassa ajattelussani alueen 
mittavat investoinnit vertautuvat 
lähes Tapiolan ja Otaniemen 
perustamiseen. Jo kunniakkaat 
perinteet velvoittavat, että ta-
voitteet alueen kehittämisessä 
asetetaan yhtä korkealle kuin ne 

Espoolaista yhteistyötä
Toivottavasti tulevia vuosia leimaa hyvä yhteis-

työ, selkeä suunta ja johtaminen,  ja asukas- ja 

asiakaslähtöinen toiminta.  Niitä tarvitaan, kun 

vastataan Espoon kasvaviin haasteisiin. Mie-

lestäni silloin onnistumme hyvin, kun saamme 

sekä espoolaisten asukkaiden, poliittisten 

päättäjien ja koko henkilöstön sukset samaan 

suuntaan. Yhdessä me vastaamme siitä, kuin-

ka hyvä paikka Espoo on elää ja asua, oppia, 

tehdä työtä ja yrittää. 

asetettiin aikoinaan Otaniemen, 
Tapiolan ja Keilaniemen raken-
tamisessa. Alue tukeutuu raitei-
siin ja ”uppgradataan” entistä 
paremmin kestävän kehityksen 
mukaiseksi.

Viiden aluekeskuksen 
Espoo
Espoo rakentuu viiden aluekes-
kuksen ja kahden paikalliskes-
kuksen varaan. Aluekeskuksissa 
on kaupunkimaiset ja kerrosta-
lovaltaiset keskustat ja niiden 
ympärillä pientalovaltaiset alu-
eet, yksityiset ja julkiset palvelut 
sijoittuvat kaupunkirakenteen 
sisälle, niihin on hyvät liiken-
neyhteydet ja tulevaisuudessa 
kaikki aluekeskukset tukeutu-
vat raideliikenteeseen: Tapiola, 
Matinkylä-Olari ja Espoonlahti 
metroon ja Leppävaara ja Es-
poon keskus kaupunkirataan. 
Tulevaisuudessa kaikissa kes-
kuksissa on Kampin linja-au-
toterminaalin tasoiset matkus-
tajaterminaalit. Aluekeskuksien 
n. 50 000 asukasta muodostavat 
sellaisen ostovoiman, että sekä 
julkiset että yksityiset palvelut 
on mahdollista järjestää laaduk-
kaasti ja kustannustehokkaasti. 
Kaikkia aluekeskuksia kehite-
tään niiden omien vahvuuksien 
mukaan.  Viisi aluekeskusta on 
mahdollistanut Espoon nopean 
kasvun ja asuntojen rakentami-
sen lähinnä lapsiperheiden tar-
peisiin. Jatkossa rakenne mah-
dollistaa Espoon kehittämisen 
ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävältä pohjalta.  

Seudulle yhteinen ”Metro-
polikaava”
Maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen osalta suurimmat haas-
teet ovat koko Helsingin seutua 

koskevia. Kun YTV perustettiin 
70-luvulla ratkomaan Helsingin, 
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 
seutuasioita, tulisi maankäytös-
sä, asumisessa ja liikenteessä nyt 
laajentaa piiriä ja ottaa mukaan 
seuraava vyöhyke eli kaikki 14 
Helsingin seudun kuntaa, kos-
ka suurimmat haasteet koske-
vat koko aluetta. Tällä hetkellä 
tehdään jo yhteistä liikennejär-
jestelmäsuunnitelmaa, ja sen 
perusteeksi tarvitaan tietenkin 
seudun yhteinen kehityskuva. 
Sitä voitaisiin kutsua vaikka 
Metropolikaavaksi.

Tuoreissa metropolialueiden 
tulevaisuutta luotaavissa tutki-
muksissa metropolialue ja sen 
kilpailukyky ja mukanaan tuoma 
dynamiikka nähdään laajentu-
vana, verkostomaisena alueena. 
Niin Espoossakin. Espoo aikoo 
olla jatkossakin seudun aloit-
teellisin kunta, kun parannetaan 
seudun asukkaiden palveluiden 
laatua, seudun kilpailukykyä ja 
yhteisöllisyyttä. Espoon linja 

on, että hyvä verkostomainen 
yhteistyö koko laajalla Metro-
polialueella tuo parhaat tulok-
set kustannustehokkaiden ja 
laadukkaiden palveluiden järjes-
tämisessä, kilpailukyvyn edistä-
misessä sekä yhteisöllisyydessä.

Tuuppaa hyvään!
Professori Antti Hautamäen 
tutkimuksessa Metropolin hy-
vinvointi ”haastetaan ihmiset 
yhdessä ratkomaan aikamme 
häijyimpiä ongelmia”. Minus-
ta haaste sopii Espoolle hyvin. 
Olen aina ajatellut, että Espoon 
paras voimavara ovat espoolaiset 
ihmiset, yhteisöt ja yritykset itse. 
Kaupungin tehtävä on palvelui-
den järjestämisen lisäksi luoda 
hyviä toimintaedellytyksiä. Pi-
dän ensiarvoisen tärkeänä sitä 
työtä, mitä Espoon palveluiden 
asiakasrajapinnoissa tehdään 
yhteistyössä kuntalaisten ja 
kumppaneiden kanssa. Espoo 
panostaa kouluihin, mutta läk-
syt tehdään yhdessä vanhempien 

kanssa. Eivätkä kunnat miten-
kään selviä vanhusten yksinäi-
syydestä, ellei ratkaisuja etsitä 
yhdessä.

Pidän myös arvokkaana sitä 
työtä, mitä espoolaiset ja es-
poolaiset yhdistykset tekevät 
oman asuinympäristönsä laadun, 
viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden 
parantamiseksi. Hyvinä esi-
merkkeinä voidaan pitää vaikka 
kolmannen sektorin toimijoita ja 
liikunta-, kulttuuri-, tai omako-
tiyhdistyksiä. Espoo haluaa olla 
jatkossakin hyvä kumppani ja 
Espoo-hengessä parantaa kau-
punkia ja sen palveluita hyvässä 
yhteistyössä. Esimerkiksi tunti 
liikuntaa päivässä on parasta 
ennalta ehkäisevää sosiaali- ja 
terveystointa. ”Tuuppaa hy-
vään” on professori Hautamäen 
käyttämä termi ”, jolla hän tar-
koitti sitä, että ”tuuppisimme” 
toinen toisiamme kohti hyviä 
valintoja ja toimintatapoja.

Jukka Mäkelä
Espoon kaupunginjohtaja

Espoon 
Kokoomuksen 
eduskunta-
vaaliehdokkaat 
esittelyssä

1. Millä keinoilla 
 ratkaisisit julkisen 
 talouden kestävyys-
 vajeen?
2. Kannatatko 
 pääkaupunkiseudun 
 kuntien pakko-
 liitoksia 
 vai et? Miksi?
3. Mikä on oma 
 hiilijalanjälkesi?
4. Mitkä ovat 
 hyvinvoinnin 
 kulmakivet? 
 Mitkä ovat 
 kansakunnan 
 avaimet onneen?

Fakta-
kysymykset 
ehdokkaille

?
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Kuntatyönantaja-lehdes-
sä Espoon henkilöstö-
johtaja Kimmo Sare-

koski kertoo, että kaupungin 
taloussuunnitelmaan on voitu 
kirjata kaupungin talouden pe-
rusrakenteen olevan terve. Tuot-
tavuus on parantunut merkittä-
västi ja menokehitys on hallin-
nassa. Hän myös mainitsee mm, 
että vanhusten asumispalvelut ja 
vammaispalvelut turvataan ja 
erikoissairaanhoitoon on lisää 
rahaa. Hän kuitenkin mainit-
see, että tuottavuutta on jatkossa 
nostettava erilaisilla hankkeilla 
ja näin mm. henkilöstön voima-
varoihin tulee muutoksia. Tulee 
ilmi, että väestöennusteiden 
mukaan Espoon asukasmäärä 
kasvaa vuosittain edelleen noin 
3450 henkilöllä. Palvelutarpeet 
siis kasvavat ja tavoitteena tuot-
tavuuden parantamisessa on se, 
että kasvava palvelutarve tulee 

Espoon terveyspalvelut vaalien jälkeen

72 Eero Akaan-Penttilä, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kansanedustaja

hoidetuksi nykyisen suuruisella 
henkilöstöllä.

Edellä mainittujen reunaeh-
tojen seurauksena luonteva ky-
symys on se, miten Espoo tule-
vaisuudessa pystyy järjestämään 
terveysasemiensa palvelut kan-
salaisten kannalta hyvälle tasol-
le, koska terveysasemittain nyt 
on jo suuria vaikeuksia. Vaalien 
jälkeen ilmeisesti laaditaan val-
takunnallisesti terveydenhuol-
tolain lopullinen muoto, jossa 
rahoitusjärjestelmä uusitaan ja 
näin rakenteisiinkin tulee vält-
tämättä muutoksia. Nämä asiat 
selvinnevät seuraavan puolen 
vuoden aikana.

Miten tähän varaudutaan? 
Kuinka selkeästi terveysase-
man henkilöstö on kussakin 
toimipisteessään mukana työn 
jatkosuunnittelussa ja miten tur-
vataan se, että kukin mahdolli-
simman hyvin pääsee tekemään 

niitä töitä, joihin hänet nimen-
omaisesti on koulutettu. Miten 
käytännössä asiakaslähtöisyys 
tulee toimimaan ja miten laa-
jasti palveluseteli otetaan käyt-
töön. Minua kiinnostaisi myös 
tietää miten terveyskeskuslää-
käreiden laatima julkilausuma 
tammikuussa 2010 on otettu 
huomioon ja muuttanut työn-
jakoa erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon välillä. 
Saadaanko sekavat tietojärjes-
telmät lopultakin toimimaan 
asiallisesti?

Yllämainittuja kysymyksiä 
on helppo tehdä, mutta niihin 
tarvitaan selviä vastauksia, sel-
vitykset ja projektit eivät nyt 
auta. Maailma terveyskeskusten 
ympärillä muuttuu vauhdilla jo-
hon terveyskeskusten ja terveys-
asemien on hypättävä mukaan. 
Jälkeen jääminen ei ole kenen-
kään etu.

Viime aikoina on tehty monta selvitystä metropolialueen vaihtoehtoisista hallin-
tomalleista ja niistä on käyty erittäin vilkasta keskustelua.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava ekonomisti Antti Moisio on 
verrannut metropolialueelle esitettyjä hallintomalleja taloustutkimuksen näkökulmasta. 
Julkisuudessa on harhaanjohtavasti annettu ymmärtää, että raportissa patistetaan Es-
poon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntaliitokseen.

Raportin tiivistelmässä todetaan, että julkisuudessa käsitellyt vaihtoehdot voisivat 
ratkaista metropolialueen keskeisiä ongelmia. Yhtä hallintomallia ei kuitenkaan 
nähdä ylivertaisena ratkaisuna vaan kaikki nykyiset hallintomallit ovat mahdollisia 
vaihtoehtoja.

Raportissa varoitetaan siitä, että kuntaliitoksen ongelmat ja riskit eivät ole 
vähäisiä. Työvoimavaltaisissa hyvinvointipalveluissa suuruuden ekonomiaa on 
vaikeaa hyödyntää. Lisäksi palvelujen ja työntekijöiden palkkojen yhtenäistäminen 
kasvattaa kustannuksia ainakin alkuvaiheessa. Rakenteiden kehittäminen pysähtyy 
useaksi vuodeksi. Asukkaiden ja veronmaksajien ongelmana olisi myös se, että ei 
olisi useita kuntia kirittämässä toisiaan tuottavuuden kehittämisessä. 

Eduskuntavaalien lähestyessä mielenkiinto on kohdistunut siihen, kirjataanko 
hallitusohjelmaan pääkaupunkiseudun pakkoliitokset. Taustalla on käynnissä kova 
valtapolitiikka. Helsingin poliittisilla päättäjillä on suuri intressi osoittaa, ettei pää-
kaupunkiseudun vapaaehtoinen yhteistyö toimi. Siksi Helsinki jarruttelee sujuvaa 
yhteistyötä ja yrittää ohjata valtioneuvostoa ajamaan pakkoliitosta. Lisäksi väitetään, 
että kansantaloudellisesti on kyse niin isosta asiasta, että valtioneuvostolla on jopa 
velvollisuus pakottaa kaupungit liittymään yhteen.

Muilla kaupungeilla on sen sijaan halua ja tahtoa edistää yhteistyötä, jotta 
pakkoliitosten uhka väistyisi. Siksi metropolialueen verkostomaista yhteistyötä 
on tiivistettävä, että saavutetaan pakkoliitosten kuvitellut hyödyt, mutta vältetään 
ongelmat ja riskit. 

Nyt on keskityttävä siihen, miten metropolialueen kansainvälinen kilpailukyky 
ja työpaikat turvataan. Nokian muutokset heijastuvat sen alihankkijoihin ja pakot-
tavat metropolialueen kunnat etsimään uusia mahdollisuuksia elinkeinopolitiikassa 
talouskasvun vauhdittamiseksi. Aalto-yliopisto ja Otaniemen alue tarjoavat hyvät 
puitteet innovaatioille ja uusien kasvuyritysten synnylle, mistä hyötyy koko laaja 
metropolialue.

Ari Konttas
Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja

Metropolialueen itsenäisten 
kuntien yhteistyötä kehitettävä

Samarbetet mellan de 
självständiga kommunerna i 
metropolområdet bör utvecklas

Under senaste tider har man utfört många utredningar om alternativa modeller för met-
ropolområdets förvaltning och fört en livlig diskussion i ämnet.

Ledande ekonomisten Antti Moisio från Statens ekonomiska forskningscentral 
har jämfört olika förvaltningsmodeller utgående från en ekonomisk forskningssynpunkt. Till 

allmänheten har man dock givit en vilseledande uppfattning, som låter förstå, att man 
driver Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda till en kommunsammanslagning.

I rapportens sammandrag konstaterar man att de i massmedierena behandlade alter-
nativa modellerna kunde lösa de centrala problemen inom metropolområdet. Man ser 
ändå inte en förvaltningsmodell som överlägsen lösning, utan man menar däremot att 
alla nuvarande förvaltningsmodeller kunde vara möjliga lösningar.

Rapporten varnar för att problemen och riskerna i en kommunsammanslagning inte 
är ringa. Inom ett välfärdssamhälle som till stor del baserar sig på arbetskraften är det 
svårt att utnyttja storlekens ekonomi. Därtill kommer en förening av löner och servicen 
att höja kostnadsnivån, åtminstone till början. Utvecklingen av befintliga strukturer 
skulle stagnera i många år. Befolkningens och skattebetalarnas problem skulle bara 
växa när det inte längre fanns konkurrens mellan olika kommuner.

Under riksdagsvaldiskussionerna har man intresserat sig för om man borde boka 
huvudstadsregionen tvångssammanslagning i det kommande regeringsprogrammet. I 

bakgrunden kan skönjas en kraftig maktpolitik. Beslutsfattarna i Helsingfors har stort 
intresse att se till att samarbetet mellan kommunerna inte fungerar. Därför bromsar Hel-
singfors samarbetet och försöker få statsmakten att göra beslut om tvångssammanslagning. 

Därtill försöker man påvisa att det har en så stor nationalekonomisk betydelse att statsrådet 
har skyldighet att tvinga städerna till en sammanslagning.

De andra städerna däremot, har velat främja samarbetet för att motverka en kommun-
sammanslagning. Genom metropolområdets samarbete skulle man nå de inbillade målen för 
en tvångssammanslagning men utan de problem och risker som sammanslagningen skulle 
medföra.

Nu bör man koncentrera sig på hur man bäst kunde beskärma metropolområdets inter-
nationella konkurrenskraft, och hur man kunde skydda arbetsplatserna.  Ändringarna inom 
Nokia koncern inverkar på företagets underleverantörer och tvingar metropolområdets kom-
muner att söka nya näringspolitiska lösningar för att kunna stöda den ekonomiska tillväxten. 
Aalto universitet och Otnäs området ger en god basis för innovationer och nya företag som 
i framtiden kommer att gagna hela metropolområdet.

Ari Konttas
Ordförande, Samlingspartiet i Esbo
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Faktavastaukset
1: Suomen julkinen talous kärsii kestävyysvajeesta, 
joka asiantuntija-arvioiden mukaan (VVM,Etla) vaih-
telee välillä 3-5 % kokonaistuotannosta. Kestävyys-
vajetta pitäisi supistaa olennaisesti jo seuraavalla 
vaalikaudella, joko menoja leikkaamalla tai veroja 
nostamalla tai niitä molempia yhdessä toteuttamalla.

2: En kannata pakkoliitoksia, koska yhteistyöllä on 
jo monella sektorilla saatu huomattavia tuloksia 
aikaan ylikunnallisten palveluitten osalta. Suomessa 
ei myöskään ole selvitetty yleisesti suurten kuntien, 
varsinkin pakkoliitosten yhteydessä saatuja hyötyjä 
kontra haittoja. Pakko ei myöskään sovi suomalai-
seen kulttuuriin.

3: Nettilaskurin mukaan olen kestävän kehityksen 
guru, koska hiilijalanjälkeni on testissä pieni eli 1036 
kg.

4: Hyvinvoinnin kulmakivet ovat terve talous peruskei-
nona ja siihen liittyvä kansallinen yhtenäisyys, voima-
varojen oikea käyttö ja selkeästi työnteolle otolliset 
olosuhteet. Näin luodaan kasvu vakaalle kehitykselle 
ja siinä ovat myös onnen avaimet, kun mukaan 
otetaan koko kansallinen kulttuuriperintö ja histori-
amme aikaisemmat maineteot, välittäminen ja toisten 
ihmisten huomioiminen itsekeskeisyyden sijaan.
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Maailmanlaajuinen ta-
louden rakennemuu-
tos siirtää kysyntää ja 

isoja teollisuuslaitoksia Aasiaan, 
joten Suomenkin on löydettävä 
uusia kasvualoja entisten tilalle. 
Yhden ison megamenestyksen 
sijaan talouden kasvu ja työ-
paikat ovat jatkossa pienten ja 
keskisuurten yritysten varassa. 
Niiden menestyminen edel-
lyttää työn verotuksen kehit-
tämistä yhä kannustavampaan 
suuntaan. Työnteon on oltava 
kaikissa tilanteissa kannattavaa 
ja yritysverotusta on alennettava 
vähintään EU-maiden keskiar-
von tasolle.

Suomalaiset ovat aina olleet 
keksijäkansaa; näin syntyneet 
innovaatiot on löydettävä ja 
kaupallistettava nykyistä te-
hokkaammin. Koulutuksella on 
varmistettava, että kasvualoille 
riittää työntekijöitä. Pahinta mitä 

82 Petteri Järvinen, diplomi-insinööri

Yritysten kilpailukyky 
takaa hyvinvoinnin

voisimme nyt tehdä olisi kääntyä 
sisäänpäin ja yrittää palata ajas-
sa taaksepäin. Suomen menestys 
on edessä, ei takanapäin.

Huipputeknologia, verkko-
palvelut ja uusiutuvan energian 
ratkaisut ovat aloja, joilla yri-
tyksemme voivat jatkossakin 
menestyä kansainvälisesti ja 
luoda hyvinvointia koko maalle. 
Meidän ei tarvitse olla maailman 
parhaita -- riittää, että olemme 
ainakin vähän muita EU-maita 
parempia. Sen ei pitäisi olla edes 
vaikeaa, mutta siihen tarvitaan 
tulevaisuuden osaamista.

Suomalainen hyvinvoin-
ti perustuu työlle. Kun 
saamme ja pystymme te-

kemään töitä saa valtio tarpeeksi 
verotuloja, joilla hyvinvointipal-
velut ja tulonsiirrot rahoitetaan. 
Tarvitsemme siis talouskasvua 
ja työpaikkoja. Mutta se ei rii-
tä. Tarvitsemme myös parempaa 
työelämää.

Työelämän kehittämisessä 
työpaikat ovat avainasemassa, 
pelkillä lakipykälillä asioita ei 
voi säätää. Työntekijöiden ja 
työnantajien tulee etsiä yhdes-
sä keinoja jaksamisen, työn 
mielekkyyden ja uudenlaisten 
tekemisen tapojen löytämiseksi. 

Työt on tehtävä niin, että kes-
kitytään oikeisiin asioihin. Työt 
on tehtävä niin, että jaksetaan 
paremmin. Johtamisen on oltava 
kunnossa, ongelmiin on puutut-
tava ajoissa ja motivaatiota on 
pidettävä yllä. Perusteettomista 
pätkätöistä on päästävä eroon.

Työnteon on muututtava ny-
kyistä perheystävällisemmäksi. 
Työnteko ei saa estää huolehti-
masta pienistä lapsista tai hoitoa 

83 Jyrki Katainen, kansanedustaja, valtiovarainministeri

Parempaa työelämää ja hyvinvointia

Vaalien jälkeen aloittava 
eduskunta on haasteel-
listen tehtävien edessä. 

Euroopan talous tökkii, ja maa-
ilmalla kuohuu, kun osa Pohjois-
Afrikan ja Lähi-idän valtioista on 
kovaäänisesti siirtymässä uuteen 
aikakauteen. Mitkä ovat Japanin 
maanjäristyksen seuraukset? Ja 
miten käy pienen Suomen?

Ainakin yksi asia on varma. 
Emme voi elää erillään muusta 
maailmasta ja kuvitella, etteivät 
suuretkaan tuulet meitä heilut-
tele. Suomen kansantulosta kun 
melkein puolet tulee vientikau-
pasta. Emme voi käpertyä ko-
loihimme surkuttelemaan, kun 
teollisuutemme valuu muualle 
paitsi asiakkaiden, myös hal-
vempien kustannusten perässä.

Meidän on nostettava ryh-
timme suoraksi ja uudistuttava. 
Meidän on opittava myymään 
myös palveluita. Ja etenkin nii-
den PK-yritysten, jotka ovat ai-
emmin kansainvälistyneet vain 
päähankkijoidensa vanavedessä, 
on lähdettävä maailmalle itse-
näisesti. Uutta Nokiaa tuskin 
tulee, mutta uusia Vaisaloita voi 
tulla, jos teemme oikeita valin-
toja. Erikoistuminen, osaaminen 
ja laatu, oikein kohdistettu kou-
lutus, yritystuet ja verotus ovat 
avainasioita. 

Vain menestyvä yritys työl-
listää, ja vain hyvin johdetut 
yritykset menestyvät. Kenen 
käsiin Sinä haluat tulevaisuuden 
Suomen ojentaa?     

84 Pia Kauma, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja

Kenen käsiin ojennat 
Suomen tulevaisuuden?

tarvitsevista vanhemmista. Lap-
silla on oikeus vanhempiensa 
aikaan ja molemmilla vanhem-
milla oikeus aikaan perheensä 
kanssa. Kun työntekijä voi hyvin 
ja jaksaa, saa myös työnantaja 
enemmän.

Ennen kaikkea tarvitaan 
asennemuutosta. Vanhempain-
vapaalle jäävää isää tai osittai-
sella hoitovapaalla olevaa äitiä 
tulee arvostaa. Tämä ei ole pois 
työurista, vaan edistää työssä 
jaksamista. Asennemuutosta 
tarvitaan myös iäkkäämpien 
työntekijöiden kohdalla. Ikära-
sismiin on oltava nollatolerans-
si, kokeneet työntekijät ovat 
arvokkaita ja heidän panostaan 
tarvitaan. 

Antoisa työ on meille elä-
män perusta. Työpaikka ja tur-
vattu toimeentulo luovat eväät 
elämänhallintaan. Kun hallitsee 
elämäänsä ja tulee toimeen, voi 
ottaa vastuuta myös muista – 
perheestään, ystävistään, naapu-
reistaan, tuttavistaan ja kenestä 
tahansa, joka apua kaipaa. Se on 
paremminvointia.

82
Faktavastaukset 
1. Tehostamalla työn tuottavuutta, menoja ja by-
rokratiaa karsimalla sekä nostamalla työelämän 
käytäntöihin tehtävillä parannuksilla eläköitymisikää 
nykyisestä 60 vuodesta.

2. Kannatan vapaaehtoisen yhteistyön lisäämistä, 
sillä viime kädessä kaikilla alueen kuntalaisilla on 
yhteinen etu. Pk-seudun kunnat ovat niin isoja, että 
pakkoliitokset eivät toimi.

3. Helsingin Sanomien laskurin mukaan 8616 kiloa 
vuodessa.

4. Hyvinvointia luodaan välittämällä ja työtä teke-
mällä. Millään kansakunnalla ei ole avaimia onneen, 
mutta suomalaisten onnellisuus syntyy arkipäivän 
turvallisuudesta, merkityksellisyyden tunteesta ja 
uskosta tulevaan.
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Faktavastaukset
1. Suomen vientiteollisuutta  on kehitettävä. PK-
yrityksiä  taas kannustettava kasvuun ja kansainväli-
syyteen. Työelämääkin on parannettava, jotta ihmiset 
jaksaisivat terveinä töissä nykyistä pidempään. 
Osaamista ja johtamisen laatua on petrattava, ja 
koulutuksen on vastattava elinkeinoelämän tarpei-
siin nykyistä paremmin. Nuorten tulee päästä töihin 
nykyistä aikaisemmin. 

2. En. On naiivia kuvitella, että ongelmat ratkaistaan 
vain liittämällä kuntia yhteen. Yli puolet kuntien 
budjeteista menee sosiaali- ja terveyspalveluihin, 
jotka tuotetaan siellä, missä ihmiset asuvat. Niihin 
eivät päde suurtuotannon edut samaan tapaan kuin 
yritysmaailmassa, vaikka oppeja yrityksistä esimer-
kiksi prosessien kehittämiseen kannattaa hakeakin. 
Tarvitsemme  yhteistyötä lähikuntien kanssa etenkin 
kaavoituksen, liikenteen, asumisen ja ympäristön 
suunnittelussa. Myös yhteishankintoja voidaan lisätä.

3. Aivan varmasti liian suuri. Kuusihenkinen perhe 
kuluttaa kaikenlaista. Jätteet lajittelen jo aika hyvin. 
Ja sammuttelen valoja niistä huoneista, joissa emme 
oleskele. Käytän energiaa säästäviä kodinkoneita. 

4. Jokainen tarvitsee jonkun josta välittää. Ja jotain, 
jonka vuoksi  tuntee itsensä tarpeelliseksi. Kansa-
kunnan onnen avaimet katoavat, jos jakaudumme 
pärjäävien ja syrjäytyvien kastiin.  Tallessa onnen 
avaimet taas pysyvät, kun ymmärrämme, että talous 
ja verovarat ovat välineitä, joita pitää käsitellä vii-
saasti ja oikeudenmukaisesti ihmisten hyväksi.   
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Faktavastaukset 
1. Turvataksemme hyvinvoinnin meidän on edettävä 
määrätietoisesti kolmessa isossa asiassa, joilla 
kestävyysvajetta kurotaan umpeen: työllisyyttä ja 
yrittäjyyttä tukeva verouudistus, nykyistä parempi 
työelämä ja pidemmät työurat sekä kuntareformi ja 
palveluiden uudistaminen. Mitä aiemmin toimimme 
ja paremmin onnistumme näissä kolmessa sitä 
pienemmäksi jää tarve veronkorotuksiin taikka 
menosäästöihin.

2. En kannata. Kuntia kaikkialla Suomessa tulee 
kannustaa yhdistymään luonnollisten työssäkäynti- 
ja elinkeinoalueiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi. 
Vain näin palveluiden kehittäminen, kaavoitus, 
elinkeinopolitiikka ja joukkoliikennejärjestelmät 
voidaan turvata. Olisi luonnollista, että pääkau-
punkiseudullakin tulisi kuntaliitoksia mutta yhdis-
tymiset täytyy tehdä kuntien omaa itsehallintoa ja 
päätösvaltaa kunnioittaen. Tärkeintä on, että metro-
polialueen kehitys entisestään vahvistuu.

3. Varmastikin turhan suuri mm. jatkuvan Helsinki-
Bryssel-Helsinki välillä lentämisen takia, mutta 
omissa ja perheen pienissä arjen valinnoissa yritän 
sitä pienentää.

4. Ainakin koulutettu ja osaava työväki, kilpailukykyi-
nen talous, puhdas ja turvallinen elinympäristö, tasa-
arvoiset palvelut ja huolenpito kaikista huolenpitoa 
tarvitsevista. Vastuu itsestä ja lähimmäisistä sekä välit-
täminen kaikista kanssaihmisistä.
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Suomen talous on finans-
sikriisin jäljiltä vakavas-
sa epätasapainossa, mitä 

myös kutsutaan kestävyysva-
jeeksi. Talous on kääntynyt 
nousuun, mutta julkisen talou-
den vaje jää pysyväksi ilman 
tasapainotusta.

Hetemäen verotyöryhmän 
ehdotuksissa kestävyysvajee-
seen etsitään ratkaisua talous-
kasvun tukemisesta ja vero-
tuksen painopisteen siirrosta 
ansiotulojen verotuksesta kulu-
tuksen verotukseen. Etenkin ve-
rotyöryhmän esitykset yrittäjien 
verotuksen kiristämisestä olivat 
yrittäjille karua luettavaa.

On arvioitu, että tulevaisuu-
dessa 2/3 uusista työpaikoista 
syntyy pk-yrityksiin, joiden va-
rassa Suomen hyvinvointi pit-
kälti on. Siksi yrittämisen on ol-
tava kannustavaa ja palkitsevaa, 
jotta yrittäjäriski kannattaa ottaa. 
Yrittäjyyden esteitä on madallet-
tava eikä kaksinkertaisen vero-
tuksen kaltaisia uusia esteitä saa 
rakentaa. Viranomaisten on olta-
va yrittäjän tukena ilman turhaa 
byrokratiaa. Harmaa talous on 
myös pantava kuriin rehellisten 
yritysten toimintaedellytysten 
parantamiseksi.  

Yritysvaikutusten arviointi 
on otettava osaksi päätöksen-
tekoa. Julkista sektoria on kan-
nustettava kumppanuuteen yrit-
täjien kanssa esimerkiksi laajen-
tamalla palvelusetelien käyttöä. 
Hyvästä yhteistyöstä hyötyvät 
asiakkaat, veronmaksajat ja siten 
myös Suomen talous.

Työllä ja yrittäjyydellä 
uutta kasvua Suomeen

Valittavan uuden edus-
kunnan on tuettava 
Espoon, Kauniaisten ja 

Kirkkonummen seudun pitkään 
odottaneita valtion ja kaupunki-
en yhteisesti toteutettavia liiken-
nehankkeita nykyistä enemmän. 
Liikenteeltä kerätään veroina 
lähes 10 miljardia vuosittain, 
mutta liikennehankkeiden edis-
tämiseen satsataan tästä vain alle 
kymmenesosa. 

 Tärkeimpien Espoon ja 
lähiseudun hankkeiden valti-
onosuuksissa on nykyisellään 
peräti miljardin euron vaje. 
Valtio ei voi pestä käsiään met-
ropolialueen liikenneongelmien 
ratkaisemisesta ja jättää kaupun-
keja yksin. Kasvavan Espoon 
käynnistymättömiä hankkeita 
ovat kaupunkirata Leppävaara-
Kauklahti , länsimetro Matin-
kylä-Kivenlahti, Turunväylän 
ja Kehä I:n liittymien paranta-
minen, joukkoliikenteen poikit-
taisyhteyksien parantaminen, 
Kehä II jatke Tampereen moot-
toritielle jne.

 Tulevalla hallituskaudella 
on käynnistettävä Espoon ja 
lähiseudun hankkeet, joiden 
kokonaisarvo on 1,8 Mrd eu-
roa, josta valtion 60 % osuus 
on reilu miljardi euroa. Muu-
alla maassa valtio rahoittanut 
vastaavat hankkeet kokonaan. 
Ruuhkaisten valtion omistami-
en teiden liikenne seisoo aamui-
sin ja iltapäivisin koko Espoon 
osuudella. Nykivä ja paikallaan 
seisova liikenne saastuttaa su-
juvaan liikenteeseen verrattuna 
moninkertaisesti.

 Seuraavaan hallitukseen 
on saatava vahvoja liikenne-
hankkeiden puolesta puhuvia 
espoolaisia kansanedustajia, 
jotka ymmärtävät Espoon ja 
koko Uudenmaan liikenteen 
kipupisteet. Valtion odottelu on 
hidastanut Uudenmaan kilpailu-
kyvyn ja työllisyyskehityksen 
vahvistumista. 

88 Tommi Laakso, elintarviketieteen maisteri, tuotantojohtaja

Espoon työmatkaruuhkiin 
saatava helpotusta

86 Ari Konttas, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, yrittäjä

FAKTAVASTAUKSET
1. Tuen sellaisia kannustimia ja työelämän kehittä-
mistä, että suomalaiset pääsevät terveenä eläkkeel-
le ja nuoret nopeasti opiskelemaan ja kiinni ensim-
mäiseen työpaikkaan. Kuntien tuottavuusohjelmista 
on saatu monia hyviä tuloksia prosesseja nopeuttaen 
ja yksikkökustannuksia laskien, palveluiden saa-
tavuus ja laatu ovat samalla parantuneet. On tärke-
ää tukea yrittäjyyttä, kasvuyrityksiä ja vientiteolli-
suuden kilpailukykyä.

 2. En kannata pakkoliitoksia. Verkostomainen, rajat 
ylittävä yhteistyö tuottaa maailman metropoleissa 
parhaita tuloksia ja pitää kumppanit aktiivisina. 
Suurissa yksiköissä hallinnolla on taipumus kangis-
tua ja päätöksenteko karkaa asukkaiden ulottumat-
tomiin lisäten virkamiesvaltaa.

 3. Kierrätän materiaaleja, hyödynnän joukkoliiken-
nettä, suosin Suomessa tuotettuja raaka-aineita ja 
kotimaassa valmistettuja elintarvikkeita. Päätöksen-
tekijänä tuen ruuhkatonta, sujuvaa työmatkaliiken-
nettä tie- ja joukkoliikennehankkeita edistäen.

 4. Pidä huolta perheestä ja läheisistä, työn ja vapaa-
ajan tasapainosta. Muista liikkua. Varaa kavereiden 
ja ystävien tapaamiseen riittävästi aikaa. Unelmia 
pitää olla, ne kannustavat yrittämään. Muista kan-
nustaa koulu- ja työkavereita, puhalletaan yhteen 
hiileen. Onnellinen ja menestyvä kansakunta on 
suvaitsevainen.

Minä lupaan että teen 
eduskunnassa voita-
vani sen eteen, että 

karsimme julkista sektoria. Vel-
kapainotteisuuden lisääntyminen 
valtion rahoituksessa kertoo siitä, 
ettei yhteiskuntamme ole kestävällä 
pohjalla. Kulutamme enemmän kuin 
tienaamme emmekä itse päätä kuin 
pienestä osasta siitä, mihin työlläm-
me synnytetty vauraus ohjautuu.

Vuodesta 1985 ovat tulonsiir-
rot euroissa kolminkertaistuneet. 
Samaan tahtiin ei ole tehty töitä: 
kansantuote on tuossa ajassa vain 
kaksinkertaistunut. 

Julkisen sektorin koko on nyt 
56% kansantuotteesta. Verorasite 
vähentää yritysten työllistämisky-
kyä ja ihmisten motivaatiota työs-

93 Elina Lepomäki, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Budjettikuria ja markkinataloutta FAKTAVASTAUKSET
1. Julkista sektorin tehtäviä tulee karsia merkittävästi 
ja palveluiden rahoitus sekä tuotanto tulee pitää eril-
lään. Ne toimet jotka yhteisesti tehdään, tulee tehdä 
kunnolla: valtion tärkeimmät tehtävät ovat turvalli-
suudesta huolehtiminen, infrastruktuurin ylläpito ja 
kehittäminen, terveydenhuolto ja koulutus. 

2. En. Kuntaliitosten tarve koskee ensisijaisesti pieniä 
ja keskisuuria kuntia. Pääkaupunkiseudun kunnat 
ovat tarpeeksi suuria toimiakseen omillaan mutta 
nykyisessä toiminnassa on paljon tehostamisen varaa. 
Tärkeimmät palvelut on tuotettava yli kuntarajojen ja 
infrastruktuurihankkeet valtion toimesta.

3. Näin äitiyslomalaisena melko pieni. Vielä työssä ol-
lessa lensin kuitenkin Finnairin platina-kortin verran.

4. Ihmisen avaimet onneen löytyvät vapaudesta elää 
elämäänsä siten kuin haluaa ilman että samalla rajaa 
muiden vastaavaa oikeutta. Vapaus ja vastuu kulkevat 
käsi kädessä. 

kennellä. Korkea ansiotuloverotus 
estää onnistumasta: köyhä mutta 
ahkera ei voi omilla ponnisteluil-
laan vaurastua. EU:n suurimpiin 
kuuluva työ- ja yritysverotuksemme 
sekä jähmeä lainsäädäntö ohjaavat 
elinvoimaisia yrityksiä asettumaan 
ja työllistämään muualle.

Tuottavuus on viime vuodet 
polkenut paikallaan julkisissa pal-
veluissa. Yritysten kilpailukyky 
sen sijaan joutuu päivittäin mark-
kinoiden testiin. Tehottomien pal-
veluiden pyörittäminen estää rahan 
ohjautumisen sinne missä se olisi 
parhaiten hyödyksi. Tästä kärsii 
koko yhteiskunta.

Meidän on keskusteltava siitä, 
mitkä tehtävät kuuluvat julkiselle 
sektorille.

FAKTAVASTAUKSET 
1. Kestävyysvajetta parannetaan lisäämällä 
tuottavuutta työllä ja yrittäjyydellä, joihin tarvi-
taan kannustavaa verotusta sekä työllistämisen 
esteiden madaltamista. Menojen kasvu saadaan 
pysäytetyksi mm. julkisen sektorin rationalisoin-
nilla.

2. En kannata pakkoliitoksia. Metropolialueen 
itsenäisten kuntien hyvää yhteistyötä kehittämällä 
saavutetaan paras lopputulos, josta hyötyvät sekä 
metropolialueen asukkaat että kansantalous.

3. Arvioin hiilijalanjälkeni olevan keskimääräi-
sellä suomalaisella tasolla runsaassa 10 tonnissa 
vuodessa. Autoilu valitettavasti kasvattaa oman 
tassuni kokoa. Ilman autoilua hiilijalanjälkeni oli-
si kohtuullinen. Onneksi energiansäästö ja muut 
elintavat tasoittavat tätä.

4. Hyvinvoinnin kulmakiviä ovat terveys, läheiset 
ihmissuhteet ja työ.  Hyvinvointia lisäävät myös 
turvallisuus, tasa-arvo ja demokratia, joissa on 
yhä parantamisen varaa. Tavoitteena on, että 
kaikille suomalaisille riittäisi hyvinvointia.
Kansankunnat avaimet onneen ovat suomalaises-
sa sisussa, innovaatiossa ja yhteisöllisyydessä. 
On pidettävä huolta heikommassa asemassakin 
olevista ihmisistä. Tärkeintä on, ettei kaveria 
jätetä.
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1. Millä keinoilla ratkaisisit julkisen 

talouden kestävyysvajeen?

2. Kannatatko pääkaupunkiseudun 

kuntien pakkoliitoksia vai et? Miksi?

3. Mikä on oma hiilijalanjälkesi?

4. Mitkä ovat hyvinvoinnin kulmakivet? 

Mitkä ovat kansakunnan 

avaimet onneen?

Fakta-
kysymykset 
ehdokkaille

Kansanedustaja,
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Raija Vahasalo

www.vahasalo.fi
raija.vahasalo@eduskunta.fi

“Oikeudenmukaisuus ja välittäminen ovat

  minulle tärkeitä arvoja. Niiden mukaan

  toimin päätöksenteossa.”
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Sinun hyväksesi tuloksia
ja työtä:

 Päivähoidon hallinto uusiksi

 Parempi tuki omaishoitajille

 Työelämä ja perhe-elämä
yhteensopiviksi

 Pienemmät ryhmäkoot luokkiin

Kolme meille 
keskeistä asiaa!

Menestymme ja voim-
me hyvin, kun meillä 
on korkea osaami-

nen, yrittäjyyteen ja innovoin-
tiin kannustava ilmapiiri ja kun 
huolehdimme ikäihmisistämme 
ja kunnioitamme heitä.

Varhaiskasvatuksen hallinto 
tulee siirtää opetusministeriöön 
ja päivähoitolain kokonais-
uudistus tehdä.  Tällä tavalla 
varmistetaan lapsen hyvä siir-
tyminen oppivelvollisuuteen. 
Perusopetuksessa pitää olla 
pienet opetusryhmät, pätevät 
opettajat ja turvallinen koulu-
ympäristö.  Lukioiden asemaa 
tulee vahvistaa ensi vaalikau-
della.  Jokaiselle oppilaalle on 
taattava lukio tai ammatillisen 
koulutuksen opiskelupaikka. 
On myös huolehdittava siitä, 
että nuoret pääsevät mahdol-
lisimman nopeasti siirtymään 
jatko-opintoihin ja opinnoista 
työelämään.

Suomalaisia on rohkaistava 
myös yrittäjän tielle ja nykyi-
siä yrittäjiä kasvattamaan omaa 
toimintaansa. Tässä tarvitsemme 
ennen kaikkea selkeää ja kan-
nustavaa toimintaympäristöä, 
jotta yrittäminen olisi kannatta-
vaa. Keskeistä on, että suoma-
laiset viihtyvät työpaikoillaan. 
Oikeudenmukaisessa työpai-
kassa kaikki saavat toteuttaa 
ja kehittää omaa osaamistaan.  
Sillä tavalla työssä jaksaa.

Ikäihmisten on saatava valita 
itse asumismuotonsa ja palvelui-
den tulee liikkua heidän luo, ei 
päinvastoin. Hyvään hoitoon 
kuuluu myös kuntoutus ja kun-
nioittava asenne.

Raija Vahasalo
kansanedustaja

eduskunnan sivistysvaliokunnan 
pj

?
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La p s e m m e  o v a t 
UNICEF:in mukaan 
tasa-arvoisia hyvin-

voinnissa. Parhaiten tasa-arvo 
toteutuu koulutuksessa ja huo-
noiten terveydessä. Olemme 
häntäpäässä hedelmien ja vihan-
nesten kulutuksessa ja liikunnan 
riittävyyskin huolettaa. 

Liikunnan harrastaminen 
alenee rajusti yläkouluun siirty-
misen tienoilla. Liikuntatunteja 
tulee lisätä ja sisältöjä uudistaa. 
Välitunnitkin voisi käyttää no-
jailua hyödyllisemmin. Ja per-
heiden pitäisi useammin jättää 
kotiin auto, monen perheen pyhä 
lehmä.    

Koko ikäluokan terveyden 
perustaa rakennetaan neuvo-
loissa, joten niitä pitää vahvis-
taa. Päiväkodeissa lapset op-
pivat syömään monipuolisesti, 

91 Sanna Lauslahti, hallintotieteiden tohtori, kansanedustaja

Lasten terveys on meidän kaikkien asia
mutta kouluruuan liian moni 
jättää syömättä. Korvamerkitty 
raha auttaisi parantamaan koulu-
ruokaa koko Suomessa. Koulun 
aikuisilla tulisi myös olla aikaa 
syödä varsinkin pienten koulu-
laisten kanssa.

Kotitaloustunneilla on tilai-
suus innostuttaa lapsi tekemään 
ja arvostamaan terveellistä ruo-
kaa. "Köksän" tunnit pitäisikin 
aloittaa jo alakoulussa.

Napostelukulttuuri karkki-
vuorineen on lastemme arkea. 
Terveyttä edistävä verotus pu-
ree tähän. Kannatan karkkien, 
sipsien, keksien ja limsan ko-
vempaa verottamista. Marjat, 
hedelmät ja vihannekset voitai-
siin vapauttaa arvonlisäverosta. 
Lasten suusta karkit vähemmälle 
ja mansikat tilalle.   

FAKTAVASTAUKSET
1. Meillä tulee vuoden lopussa olemaan velkaa 84 
mrd. Valtion tulot ovat runsas 40 mrd. Keskeinen 
keino talouden kohentamiseksi on yritystoiminnan ja 
työllistämisen kannustaminen. Yritysten maksamaa 
vero- ja maksutaakkaa tulee keventää ja selkeyttää. 
Pelkällä kasvulla vajetta ei kuitenkaan kurota. Sääs-
töjä etsisin toiminnan kehittämisen ja priorisoinnin 
kautta. Neuvolat ja koulut peruskouluista yliopistoi-
hin tulee ottaa suojelukohteiksi. Niissä rakennetaan 
maamme tulevaisuutta. Sairaat on hoidettava, ja 
terveyden edistämistä resursoitava kunnolla. Arvon-
lisäveroja ja ns. haittaveroja korottamalla voidaan 
kerätä tuloja n. 2 mrd. Välilliset verot kohdentuvat 
myös tuontitavaroihin. Valtionavut elinkeinoelämälle 
ovat nyt 3,5 mrd ja verotuet 3,6 mrd. Vain vaikutta-
vimpia tukia tulee jatkaa. Näistä löytynee säästöjä 
0,5 mrd. Julkisessa hallinnossa voidaan toimintaa 
kehittämällä säästää 0,5 mrd. Vuonna 2010 yleinen 
julkishallinto ja korkokulut olivat 12,2 mrd. 

2. En kannata pakkoliitoksia varsinkaan niille kun-
nille, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin ja kustan-
nustehokkaasti. Espoo on tästä hyvä esimerkki.

3. En tiedä. Perheemme on pyrkinyt pienentämään 
hiilijalanjälkeä mm. lämpöpumpulla ja siirtymällä 
pienempiin, vähäpäästöisiin autoihin. 

4. Onni löytyy läheisistä ihmisistä. Meidän on pidet-
tävä huolta omasta perheestä, mutta myös muista 
joihin toimintamme vaikuttaa. Kaikille lapsille on 
tarjottava mahdollisimman hyvät eväät tulevaisuu-
teen. Onnea on, jos saamme olla terveitä ja sairau-
den iskiessä saamme hyvän hoidon. Välillä jokainen 
tarvitsee myös kiireetöntä omaa aikaa.

FAKTAVASTAUKSET
1. Käyttämällä hyväksi tietoteknologiaa. Pelkästään 
tietojärjestelmiä yhteen sovittamalla välttyisimme 
suuremmilta leikkauksilta.

2. En! Yhteistyötä pitää lisätä, mutta pakkonaitta-
miset eivät koskaan ole tuottaneet mitään hyvää. 
Päätöksenteko mahdollisimman lähelle kuntalais-
ta, kevyt ja joustava hallintorakenne ja aito, terve 
kilpailu ovat hyvä lähtökohtia tulevaisuudelle.

3. 5396kg eli hyvin pieni. Suurin kertymä aiheutuu 
asumisesta.

4. Talouden vakaus. Terveys. Tasa-arvoiset mahdolli-
suudet ja heikommista huolehtiminen.

94 Marjo Matikainen-Kallström, diplomi-insinööri, kansanedustaja

Osaajasta yrittäjäksi!
Talouden vakaus ja kas-

vu, johon Suomi on 
pyrkimässä, tarvitsee 

toteutuakseen yhteiskunnallista 
ilmapiiriä, jossa yrittäjyyttä tu-
etaan, arvostetaan ja autetaan. 
Yrittämiseen liittyviä byrokra-
tian kiemuroita on oiottava ja 
yrittäjää on rohkeasti tuettava 
silloin kun apua eniten tarvi-
taan. Siemenvaiheessa olevat 
yritykset, kasvuyritykset tai 
born-global yritykset – kaikille 
näille ulkopuolinen tuki voi olla 
ratkaisevaa menestyksen saavut-
tamiseksi. 

Yksinkertaisia parannuksia 
olisivat esimerkiksi maksupe-

rusteinen arvonlisävero pienille 
yrityksille ja henkilökohtaisen 
konkurssin salliminen.

Valtio tukee yritysten t&k toi-
mintaa noin 2 mrd. eurolla. Sitä 
summaa ovat jakamassa Tekes, 
Tesi ja Finnvera, samoin ELYt, 
SHOKit ja OSKEt, on Akatemia, 
yliopistot ja Sitra jne. Virkamie-
hiä tässä puuhassa on n. 4500. 
Tukiviidakkoa on raivattava, 
byrokratiaa poistettava ja luota-
va mittareita, joilla tuen vaikut-
tavuutta pystytään arvioimaan. 
Suomi tarvitsee tiedeministerin.

Yksityisen pääoman sijoit-
taminen yrityksiin on tehtävä 
houkuttelevaksi ja kannatta-

vaksi. Erilaiset bublic-private 
rahastot ja toimialakeskeiset 
rahastot ovat uusia mielenkiin-
toisia malleja. Myös verotuksen 
keinot on otettava käyttöön yrit-
tämisen tukemiseksi.
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FAKTAVASTAUKSET

1. Talouden tasapainottaminen vaatii verotuksen muut-
tamista taloudellista kasvua, työntekoa ja yrittäjyyttä 
tukevaksi. Työurien pidentäminen on välttämätöntä, 
mikäli haluamme pitää kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta. 
Suomen väestörakenne muuttuu voimakkaasti, ja suurten 
ikäluokkien jäädessä eläkkeelle yhä pienempi osuus 
väestöstä on työelämässä ja turvaamassa verotuloillaan 
elintasoamme ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä. Van-
huuseläkeiän nostamista paljon tärkeämpää on panostaa 
työkyvyn säilymiseen. On kestämätöntä, että koulutetut ja 
osaavat ihmiset, joilla olisi kymmeniä työvuosia jäljellä 
ajetaan loppuun epärealistisilla tavoitteilla ja vaatimuk-
silla sekä liian suurella  työmäärällä. Työn ja perheen 
yhteensovittamisesta ja työtehtävien ja -ajan joustami-
sesta on tehtävä totta. Ihmisten työhyvinvointi ja työssä 
jaksaminen ovat avainkysymyksiä. Samoin se, 

että Suomeen syntyy tulevaisuudessakin lapsia, joista 
kasvaa terveitä ja tasapainoisia aikuisia ja veronmaksa-
jia. Hyvä perhepolitiikka on myös hyvää talous- ja eläke-
politiikkaa.

2. En kannata pääkaupunkiseudun pakkoliitoksia.  Koti-
kaupunkimme Espoo on elävä ja elinvoimainen kaupunki, 
joka on naapureihinsa verrattuna hoitanut taloutensa hy-
vin, eikä mitenkään hyötyisi pakkotoimista tai liitoksesta 
Helsinkiin. Oleellinen kysymys on, miten palveluiden saa-
tavuus, laatu ja tuottavuus voidaan turvata tulevaisuudes-
sa. Pakkoliitospuheiden sijaan on keskityttävä kuntarajat 
ylittävän toimivan yhteistyön ja lähidemokratian kehittä-
miseen.  Elinvoimaisen pääkaupunkiseudun kehittäminen 
on koko Suomen etu. Tähän pystymme jo nyt, itsenäisenä 
kuntana ilman pakkotoimiakin. 

3. Hiilijalanjälkilaskurin mukaan n. 8380 kg, eli olen 

”Vihreä Ninja”. Tuloksen mukaan jalanjälkeäni pienentää 
kasvisruokavalio ja suurentaa suihkussa lotraaminen.  

4. Politiikan päätavoitteena pitää olla ihmisten hyvinvoin-
ti, terveys, turvallisuus, tasa-arvo ja onnellisuus. Nämä 
kulmakivet luovat pohjan kansakunnan onnelliselle ja 
vakaalle elämälle. Hyvinvointiyhteiskunnassa taataan 
laadukas ja kaikille avoin terveydenhuolto ja koulutus. 
Perusturvallisuus on kunnossa ja ihmisillä on tasa-arvoi-
nen mahdollisuus toteuttaa itseään ja tavoitella unelmi-
aan. Hyvässä yhteiskunnassa tuetaan ihmisten pysymistä 
fyysisesti ja  psyykkisesti terveinä. Sairastuneet saavat 
nopeasti ja tehokkaasti hoitoa.  Turvallisuutta edistetään 
ehkäisemällä syrjäytymistä ja tukemalla sosiaalisia 
verkostoja. Hyvinvointi vaatii tekijöitä ja taloudel-
lista kasvua – tukemalla työtä ja yrittäjyyttä mm. vero-
tuksen keinoin sekä panostamalla työssä jaksamiseen 
luomme edellytykset hyvinvoinnille.

97 Mari Nevalainen, valtiotieteiden maisteri, tiedottaja

Laadukas koulutus ja yrittäjyys luovat pohjan Suomen menestykselle

Suomen menestys rakentuu 
laadukkaan koulutuksen ja 
osaamisen varaan. Jokaisella 

on oltava tasavertaiset mahdollisuu-
det oppia ja kouluttautua sekä val-
mistua valitsemaansa ammattiin. 

Säilyttääksemme tasokkaan 
maksuttoman koulutuksen ja muut 
tasa-arvoiseen hyvinvointiyhteis-
kuntaan kuuluvat palvelut, tarvit-
semme menestyviä yrityksiä luo-

maan työpaikkoja ja talouskasvua.  
Kouluissamme on panostet-

tava yrittäjäkasvatukseen ja yrit-
teliäisyyteen kannustamiseen. 
Hyvä yrittäjäkasvatus kannustaa 
oma-aloitteisuuteen ja luovuu-
teen sekä rohkaisee luottamaan 
omiin kykyihinsä ja käyttämään 
lahjojaan monipuolisesti. Näiden 
taitojen varaan rakentuu tulevai-
suuden menestyvä Suomi! 

Tulevaisuudessa tarvitsemme 
yrittäjyyttä perinteisillä naisvaltai-
silla aloilla kuten hyvinvointi- ja 
palvelusektorilla. Jotta yrittäjäksi 
ryhtyminen olisi mielekästä ja 
kannattavaa, tarvitsemme kannus-
timia yrittäjyyteen, sekä lisää turvaa 
yrittäjille. Verotusta on kehitettävä 
yrittäjyyttä tukevaksi ja yrittäjien 
sosiaaliturvaa on parannettava. 
Naisvaltaisten alojen yrittäjyyttä 

ja naisten työllisyyttä on tuettava 
jakamalla vanhemmuuden kustan-
nukset tasaisemmin.                                                                 

Maahanmuuttajien yrittäjäak-
tiivisuutta kannattaa hyödyntää. 
Antamalla koulutusta ja tukea oi-
keaan yrittämiseen torjutaan myös 
harmaata taloutta.  

Koulutetut ja yritteliäät osaajat 
kantavat Suomea!  Hyvinvointia ei 
synny ilman tekijöitä.

98 Marika Niemi, kauppatieteiden maisteri, opettaja

Koulutuksella 
rakennetaan 
unelmia!
Suomi on koulutuksen kär-

kimaa, jonka tieto-taitoa 
seurataan maailmalla. 

Lukematon määrä valtuuskuntia 
ja tutkimusryhmiä ympäri maa-
ilman on käynyt tutustumassa 
koulujärjestelmäämme ja opet-
tajankoulutukseemme. 

Suomalainen yhteiskunta 
on aina uudistettu koulu edellä. 
Korkeatasoisen koulutuksen tur-
vaaminen on ollut suomalainen 
tapa rakentaa kansakuntaa ja hy-
vinvointia. Tiedolliset ja taidol-
liset tavoitteet onkin saavutettu 
erinomaisesti. Kouluviihtyvyys 
ei kuitenkaan ole lisääntynyt. 

KOKOOMUS UUSIMAA

Tolkkua talouteen.

Ari 
Konttas
MMM, yrittäjä 
Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

KONTTAS EDUSKUNTAAN

• Lasten ja nuorten syrjäytyminen on katkaistava.
• Palkalla ja eläkkeellä on pystyttävä elämään.
• Iloa työhön ja ytyä yrittäjyyteen.
• Yhteistyötä metropolissa, ei kuntien pakkoliitoksille.
• Suomen velkaantuminen on laitettava kuriin.

www.konttas.net

Ilm
oituksen m

aksaa A
ri Konttas

Uuden oppimisen ja osaamisen 
kehittämisen tulisi olla miele-
kästä ja motivoivaa. Oppimisen 
iloa ja luovuutta on vaikea mita-
ta, mutta Suomen tulevaisuuden 
menestyksen kannalta niillä on 
merkitystä enemmän kuin ar-
vaammekaan.  

Koulutuksen tulee jatkos-
sakin rakentua tasa-arvoiseen 
mahdollisuuteen saada opetus-
ta. Koulutuksen tasa-arvo ei 
kuitenkaan saa merkitä tasapäis-
tämistä. Erilaisuudessa piilee 
käyttöönottamattomia mahdol-
lisuuksia, innovaattoreita, jotka 
saattavat tuottaa unelmista uusia 
ideoita markkinoille. Olemme 
niin tuudittautuneita korkeisiin 
PISA-tutkimuksiin, että yksi-
lölliset tavat oppia ovat jääneet 
vähemmälle huomiolle. Jos ei 
pysy muiden mukana, saattaa 
olla vaikeaa saada muut kiin-
ni ja jatko onkin sitten tervan 
juontia. Ne joille oppiminen on 
helppoa, turhautuvat kun eivät 
pääse etenemään nopeammas-
sa tahdissa. Opetusryhmien 
tulee olla riittävän pieniä, jotta 
yksilölliset tarpeet ja luovuus 
voidaan paremmin huomioida 
opetuksessa. 

Lapset ja nuoret tarvitsevat 
motivointia ja myönteistä kan-
nustusta itsetunnon raaka-ai-
neiksi. Luomalla hyvä perusta, 
varmistetaan Suomen menestys 
tulevaisuudessa. Siihen tarvitaan 
enemmän kuin hyvät PISA-tu-
lokset.

FAKTAVASTAUKSET
1. Hallinnollisia kuluja leikkaamalla ja poistamalla 
päällekkäisyyksiä. Muuttamalla toimintaympäristöä 
yrittäjyysmyönteisemmäksi ja työntekoa kannustavak-
si. 

2. En kannata pääkaupunkiseudun kuntien pakkolii-
toksia. Kuntalaisille tulee turvata mahdollisimman 
laadukkaat ja monipuoliset palvelut kustannustehok-
kaasti. Tämä toteutuu parhaiten sellaisessa organisaa-
tiossa, jossa valta ja vastuu kävelevät käsikädessä. 
Päätöksenteon tulee pysyä lähellä niitä ihmisiä, joita 
päätökset viime kädessä koskettavat. 
Verkostomainen seudullinen yhteistyö, jossa elinkeino-
elämä on entistä paremmin kytketty mukaan kehittä-
mistyöhön, tukee parhaiten metropolialueen järkevää 
kokonaissuunnittelua, lisää kilpailukykyä ja haastaa 
toiminnallisesti entistä parempiin ja kustannustehok-
kaampiin ratkaisuihin. 

3. 7100 kg eli varsin kohtuullinen

4. Itsenäisyys, sivistys, rehellisyys, yksilön vapaus 
ja vastuu, lähimmäisestä välittäminen ja vahva usko 
tulevaisuuteen. 

kokoomusnuoret

AHKERA, REHELLINEN, AITO

eliaseramaja.fi

energiatehokkuus

kilpailua monopolien sijaan

tietoyhteiskunta nyt!
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Hyvä ja turvallinen arki
Suomalainen elämänlaatu

Tehdään yhdessä
töitä näiden asioiden
eteen, paremman
huomisen puolesta.

Outi Mäkelä

KOKOOMUS UUSIMAA

OUTI MÄKELÄ
Tahtoa ja taitoa

www.outimakela.com
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MARIKA NIEMI
Opettaja, KTM
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KOKOOMUS

Espoon kaupunginvaltuutettu
Suomenkielisen varhaiskasvatus-
ja opetuslautakunnan pj.

ESPOO

Seuraava eduskunta ja hal-
litus tekevät ulkopolitiik-
kaa vauhdilla muuttuvassa 

maailmassa. Kansainvälistä po-
litiikkaa tehdään tulevina vuosi-
na useammassa pääkaupungissa 
kuin ehkä koskaan. 

Washington ja Moskova saa-
vat rinnalleen Brysselin, Pekin-
gin, Tokion, New Delhin, Brasi-
lian, Pretorian, Jakartan, Soulin 
ja usean muun. 

Samaan aikaan EU:ssa, Yh-
dysvalloissa ja Japanissa yrite-
tään saada taloutta taas kasvu-
uralle, kamppaillaan julkisen ta-
louden velkaantumisen kanssa ja 
– Yhdysvaltoja lukuun ottamatta 
– valmistaudutaan ikääntymisen 
haasteisiin.

Uuden moninapaisen järjes-
tyksen pelisäännöt ja dynamiik-
ka ovat vielä haussa. Samaan 
aikaan meillä on pöydällä yhä 
enemmän yhdessä ratkaistavia 
asioita, kuten ilmastonmuutos 
ja vaikka ruoan hinnan nousu. 

Miten EU ja Suomi pärjäävät 
tässä moninapaisessa maailmas-
sa? Erittäin hyvin – jos toimim-
me fiksusti. Talous ei ole nolla-
summapeliä, jossa yhden voitto 
olisi automaattisesti muilta pois. 

Tällä hetkellä on kiistatta 
onnenpotku elää Euroopassa: 
Newsweek-lehden arviossa 
maailman parhaista maista 25 
parhaan joukkoon mahtui 15 
EU-maata ja lisäksi Sveitsi ja 
Norja. Globalisaatio on tuo-
massa miljardeja ihmisiä ensi 
kertaa kansainvälisen talouden, 
koulutuksen ja hyvinvoinnin 
piiriin. Kasvava keskiluokka 

103 Alexander Stubb, ulkoasiainministeri

Avoin ja aktiivinen 
ulkopolitiikka

nopeasti kasvavissa talouksissa 
hakee elämäntyylin mallia vah-
vasti Euroopasta. 

Meidän suomalaisten ei pidä 
pelätä kilpailua. Muiden rikas-
tuminen tarkoittaa myös uusia 
markkinoita yrityksillemme. 
Emme voi ehkä tehdä halvem-
malla, mutta meidän on tehtävä 
paremmin ja innovatiivisemmin. 

Suomalaisten hyvinvointi 
riippuu yhä enemmän rajo-
jemme ulkopuolella tehtävistä 
päätöksistä. Näihin päätöksiin 
meidän on pystyttävä vaikutta-
maan – itse ja EU:n kautta. EU:n 
ulkopolitiikan vahvistuminen ei 
ole tekosyy Suomen ulkopoli-
tiikan passivoitumiseen, vaan 
päinvastoin: se tarjoaa meille 
uusia vaikuttamiskanavia. 

Kansainvälisen politiikan 
murrosvaiheessa aktiivisel-
la Suomella voi olla kokoaan 
suurempi painoarvo. Asiantun-
tevuuden ja verkostoitumisen 
merkitys korostuu. Parhaat 
ideat voittavat, jos niiden esit-
täjä on täysipainoisesti mukana 
kansainvälisessä päätöksenteko-
verkostossa.

Aktiivisuus ei kuitenkaan 
auta pitkälle ilman kansalaisten 
tukea. Se on kaiken uskottavuu-
den edellytys. Ulkopolitiikkakin 
on politiikkaa, jossa kansalla on 
viimeinen sana. Ulkopolitiikas-
ta tulee voida keskustella yhtä 
avoimesti kuin vaikkapa kou-
lutuspolitiikasta. Samalla pitää 
olla rohkeutta kyseenalaistaa 
vanhentuneet toimintamallit ja 
ratkaisut.

Vaikkakin enemmistöl-
lä suomalaislapsista 
menee paremmin kuin 

koskaan, joukko lapsia ja nuoria 
voi entistä huonommin. Meillä 
on vielä paljon tekemistä lasten 
henkisen hyvinvoinnin turvaa-
misessa ja psyykkisen kasvun 
tukemisessa. Koulukuraattorei-
ta ja -psykologeja sekä tervey-
denhoitajia on vähennetty eikä 
todelliseen lapsen kasvun tuke-
miseen yhdessä perheen ja opet-
tajien kanssa päästä. Kun lasten 
ja nuorten julkisia sosiaali- ja 
terveyspalveluja on nipistetty 
muutenkin, koulupsykologilla 
ei välttämättä ole paikkaa, mi-
hin lähettää pahoinvoiva lapsi. 
Pahimmillaan olen poliisina 

104 Kari Tolvanen, väkivaltarikosyksikön johtaja, rikosylikomisario

Arjen turvallisuus - 
lapset, nuoret ja ikäihmiset etusijalla

ikävissä asioissa joutunut koh-
taamaan tällaisia vailla tukea 
jääneitä lapsia. Lasten ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäiseminen 
sekä mielenterveyspalvelujen 
turvaaminen on parasta rikosten 
ja päihteiden käytön ennaltaeh-
käisyä. 

Jos elämän aloittaminen Suo-
messa ei aina suju mallikkaasti, 
niin yhtä huonosti valitettavasti 
menee osalla ikä-ihmisistä. Yk-
sinäisyys, päihteet ja huono-
osaisuus ovat myös elämänkaa-
ren loppupäässä liian monen 
kohtalona. Äärimmillään tämä 
näkyy lisääntyneinä vanhusten 
itsemurhina. Vanhusten kotona 
asumiseen on kehitettävä uusia, 
inhimillisiä tukimuotoja ja van-

Julkinen talous kärsii jopa 
10 miljardin euron suurui-
sesta kestävyysvajeesta, 

jota kuormittavat etenkin väes-
tön ikääntyminen sekä korkea 
työttömyysaste. Jos kestävyys-
vajetta kurotaan umpeen ve-
ronkorotuksin, tulee pitää huoli 
siitä, että korotukset eivät hei-
kennä työllisyysastetta ja siten 
talouskasvua.

Kestävyysvajeen umpeen 
kuromiseksi onkin valittava 
sellaisia verotusmuotoja, jotka 
haittaavat talouskasvua mah-
dollisimman vähän. Tutkimus-
ten mukaan ansiotuloverotuksen 
kiristäminen johtaa työllisyysas-
teen heikkenemiseen, joten se 
ei ole verotusmuotona tehokas. 
Verotuksen painopistettä onkin 

Taloustieteellisesti 
järkevää verotusta?

järkevää siirtää välillisiin veroi-
hin, sillä arvonlisäverot ja kiin-
teistöverot ovat talouskasvulle 
vähiten haitallisia veromuotoja. 
Työllisyysasteen parantamisek-
si voidaan ansiotuloverotusta 
samalla jopa keventää.

Talouden realiteetit on joka 
tapauksessa ymmärrettävä, jotta 
julkinen talous voidaan saada ta-
sapainoon. Koska väestön ikään-
tymiseen emme voi vaikuttaa, on 
keskityttävä työllisyysasteen 
parantamiseen. Veronkorotus-
ten tulee olla erittäin harkittuja, 
sillä työllisyysastetta heikentävä 
verotus on kansantaloudelle aina 
haitallista.

Elias Erämaja

husten terveys- ja sosiaalipal-
velujen saatavuutta ja laatua on 
kehitettävä entisestään. Meillä 
kaikilla on oikeus turvalliseen 
elämään!

Kauppat.maist., toimitusjohtaja,  
kaupunginvaltuutettu ja  

sosiaali-ja terveyslautakunnan varapj.  
sekä 5 eri kieltä puhuva neljän lapsen äiti

KOKOOMUS  UUSIMAA   www.piakauma.fi Pia Kauma

Valoisa tulevaisuus lapsillemme

Uutta draivia eduskuntaan

PiaKaumaPiaKauma
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Eero Akaan-Penttilä
Kansanedustaja, Lääket. ja kir. tohtori

Ihmisläheinen
asiantuntija

Kokoomus-Uusimaa

050 511 3016

www.eeroakaan-
penttila.fi

eero.akaan-penttila
@eduskunta.fi
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1. Talouskasvu on olennaisin – mutta se ei synny 
itsestään. Verotuksen on mahdollistettava työpaikko-
jen syntyminen, palveluiden tuottavuutta on lisättävä 
ja työuria on pystyttävä pidentämään. Voi olla, että 
leikkauksiakaan ei pystytä välttämään. 

2. En – mutta kannustusta ja pientä painettakin yhteis-
työn tiivistämiseen voidaan kyllä antaa. 
Yhteistyötä Helsingin seudulla on lisättävä selvästi 
mm. kaavoitusasioissa. Tässä on päästy jo jonkin 
verran eteenpäin. 

3. Ulkoministerinä joudun lentämään todella usein, 
mutta esimerkiksi kampanja-autona meillä on Volvo 
V70 DRIVe-malli, jonka päästöarvo (CO2 119g/km) on 
todella pieni.

4. Kansainvälinen ja avoin Suomi menestyy. Kaupan, 
ihmisten ja ajatusten pitää liikkua vapaasti. Silloin 
kun vienti pelittää, hyvinvointivaltio voi paremmin. 
Meihin vaikuttavista päätöksistä yhä suurempi osa 
tehdään rajojemme ulkopuolella. Siksi on pakko myös 
täällä kotona ymmärtää, mitä tapahtuu siellä, missä 
Suomi on Finlande. 

104

FAKTAVASTAUKSET
1. Työn teon pitää olla kannattavaa kaikissa elämän-
vaiheissa ja -tilanteissa.
Verotuksen ja sosiaalitukien kohtuullistamisen pitää 
johtaa siihen, että on kannattavampaa tehdä työtä 
kuin olla tekemättä.
Työuria on jatkettava molemmista päistä. Nuoret on 
saatava valmistumaan ja työelämään aiempaan no-
peammin ja mahdollistettava, että eläkkeelle jäämi-
sestä voi päättää joustavammin työuran loppupäässä. 
Työn tekemisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen on 
panostettava entistä enemmän.
Verotuksessa on huolehdittava työn tekemisen ja 
teettämisen verotuksen säilymisestä kohtuullisena. 
Verotuksen painopistettä on siirrettävä kohti suuria 
pääomia ja toisaalta kulutusta.

2. En kannata pakkoliitoksia pääkaupunkiseudul-
la. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat elivoimaisia, 
joissa on riittävä väestöpohja ja veronmaksajia 
ylläpitämään julkisia palveluja. Pääkaupunkiseudun 
kuntienkin välinen yhteistyö ja nk. metropolialueen 
kehittäminen on kuitenkin erittäin tärkeää. Palveluja 
kannattaa tuottaa yhdessä ja myös palvelujen mah-
dollinen hankinta yksityiseltä sektorilta metropolialu-
eella yhdessä voi tuoda lisäarvoa.

3. 11205 kg, ns "tavallinen tallaaja"

4. Eriavoistumisen ehkäisy, pidetään huolta myös 
heikossa asemassa olevista, työn tekeminen ja teet-
täminen on saatava kannattavaksi, lasten ja nuorten 
hyvinvointiin panostaminen, ympäristöstä huolehtimi-
nen.
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Kokoomuksen tavoitteena on Paremminvointivaltio, jossa hyvä työ kannattaa aina. 
Paremminvointivaltion voivat rakentaa vain poliitikot ja ihmiset yhdessä. Kaikkia suomalaisia tarvitaan. 

Tarvitaan inhimillisyyttä, välittämistä, yhdessätekemisen henkeä. Tervetuloa mukaan rakentamaan 
Paremminvointivaltiota– olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

72 
Akaan-Penttilä Eero 
Kansanedustaja
Lääket. ja kir. toht.
Helsinki

73 
Anttonen Risto
Toimitusjohtaja
Teollisuusneuvos
Porvoo

74 
Erämaja Elias
Valtiotiet. kandidaatti
Kaupunginvaltuutettu
Loviisa

75 
Forsius Merikukka 
Kansanedustaja
Luokanopettaja
Vihti

76 
Hallikainen Johanna 
Partneruusjohtaja
Sipoo

77 
Harkimo Leena 
Kansanedustaja
Helsinki

78 
Helin Anna
Kasvatustieteen maisteri
Luokanopettaja
Mäntsälä

82 
Järvinen Petteri 
Diplomi-insinööri
Espoo

80 
Jernström Kristian 
(Kisu) Kyläkauppias
Musiikintekijä 
Inkoo

81 
Järvenpää Kari
Yrittäjä
Mäntsälä

79 
Irva Paula
Sairaanhoitaja
Tuusula

87
Laakkonen Janne
Lakimies
Siuntio

89 
Laavi Elina 
Pääsihteeri
Kerava

92 
Lehti  Eero  
Kansanedustaja 
Yrittäjä
Kerava 

93 
Lepomäki Elina 
Diplomi-insinööri
Kauppatieteiden maisteri 
Espoo 

96 
Mäkinen Tapani
Kansanedustaja
Vantaa 

97 
Nevalainen Mari 
Valtiotieteiden maisteri
Tiedottaja
Espoo 

99 
Norres Lasse 
Viihde- ja viestintäalan 
yrittäjä Toimitusjohtaja
Vantaa 

100 
Orpana Anitta 
Valtiotieteen maisteri 
Lehtori  
Vantaa

101
Perttu Helinä 
Kasvatustieteen maisteri 
Rehtori
Järvenpää 

102 
Sandström Tomi 
Kauppatieteiden yo.
Vuoropäällikkö
Vantaa 

103 
Stubb Alexander 
Ulkoasiainministeri
Espoo

104 
Tolvanen Kari 
Väkivaltarikosyks. johtaja 
Rikosylikomisario
Espoo
 

105 
Vahasalo Raija 
Kansanedustaja 
Rehtori
Kirkkonummi

106 
Viitanen Tiina 
Filosofian maisteri
Rehtori
Vantaa

www.uudenmaankokoomus.fi

83 
Katainen Jyrki 
Kansanedustaja
Valtiovarainministeri
Espoo

84 
Kauma Pia
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja
Espoo

85 
Kokko Annika 
Opintojohtaja
Kasvatustieteen maisteri
Hyvinkää

88 
Laakso Tommi
Elintarviketiet. maisteri 
Tuotantojohtaja
Espoo

90 
Ladarsi Ahmed
Opistoisäntä 
Kirjailija
Vantaa

91
Lauslahti Sanna 
Kansanedustaja
Hallintotieteiden tohtori
Espoo
 

94 
Matikainen-Kallström 
Marjo Diplomi-insinööri 
Kansanedustaja
Espoo 

95
Mäkelä Outi  
Kauppatieteiden maisteri 
Kansanedustaja
Nurmijärvi 

86 
Konttas Ari
Maatalous- ja metsätieteiden 
maisteri  Yrittäjä
Espoo

98 
Niemi Marika 
Kauppatatieteiden maisteri
Opettaja
Espoo
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