
Suomalaisen työn ja teol-
lisuuden kilpailukyky on 
jäänyt suhteellisesti jäl-

keen tärkeimmistä kilpailija-
maistamme, etenkin työmarkki-
nareformeja tehneistä Saksasta 
ja Ruotsista. Vaikka työn hinta ei 
olekaan saksalaista kalliimpaa, 
ovat monet muut hintakilpailu-
kykyyn vaikuttavat kustannuk-
set kalliimpia. Lisäksi julkisen 
talouden tasapainottaminen on 
meillä edelleen pahasti kesken. 
Se syö luottamusta Suomeen in-
vestointikohteena.

Säästöjä vielä tärkeämpiä 
ovat tehokkaat rakenteelliset 
uudistukset. Komission Suo-
melle antamissa maakohtaisis-
sa suosituksissa on jo useana 
vuonna patisteltu Suomea näi-
hin. Kyse ei ole siitä, pitäisikö 
tehdä rakenteellisia uudistuksia 
vai menosopeutusta. Ainoa oi-
kea vastaus on että tarvitsemme 
molempia. 

Oikeita päätöksiä, mutta 
myöhään
Kuluneella hallituskaudella 
hallitus on toki toteuttanut 
mittavat sopeutustoimet val-
tion menoihin. Kilpailukykyä 
on korjattu maltillisella palk-
kasopimuksella ja julkisen 
talouden kestävyyttä on vah-
vistettu eläkeuudistuksella. 
Sinänsä oikeita päätöksiä on 
tehty valitettavasti koko ajan 
liian vähän ja liian myöhään. 
Hallituksen alkukautta vaivasi 
erimielisyys talouden tilanne-
kuvasta ja aivan loppuvaihees-
sa koko poliittisen järjestelmän 
päätöksenkyky heikkeni vaali-
en lähetessä. Arviot siitä, kuka 
olisi tehnyt enemmän ja kuka 
on päätöksentekoa viivytellyt, 
jätän muille.

Suomen nopea kasvu ja 
nousu yhdeksi maailman vau-
raimmista maista tapahtuivat 
EU- ja eurojäsenyyden myö-
tä. Suomalainen hyvinvointi 

Tarvitaan 
rohkeita päätöksiä
Euroopan talouden elpyminen jatkuu. Uusin komission talousennuste 

oli noin neljään vuoteen ensimmäinen, jossa aiempia kasvuennustei-

ta korjattiin ylöspäin. Suomen talouden kehitys valitettavasti laahaa 

jäljessä ollen EU:n kolmanneksi hitainta tänä ja ensi vuonna.

on rakennettu vahvan viennin 
varaan. Vientimme osuus brut-
tokansantuotteesta on ollut kor-
kea. Positiivinen vaihtotase on 
tuonut vaurauden maahamme. 
Nyt tuo tilanne on muuttunut 
dramaattisesti. 

Teolliset investoinnit Suo-
meen ovat lahjomaton mittari 
tämän hetken ja huomisen kil-
pailukyvystä. Ne ovat olleet 
lähes jäissä jo pitkään. Kehitys 
alkoi jo ennen finanssikriisin 
iskemistä.

Suomen aiempi menestys 
on perustunut vahvuuksiim-
me, joissa olemme maailman 
kärkeä: laaja koulutus ja korkea 
osaaminen, innovaatiojärjestel-
mät, matala korruptio ja talou-
dellinen vakaus. Monet kilpaili-
jamaidemme ja maailman nou-
sevat taloudet ovat kehittyneet 
näillä alueilla nopeasti. Samaan 
aikaan ne säilyttävät aiemmat 
vahvuutensa, kuten maltilliset 
palkkakustannukset sekä suu-
remmat tehdyt työtunnit.

Rohkeita rakennemuu-
toksia 
Vaihtotaseen ongelmat eivät 
valitettavasti parane pelkästään 
talouskasvun avulla. Tarvitaan 
myös kilpailukykyä vahvis-

tavia rakenteellisia toimia 
vaihtotaseen kääntämiseksi 
taas pysyvästi ylijäämäisek-
si. Maltillinen palkkaratkaisu 
sekä yhteisöveron reilun alen-
nus olivat askeleita oikeaan 
suuntaan, mutta tarvitaan lisää 
uudistuksia suomalaisen työn 
kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Suomi tarvitsee rehellistä 
analyysia tilanteesta sekä roh-
keaa uudistusohjelmaa. Puolu-
eiden on pystyttävä näkemään 
lyhytnäköisen etutaistelun 
sijaan, mikä on koko Suomen 
pidemmän tähtäimen etu. On 
tehdä tarvittavia ja vaikeita uu-
distuksia. Näin teollinen tuotan-
to ja vientiyritykset eivät vain 
pysy Suomessa, vaan investoi-
vat lisää uusiin työpaikkoihin. 
Tämä on mahdollista vain jos 
Suomi nähdään hyvänä toimin-
taympäristönä laajassa kilpailu-
kyvyssä myös tulevaisuudessa.

Tosiasiat on tunnustettava. 
On siirryttävä ratkaisuihin ja 
toimintaan suomalaisen työn 
kilpailukyvyn parantamiseksi 
sekä julkisen talouden vakaut-
tamiseksi. Se vaatii rohkeita ja 
vaikeita päätöksiä. 

Juho Romakkaniemi
Komission varapuheenjohtaja 
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Suomi on saatava 
liikkeelle
Suomalaiset ovat aina olleet vahvimmil-

laan vaikeina aikoina. Tämä on ollut pie-
nen, sitkeän ja edistyksellisen kansakun-

tamme valtti. Nykytilanne on vaikea. Jotenkin 
tuntuu, että Suomi menee kitkuttaen eteenpäin. 
Tässä on peiliinkatsomisen paikka myös meillä 
poliitikoilla.

Suomi on saatava liikkeelle. Meillä ei ole 
varaa pysähtyä, lamaantua ja olla uudistumatta. 
Enkä nyt tarkoita vain kilpailukykyä. Meillä ei 
ole varaa siihen, että hyvinvointiyhteiskunnassa 
ei voida hyvin. Meillä poliitikoilla ei ole varaa 
sulkea silmiämme ja vain tehdä asioita kuten 
ennenkin on tehty, jos ne eivät toimi.

Jotta Suomi saadaan liikkeelle, meidän on 
kyettävä uudistumaan turvallisesti. Eikä uudis-
tamisen vastakohta ole se, että vanhassa olisi 
jotakin huonoa.

Esimerkiksi koulujärjestelmämme on ollut 
aivan maailmanluokan kärkeä. Se on toiminut. 
Mutta samalla kilpailu kovenee maailmalla. 
Jotta pysymme vauhdissa, emme voi jäädä 
paikallemme. Pisa-tuloksemme ovat jo hiukan 
taantuneet. Nyt pitää päästä uudelleen kärkeen. 
Esimerkiksi koululuokat on pidettävä alueena, 
jossa uusi teknologia pääsee mukaan liitutaulun 
rinnalle.

Usein tarve uudistumiselle lähtee jos-
takin suuremmasta murroksesta. Suomi on 
parhaillaan suurten muutosvoimien keskellä. 
Väestömme ikääntyy ja työntekijöiden määrä 
vähenee. Julkisten palveluiden tarve kasvaa ja 
niiden rahoituksessa on kestävyysvaje. Kil-
pailukykymme on heikentynyt ja elinkeinora-
kenteemme on murroksessa. Hyvinvointiamme 
ylläpidetään velaksi, niin taloudellisesti kuin 
ympäristönkin osalta. Digitalisaatio kumoaa 
vanhoja toimintamalleja.

Uskon, että muutama konkreettinen keino 
auttaa. Ensinnäkin työ on muutoksessa kaik-
kein tärkeintä. Työ on asetettava etusijalle. Ko-
koomus lähtee rakentamaan seuraavaan neljää 
vuotta työn kautta.

Työllä on tärkeä sisältömerkitys elämässä, 
mutta se pitää myös hyvinvointiyhteiskuntam-
me pyörimässä. Jos käteen jäisi veronalennus-
ten kautta hiukan enemmän rahaa, se voisi kan-
nustaa työntekoon. Tai jos yritykset voisivat 
palkata hiukan helpommin uusia työntekijöitä 
– vaikka koulutussopimuksen kautta nuoria 
helpommin. Työ luo lisää työtä. Ja sitä kautta 
myös hyvinvointia.

Jotta Suomi saadaan liikkeelle, tarvitsem-
me keinojen lisäksi myös uusia tapoja toimia. 
Tarvitsemme määrätietoisempaa poliittista pää-
töksentekoa, digitalisaation mahdollisuuksiin 
tarttumista sekä sääntelyn purkamista. Samalla 
hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on laitettava 
kestävälle pohjalle.

Normit eivät toimi toivotulla tavalla, kun 
kansalaiset ja yritykset kokevat normiähkyä jo 
entistenkin normien kuormittamina. Julkinen 
talous puolestaan ei voi enää elää niin, että kaik-
kia uusia ja toivottuja asioita hoidetaan perus-
tamalla lisäämällä määrärahoja eri paikkaan.

Tärkeät asiat ovat usein yksinkertaisia, niin 
tässäkin asiassa. Tosiasiassa muutos lähtee yk-
sittäisistä ihmisistä. Se todella lähtee siitä, että 
saamme Suomen liikkeelle.

Siksi meidän on saatava jokainen suoma-
lainen liikkeelle synnyttämään muutosta sinne, 
missä muutos tehdään. Työpaikoilla, kouluissa, 
sairaaloissa, tehtaissa, järjestöissä, vanhain-
kodeissa. He tarvitsevat tilaa ja tuulensuojaa 
kehittää ja innovoida toimintaa eteenpäin. Tar-
vitsemme muutoksentekijöitä koko maahan. Eri 
puolueisiin, eri ryhmiin, eri ammatteihin.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on 
rakennettu aikaisempien sukupolvien koval-
la uurastuksella. Pidetään yhdessä huoli, että 
jätämme tämän maan paremmassa kunnossa 
jälkeemme kuin millaisena olemme sen hoi-
taaksemme saaneet.

Alexander Stubb
Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri

Juho Romakkaniemi
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1990-luvun lama on jättänyt 
jälkensä yhteiskuntaamme. 
Konkurssit, takausvelat ja 
työttömyys ajoivat ihmiset 
pitkäaikaiseen velkaloukkoon. 
Olen tutkinut väitöskirjassani 
kuinka nämä ihmiset ovat sel-
viytyneet tuona aikana. Ihmiset 
ovat kertoneet taloudellisesta 
ahdingosta, kärsimyksestä ja 
häpeästä. Toisaalta he ovat pu-
huneet myös selviytymiseen 
positiivisesti vaikuttaneista 
asioista kuten puolison tuesta 
ja perheestä. Periksi antamat-
tomuus, vahva yrittäjäluonne 
ja toiminnallisuuden säilyttämi-
nen ovat olleet tärkeitä tekijöitä 
selviytymisessä. 

1990-luvun laman ja tämän 
päivän laman syyt ovat eriluon-
teisia, mutta seurauksista voi-
daan oppia paljon. 1990-luvun 
lamassa 100 000 ihmistä jäi 
pysyvästi työelämän ulkopuo-
lelle. Valtava määrä yrittäjiä, 
osaamista ja hiljaista tietoa jäi 
pois työmarkkinoilta. 

Nyt voimme toimia toisin ja 
kannustaa yrittäjyyteen. Suurin 
syy miksi tällä hetkellä ei halu-
ta lähteä yrittämään on se, että 

Mitä opimme viime lamasta?
epäonnistumisen seuraukset 
ovat liian ankarat. Konkurs-
silainsäädäntö tulisi uudistaa. 
Lisäksi on paljon muita asioi-
ta, joita on tehtävä erityisesti 
yksin-, mikro- ja pk-yrittäjien 
arjen helpottamiseksi, jotta he 
pystyvät toteuttamaan osaamis-

taan ja luomaan työpaikkoja. 
Suomi voi nousta nykyisestä 
lamasta vain yrittämällä ja työtä 
tekemällä.

 Ruut Sjöblom
Teologi, tutkija         
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Tulevan hallituksen täy-
tyy luoda hyvät edelly-
tykset työllistämiselle. 

Lisäksi tarvitaan menojen kar-
sintaa,  mutta tarkan harkinnan 
perusteella. 

Kasvu syntyy yrityksistä. 
Toivottavasti saamme viisaan 
hallituksen, joka päätöksillään 
auttaa Suomea pääsemään 
kasvu-uralle. Kreikalla ei ole 
Suomen talouden kannalta enää 
painoarvoa.

Suurten puolueiden vaali-
lupaukset ovat epämääräisiä. 
200 000 työpaikkaa on kaikki-
en ohjelmassa. Luku on peräisin 
konsulttifirmasta!

Sixten Korkman:

Olemme Suomessa 
alisuorittajia

Olemme Suomessa alisuorittajia siihen nähden että meillä on perus-

asiat kunnossa ja hyvin koulutettu työvoima, sanoo valtiotieteen toh-

tori, Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman. Kunhan hyödynnäm-

me informaatioteknologian kunnolla, niin voisi mennä paremmin.
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opettaja, KTM, äiti,
20 vuoden kokemus
kuntapolitiikassa
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Iäkkäiden osuus lisääntyy, 
mutta se ei ole ongelma, sillä 
jatkamme pitempään työelä-
mässä. Onnistunut eläkeuudis-
tus nostaa pitkässä juoksussa 
eläkeikää.

Hyvinvointivaltio on kaik-
kien lemmikki
Hyvinvointivaltion ainoa takuu 
on kestävä työlinja. Hyvinvoin-
tivaltio rahoitetaan tosiasiassa 
tavallisten suomalaisten verotu-
loilla, ei varakkaiden pääomatu-
loista kerätyillä veroilla.

Sixten Korkmanin mukaan 
tarvitaan sote-uudistus ja kun-
tien yhdistymisiä. 

Asuin kymmenen vuotta 
Brysselissä. Se koostuu 17 
kaupungista ja muodostaa silti 
yhtenäisesti hallitun metropoli-
alueen. Sellainen tukee kansal-
lista kilpailukykyä. Suomessa 
pitäisi olla vahva metropolialue, 
se olisi koko Suomen etu.

Sixten Korkmanin mielestä 
optimismin aiheita ovat koulu-
tus ja teknologia. Ammattikor-
keakoulu ja yliopisto voisivat 
olla lähempänä toisiaan. Meil-
lä on pirstaleinen korkeakoulu-
verkosto, ehkä vähempi riittäisi. 
Jotkut korkeakoulut voisivat 
olla suurempia. Tieteen taso ei 
ole Suomessa viime vuosina 

kohentunut. Tutkimukseen pa-
nostetaan, mutta tulos on kes-
kinkertainen. Meillä tutkimuk-
set pohjustavat innovaatioita. 
Suomessa on hyvä yhteistyö 
korkeakoulujen ja yritysten 
välillä.

Metsäteollisuus ei panosta-
nut ajoissa tutkimukseen. Sääli, 
nyt metsäteollisuuden tilanne 
olisi voinut olla tutkimuksen 
ansiosta paljon vahvempi. 

Suomen julkinen talous ei 
ole kovin iso mutta monelta 
osin siedettävä.  Nyt on aika 
valmistella järkeviä uudistuk-
sia, Sixten Korkman sanoo.

Sixten Korkman on Suomen 
arvostetuimpia talouden asian-
tuntijoita. Hän on toiminut ET-
LAn ja EVAn toimitusjohtajana 
ja Euroopan unionin ministe-
rineuvoston talouspoliittisen 
osaston (Ecofin) pääjohtajana.

Teksti ja Kuva: Mirja Ekholm

Suomella on ollut tavoitteena nousta maailman 
osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennes-
sä. Meillä on edelleen koulutuksen suurvallan 
maine. Poliitikot ja opetusviranomaiset ympäri 
maailmaa ovat käyneet vieraani eduskunnassa. 
Heidän tavoitteenaan on selvittää, mikä on sa-
laisuutemme.

Parhaat opettajat, paras koulutus
Maailmalla ei ole lainkaan tyypillistä, että 
ikäluokkansa parhaat haluavat opettajiksi. 
Että opettajankoulutukseen on suhteellisesti 
vaikeampi päästä kuin juristiksi tai lääkärik-
si. Ei myöskään ole tyypillistä, että opettajilla 
on ylempi korkeakoulututkinto. Kun on hyvät 
opettajat, ei ole tarvetta koko ajan valvoa ja 
testata. Sekin on monelle suuri hämmästyksen 
aihe.

Parhaana ei voi pysyä ilman linjakasta 
kehitystä, tavoitteita ja tahtoa
Koulutuksessa kvartaali on neljännesvuosisa-
ta. Näemme tulokset nyt tehdyistä ratkaisuista 
vasta hyvin pitkällä aikavälillä. Siksi muutosten 
pitää olla harkittuja ja hallittuja. Kun ideologia 
ohittaa substanssin, ollaan kaltevalla pinnalla.

Kuluneella vaalikaudella vain Kokoomus 
profiloitui koulutuksen puolustajaksi. Ensi 
vaalikaudella koulutuksen ja osaamisen pitää 
olla entistä keskeisemmässä roolissa.

Koulutus ei ole kuluerä, se on investoin-
ti ihmisiin. Suomalaisia on johdettu harhaan 
selittämällä, että koulutamme ihmisiä liikaa. 
Tuoreen OECD:n tilaston mukaan suomalaiset 
ovat pudonneet jo reilusti alle kaikkien maiden 
keskiarvon siinä, miten koulutettuja nuoremme 
ovat.

Osaaminen on Suomen timantit ja öljy
Osaaminen on meidän tärkein luonnonvaram-
me. Se vain lisääntyy käytössä. Siksi koulu-
tuskaan ei ole mikä tahansa budjettiluokka, se 
on kilpailukykymme kasvattamista ja kurkot-
tamista tulevaisuuteen. Meistä jokainen tarvit-
see jatkuvasti oman osaamisensa päivittämis-
tä. Sillä kiritämme Suomen uuteen nousuun. 
Koulutuksen perusasiat ovat edelleen kunnossa. 
Koulutuksen kehittämisen osaaminen ja tahto 
on jo kiire ottaa käyttöön.

Raija Vahasalo
Kansanedustaja, eduskunnan 

sivistysvaliokunnan puheenjohtaja

Maailman 
osaavimmaksi kansaksi

Nyt päättyvä vaalikausi on 
varoittava esimerkki, kuinka 
asioita voidaan lykätä, siirtää 
ja sotkea. Kuntauudistus, sote-
uudistus, metropolihallinto, pi-
sararata, kaikki keskeisiä alueen 
elinkelpoisuuteen vaikuttavia 
hankkeita, jotka valmisteltiin 
pinnallisesti ja päätösvaiheessa 
sotkettiin lopullisesti.

Neljän eduskuntavuoden ai-
kana velkaa on otettu enemmän 
kuin koskaan, noin 30 miljardia 
euroa. Olisiko näin tapahtunut, 
jos kansanedustajien palkkaus 
olisi sidottu bruttokansantuot-
teen kasvuun. Esimerkiksi 
ns. veroton kulukorvaus noin 
1000 euroa kuukaudessa voi-

Kansanedustajat 
voisivat siirtyä 
tulospalkkaukseen 

– saataisiin vauhtia kasvuun
taisiin varsin hyvin sitoa tähän 
lahjomattomaan tunnuslu-
kuun, kasvuun. Jos kasvu on 
edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen enemmän kuin 3 
%, maksettaisiin kansanedus-
tajille kulukorvaus kuten nyt, 
eli täysimääräisenä. Jos kasvu 
olisi 0 tai miinusmerkkinen, ei 
maksettaisi mitään. Nykyinen 
palkkiojärjestelmä ei siis ota 
lainkaan huomioon, kuinka 
hyvin kansanedustajat yhdes-
sä hallituksen kanssa saavat 
synnytettyä kasvua, jonka seu-
rauksena työllisyys paranee, 
ostovoima kasvaa, verot keve-
nevät jne.

Ilman kasvua seuraa hidasta 

näivettymistä, velkaantumista. 
Jätämme lapsillemme tällä me-
nolla aivan liian raskaan velka-
taakan hoidettavaksi.

Olen esittänyt edellä mai-
nittua ajatusta muutaman ker-
ran tilaisuuksissa Eduskunnan 
ulkopuolella saaden raivoisat 
aplodit. Eduskunnassa palaute 
on ollut huomattavasti vaati-
mattomampaa. Ilmeisesti edes 
kasvun merkitystä ei aina oikein 
ymmärretä. Vasta viime viik-
koina vaalien lähestyessä yhä 
useampi tajuaa, että tästä talou-
dellisesta tilanteesta ei enää ve-
ron korotuksilla ja leikkauksilla 
selvitä. Leikkauksilla voidaan 
vähentää kestävyysvajetta 1-3 

miljardia. Veronkorotukset ovat 
aika lailla käytettyjä. Vaikka ve-
roja korotettaisiin, kertymä ei 
juuri parane. Työn verotus on 
jo niin kovaa, että vapaa-aika 
voittaa ylityöt.

Yritysten verotus kiristyi va-
hingossa viimeisessä pääoma-
verouudistuksessa Arhinmäen 
vaatimuksesta niin paljon, että 
maassa ei ole tarpeeksi kasvu-
haluisia, riskiä ottavia yrityksiä. 
Verotuksen progressio on liian 
voimakas suhteessa riskin taak-
kaan.

Eero Lehti
kansanedustaja

Olen 38-vuotias kauppatietei-
den tohtori, yritystoiminnan ja 
talouden asiantuntija. Oikean 
laidan kokoomuslaisena mie-
lestäni jokainen on vastuussa 
itsestään. Työtä tekemällä on 
voitava vaurastua ja palkasta on 
jäätävä käteen enemmän kuin 
jos ei viitsi tehdä mitään. Hol-
hous- ja paapomisyhteiskuntaa 
en hyväksy.

Eduskuntaan tarvitaan li-
sää käytännön bisnesälyä, yri-
tys- ja liiketoimintaosaamista, 
ymmärrystä arjesta ja turhasta 
byrokratiasta. Ajankin uuden 
ajan politiikkaa, johon eivät 
poliittiset virkanimitykset kuu-
lu. Kansanedustajilla on tällöin 
vastuu asetettujen tavoitteiden 

Politiikkaan yrityselämän parhaita käytänteitä
toteutumisen seurannasta ja 
velvollisuus kertoa asioiden 
etenemisestä ja säännöllisestä 
raportoinnista äänestäjille.

Byrokratiaa on liikaa ja sen 
tavoitteena tuntuu olevan tehdä 
yrittämisestä mahdollisimman 
vaikeaa ja työllistymisestä 
mahdollisimman kannattama-
tonta. Lisäksi suorat rahatuet 
(subventiot) vääristävät yri-
tysten kilpailua ja passivoivat 
työmarkkinoita. Yritystuet 
johtavat epäterveeseen yritysra-
kenteeseen ja tehottomuuteen. 
Työtön taas laskee tukia yhteen 
huomaten: ”ettei kannata men-
nä töihin”. Yrittäjyyttä on voita-
va kokeilla ilman vuosikausien 
yrittäjäleimaa. Tällä hetkellä 

yrittäjäksi ryhtyvä sanoo käy-
tännössä hyvästit sosiaaliselle 
turvaverkolle.

Suomi saadaan uuteen nou-
suun laskemalla työn verotusta 
ja palkkojen sivukuluja, mut-

ta ennen kaikkea antamalla 
kaikille yrityksille käyttöön 
maksuttomia valtiontakauksia 
kasvuinvestoinneille.

Jan Edelmann

OUTI
MÄKELÄ

Hyvinvointi tehdään 
työllä ja yrittämisellä.

Yrittäjyydelle ja 
ahkeruudelle on 
raivattava tilaa 
byrokratialta.  

www.outimakela.com
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Jakelu
Suomen Suoramainonta Oy
Helsingin Jakelu-Expert Oy 

Anna, äänesi asiantuntemukselle.

ANNA HELIN
www.annahelin.fi
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Ari Konttas

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Uudenmaan Kokoomuksen puheenjohtaja, 
Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen, reservin kapteeni, talouden ammattilainen, yrittäjä
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Tiukasti asiassa! Suomen eduskunta tarvitsee nyt 
asiantuntijoita ja ammattimaista otetta. Vain siten 
syntyy ratkaisuja, jotka takaavat reilun, toimivan 
ja elinvoimaisen yhteiskunnan. Velkaantuminen 
pysäytetään, julkisen sektorin tehtäviä ja 
sääntelyä karsitaan sekä työllistämisen 
ja työllistymisen esteet raivataan. 
Tutustu näkemyksiini:
www.arikonttas.fi

www.piakauma.fi    
pia.kauma@eduskunta.fi M
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kauppat. maist.
toimitusjohtaja 
Etyjin turvallisuus- 
politiikan raportoija
kielitaitoinen
naimisissa  
4 lapsen äiti
kunnallisvaalien  
ääniharava 2012 
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MINULTA SAAT RAPORTIN JOKA PERJANTAI

295 EDELMANN

www.uudenaika.fi

Politiikkaa voidaan tehdä myös toisella tavalla

U U S I M A A

Maksaja: Anna Helin

Maksaja: Jan Edelmann

Maksaja: Jan Edelmann
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Uudenmaan Yrittäjien toi-
mitusjohtajana edustan noin 
 9000  pk-yritystä. Tiedän, että 
Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä, 
jotka uskaltavat palkata itsen-
sä ja monet myös muita. Viime 
vuosien kaikki yksityisen sekto-
rin nettomääräiset lisätyöpaikat 
ovat syntyneet nimenomaan pk-
yrityksiin. Käytäntö on osoit-
tanut, että tulevaisuuden uudet 
työpaikat ovat pienemmissä 

Yrittäjyys 
kantaa Suomea

yrityksissä.
 Yritystoiminnan edellytyk-

siä kannattaa helpottaa. Sään-
telyä tulee vähentää, rahoitusta 
helpottaa, maksuaikoja lyhen-
tää ja paikallista sopimista lisä-
tä. Yrittäjät hoitavat kyllä sitten 
lopun itse.  Kun saamme lisää 
rohkeita ihmisiä, jotka lähtevät 
yrittäjiksi, Suomikin nousee.

 Työelämän ja korkeakoulu-
toiminnan läheinen yhteys on 

On aika katsoa totuutta silmiin. 
Kansantalouden ongelmat eivät 
ratkea odottamalla hyviä aikoja. 
Valtion velka oli vuonna 2008 
runsaat 54 miljardia euroa, 
nyt velkakello tikittää yli 96 
miljardissa. Julkisen sektorin 
suhde bruttokansantuotteeseen 
on kasvanut liian suureksi, mikä 
on johtanut jatkuvaan velkaan-
tumiseen. 

Julkisen sektorin menot on 
sopeutettava tuloihin, velkaan-
tumisen ja veronkorotusten tie 
on kuljettu loppuun. Jo nykyi-
nen verotus rajoittaa kansalais-
ten ostovoimaa ja haittaa kan-
santalouden kasvua. Verotusta 
olisikin kevennettävä kaikissa 
tuloluokissa, jotta kansantalo-
us saisi polttoainetta. Samalla 
on syytä arvioida raippavero-
jen oikeutus. Julkisen sektorin 
tehtäviä on karsittava, tuotta-

Talous kuntoon 
työllä ja säästöillä

Suomalaiset ovat kansaa, joka 
paitsi rakastaa sääntöjä, myös 
noudattaa niitä tunnollisesti. 
Järjestäytynyt yhteiskunta toki 
tarvitsee toimiakseen pelisään-
töjä, mutta liika on kuitenkin 
liikaa. On tultu tilanteeseen, 
jossa normiähky on alkanut 
tukahduttaa yritystoiminnan 
mahdollisuuksia, estää inves-
tointeja ja hankaloittaa taval-
listen ihmisten elämää.

Liika sääntely aiheuttaa yli-
määräisiä kustannuksia, hidas-
taa ja vaikeuttaa hyödyllisten 
asioiden tekemistä ja lannistaa 
oma-aloitteisuutta. Pieni kansa 
pinta-alaltaan suuressa maassa 
tarvitsee joustavuutta. Ei ole 
tätä päivää, että valtio määrää, 
milloin kauppoja tai kampaa-

Lainsäädäntökoneistossa 
tarvitaan myös purkutoiminto

moja saa pitää auki ja milloin ei.
Kun eduskunnan ensisijai-

nen tehtävä on lainsäädäntö-
työ, johtaa se osaltaan helposti 
siihen, että lakien ja sääntelyn 
määrä jatkuvasti kasvaa ja 
kertaantuu ilman, että vanhaa 
puretaan tai lakien tarkoituk-
senmukaisuutta arvioidaan.

Vääristyneimmillään hal-
litusten aikaansaannoksia ar-
vioidaan käsiteltyjen esitysten 
määrissä, jolloin myös lisään-
tyy työn laatuun liittyvä riski. 
Näistä syistä, olisi paikallaan, 
että seuraavalla hallituskaudel-
la luotaisiin esimerkiksi valtio-
neuvoston yhteyteen riippuma-
ton toimielin, jonka tehtävänä 
on toimia lainsäädäntötyön 
laadun suodattimena ja valvoa 

sääntelyn laatua ja keinojen vai-
kuttavuutta.

Varsinaista norminpurku-
ministeriötä tuskin koskaan 
perustetaan, mutta sääntelyä, 
sen laatua ja tarpeellisuutta 
kriittisesti arvioiva taho palve-
lisi hyvin nyky-yhteiskuntaa ja 
lisäisi sujuvuutta.

Tällä hallituskaudella työ 
normien järkevöittämiseksi 
saatiin käyntiin, mutta työtä on 
jatkettava. Tulevan hallituksen 
suurin haaste ja kynnyskysy-
mys myös sääntelykysymyk-
sessä, on yhteisen tilannekuvan 
ja tahtotilan muodostaminen.

Outi Mäkelä,
kansanedustaja

eduskuntaryhmän vpj.

MIA LAIHO
KUNNANVALTUUTETTU
LÄÄKÄRI
ÄITI

ÄÄNESTÄ

www.mialaiho.net
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• Toimivat sosiaali- ja terveyden- 
huollon palvelut

• Pidetään huolta lapsista,  
nuorista ja vanhuksista

• Työn tekeminen ja yrittäminen 
kannattavaksi
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Askeleita parempaan huomiseen

CARITA 
ORLANDO

Tasa-arvoinen ja  
laadukas koulutus

Osaava  
veropolitiikka

Maltillinen  
sääntely

Yrittämisen  
kannustavuus

caritaorlando.fi

www
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Yhteistyöllä vauhtia 
ja vaikuttavuutta 
työllisyydenhoitoon

Said Aden
Työllisyysasioiden päällikkö 

Espoon kaupunki

tulevaisuuden menestyksem-
me salaisuus. Koulutusta ei tule 
vaarantaa suurilla leikkauksil-
la. Olen Laurean hallituksen 
varapuheenjohtajana nähnyt, 
miten erinomaisesti oppilai-
toksen sekä yritysten ja muiden 
yhteisöjen yhteistyö voi toimia 
opiskelijaprojekteissa.

 

Petri Graeffe

vuutta parannettava, byrokra-
tiaa ja turhaa sääntelyä puret-
tava. Vaikeita päätöksiä ei voi 
työntää eteenpäin ja ylläpitää 
hyvinvointiyhteiskuntaa vel-
karahalla.

Kokoomuksen korjaus-
liikkeessä työ on asetettu etu-
sijalle. Yrityksiin syntyvien 
työpaikkojen myötä saadaan 
verotuloja yhteiskunnan rat-
taisiin. Talouden kasvua on 
vauhditettava työllistymisen ja 
työllistämisen esteet raivaamal-
la. Yrityksiin investoimisen on 
oltava kannustavaa ja yksityi-
sen riskinoton houkuttelevaa, 
jotta yrityksiä ja työpaikkoja 
voisi syntyä.

Työmarkkinoita joustavoit-
tamalla ja paikallisesti sopien 
pystytään synnyttämään uusia 
työpaikkoja. Töitä tehdään 
silloin, kun töitä on. Koeaiko-

jen pidentäminen ei ole uhka 
osaavalle ja motivoituneelle 
työntekijälle. Työmarkkinoiden 
jäykkyydet johtavat siihen, että 
työntekijä jätetään mieluummin 
palkkaamatta erityisesti epä-
varmassa suhdanteessa. Työn 
tekemisestä on tehtävä kannat-
tavaa ja vastikkeettomista tuista 
luovuttava, jotta lyhyetkin työ-
suhteet kannattaa ottaa vastaan.

Talouden tasapainotus vaatii 
nyt Suomi-talkoita, joihin kaik-
ki osallistuvat. Miljardien tasa-
painotus vaatii uskallusta tehdä 
välttämättömät säästöpäätökset 
heti. Terve ja toimiva talous ja 
sen myötä kasvava työllisyys 
on perusta, jolle hyvinvointi 
rakennetaan. 

Ari Konttas
Espoon kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja

Vietnamilainen Vu Minh Duc 
tuli Suomeen 11-vuotiaana äi-
tinsä ja pikkusiskonsa kanssa. 
Nyt 24-vuotias Duc on Suomen 
kansalainen, talonrakentajan 
ammatin suorittanut ja per-
heellinen.

Vuonna 2010 valmistunut 
Duc pääsi Espoon kaupungille 
oppisopimustyöhön. Seuraava-
na vuonna oli armeijan vuoro. 

2012 tapahtui paljon. Kesäl-
lä Duc oli Meilahdessa sydä-
men läppäleikkauksessa ja elo-

• Tutkija, Helsingin Yliopisto
• Tutkimusaihe 1990-luvun 
   laman seuraukset
• Perheyrittäjätausta

• Teologi
• Sosiaalietiikka, 
  sosiaalipsykologia
• Akateeminen yrittä-
  jätutkinto

• 38-vuotias
• Kaksi lasta, 
   mies
• Juoksu, 
   jooga, 
   lukeminen

• Uuden- 
  maan 
  maakunta- 
  valtuutettu
• Kunnan- 
  valtuutettu
• Seurakun-
  tavaltuu-
  tettu
• Kirkkoneu-
  voston jäsen
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Taloudellisen taantuman aikana työ-
markkinatilanne kiristyy ja nuoriso- 
sekä pitkäaikaistyöttömyys nousevat. 

Pitkäaikaistyöttömyydessä näkyvät erityisesti 
suurten yritysten irtisanomiset ja niiden kerran-
naisvaikutukset. Espoon pitkäaikaistyöttömyy-
den rakenne eroaa muista pääkaupunkiseudun 
kunnista siten, että Espoossa 24 % pitkäaikais-
työttömistä on korkeasti koulutettuja. Lisäksi 
joukossa on runsaasti kansainvälistä kokemusta 
omaavia osaajia, mutta myös merkittävä mää-
rä nuoria sekä vailla ammattitaitoa olevia vai-
keasti työllistettäviä ja maahanmuuttajia. Työtä 
vaille on jäänyt myös henkilöitä, joiden aikai-
sempia töitä ei enää ole. Heille uuden urapolun 
löytyminen voi olla haasteellista. Joukon koos-
tuessa hyvin erilaisista ihmisistä perinteiset kei-
not eivät enää tepsi. Espoo kehittääkin entistä 
painokkaammin työllisyydenhoitoa yhteistyös-
sä kaupungin toimialojen, Espoossa toimivien 
yritysten, työhallinnon ja pääkaupunkiseudun 
muiden kuntien kanssa.

Kaupunki on tehnyt työllisyyden edistä-
miseksi uusia hanke-avauksia ja tiivistänyt 
yritysyhteistyötä, joista esimerkkeinä han-
kintojen kautta yrityksiin työllistäminen ja 
työpankkitoiminta. Työpankkitoiminnassa 
pitkäaikaistyöttömiä ohjataan takaisin avoimil-
le työmarkkinoille siten, että heitä palkataan 
työpankkiyrityksen palvelukseen, josta heidän 
työpanostaan vuokrataan yksityisten yritysten 
käyttöön esimerkiksi ruuhka-avuksi. Myös työ-
kokeilu- ja oppisopimuspaikkoja on lisätty ja 
työnhakua tuetaan tehokkaammin. Kaupungin 
työhönvalmennustiimi järjestää yksilö- ja ryh-
mävalmennusta ja tekee yhteistyötä yritysten 
kanssa. 

Matalan kynnyksen palvelumalli alle 
30-vuotiaille työttömille
Espoon kaupunki, Omnia ja TE-toimisto kehit-
tävät nuorisotakuun palveluverkostoa. Espoon 
Ohjaamo on huhtikuussa 2015 käynnistyvä kol-
mivuotinen hanke, jossa rakennetaan matalan 
kynnyksen palvelumalli alle 30-vuotiaille työt-
tömille nuorisotakuun toteuttamiseksi. Ohjaa-
mon perusajatuksena on tarjota nuorelle vahvaa 
yksilöllistä tukea ja palvelut yhden työntekijän 
kautta. Hankkeen suunnittelu on nojannut vah-
vasti Vantaan Petra-hankkeen tuloksiin.

Aloittavien yritysten tilatarpeeseen Espoon 
kaupunki on yhdessä YritysEspoon kanssa vas-
tannut valjastamalla suurten yritysten tyhjiä 
toimitiloja yritysten yhteisölliseksi alustaksi. 
Näitä Startup Quja -tiloja löytyy Tecnotreen 
tiloista Suomenojalta ja Nokian Karaportin 
kampukselta. 

Kaupungilla on ollut aktiivinen rooli myös 
pääkaupunkiseudun rakennemuutosryhmässä, 
joka perustettiin 2012 Nokian mittavien henki-

löstövähennysten myötä. Espoon elinkeinojoh-
tajan vetämän ryhmän tavoitteena on hyödyn-
tää äkillisen muutoksen painetta rakenteiden ja 
yhteistyön uudistamiseksi kestävällä tavalla, 
vauhdittaa alueen työmarkkinoiden kysynnän 
ja tarjonnan kohtaamista, sekä edesauttaa työ-
paikkansa menettäneiden uusien urapolkujen 
löytymistä. 

Espoo on ollut myös mukana edistämässä 
kansallisella tasolla toimivan Kaato-hankkeen 
käynnistymistä ja toimintaa. Hankkeessa hou-
kutellaan korkean osaamisen teknologiainves-
tointeja Suomeen. Onnistuneita toimenpiteitä 
ovat olleet mm. Talent Match - sähköinen alusta 
ja Talent Talks -tapahtumat, joiden avulla kan-
sainväliset yritykset ja työtä etsivät kansainvä-
liset osaajat löytävät toisensa.

Vastuullisella työllisyydenhoidolla 
kestäviin ratkaisuihin - työelämä-
lähtöisyys, yrittäjyys ja kumppanuus 
keskiössä
Suomen vetovoimaisimmat ja joustavimmat 
työmarkkinat ovat pääkaupunkiseudulla. 
Seudun kilpailukyvyn ja työllisyydenhoidon 
kannalta ratkaisevan tärkeää on rakentaa 
luonnollisia kumppanuuksia koulutustuottaji-
en ja elinkeinoelämän välille, ja näin vastata 
nykyistä tehokkaammin elinkeinorakenteen 
murroksen aiheuttamaan työttömyyteen. Te-
hostaminen edellytyksenä on toiminta riittä-
vän laajalla työmarkkina-alueella, jossa on 
kattava koulutusverkosto ja riittävästi yksi-
tyisiä palveluntuottajia tukemassa tehokasta 
työllistymistä. Tavoitteena on, että työllisyy-
denhoidon palveluprosessi muodostaisi yhden 
kokonaisuuden. Näin tulevaisuuden elinkeino-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikka kytkettäisiin yh-
deksi kokonaisuudeksi ja kaikkien toimijoiden 
työllistymistavoitteiden toteutumista mitattai-
siin läpinäkyvästi.

Espoon elinkeinopolitiikan keskiössä on 
osaamisintensiivisten työpaikkojen luominen 
ja monipuolinen keinovalikko urapolkujen 
edistämiseksi. Tavoitteina on mm. yritysten 
toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehit-
täminen, työvoiman saatavuuden turvaami-
nen ja yrittäjyyden edistäminen. Länsimetron 
kehityskäytävä mahdollistaa uusien korkean 
osaamisen työpaikkojen luomisen, ja tavoit-
teena on tuplata sen varrella sijaitsevat työ-
paikat. Työllisyyspolitiikassa keskeisintä on 
pitkäaikaistyöttömyyden ja sen kustannusten 
ehkäiseminen sekä työllisyyspalveluiden ja 
muiden tulosyksiköiden roolien täsmentämi-
nen. Viranomais- ja yritysyhteistyön edistämi-
nen työllisyyden hoidossa on tärkeää.

Tuula Antola
Elinkeinojohtaja

Espoon kaupunki

Tyytyväinen ammattilainen Duc
kuussa vietettiin häitä. Nyt Duc 
asuu Tuomarilassa vaimonsa, 
seitsemän vuotta sitten Viet-
namista Suomeen tulleen Mua 
Roin, ja kaksivuotiaan Aleksin 
kanssa. Duc on iloinen, kun en-
tisen koulukaverin kautta löytyi 
työpaikka. Töitä on riittävästi. 

Työmaalla on hauskaa, kun 
saa tehdä monenlaista ja työ-
kaverit ja pomo ovat mukavia.

Ducin perheessä syödään 
suomalaista ruokaa ja silloin 
kun ollaan vietnamilaisten ystä-

vien ja sukulaisten kanssa pöy-
dässä on vietnamilaista ruokaa.

Kuntoaan Duc hoitaa sählyä 
pelaamalla. Uusin harrastus on 
biljardi. Viikonloppuisin pik-
kuperhe käy Ducin vanhempi-
en tai veljen luona. Mua Roin 
vanhemmat asuvat Oulussa.

Duc ei haikaile Vietnamiin, 
hän on tyytyväinen suomalai-
nen. Ystävinä hänellä on suo-
malaisia ja vietnamilaisia.

Mirja Ekholm

Työmarkkinoiden murrostilanteeseen on reagoitava uusin 
tehokkain keinoin
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Nämä neljä teemaa ovat vaati-
via asiakokonaisuuksia, joihin 
meidän on löydettävä ratkai-
su tulevalla hallituskaudella. 
Teemoja tarkastelen erityisesti 
lasten ja nuorten, vanhusten 
ja senioreiden sekä yrittäjien 
näkökulmasta. Eduskuntaan 
tarvitaan nyt määrätietoista, 
ammattitaitoista ja aikuista 
osaajaa!

Talous ja Työ
Suomen kansantalouden ja hy-
vinvoinnin edellytys on, että 
meillä on oltava työtä mitä teh-
dä ja yrittäjillä on mahdollisuus 
yrittää. Suomen velkaantumis-
ta tulee hidastaa keskittämällä 
voimavaroja työllisyyteen. 
Yritysten, erityisesti pienten ja 
keskisuurien, kannattavuuden 
parantaminen on välttämätön-
tä muun muassa yritystukia 
kohdentamalla ja kehittämällä 
joustavampia työllistämismah-
dollisuuksia. 

Myös nuorten ja seniorei-
den työllistämiseen tulee luo-
da edellytyksiä. Kokonaisve-
roasteen laskeminen kaikissa 
tuloryhmissä, erityisesti pie-
nemmissä, on välttämätöntä 
Suomen talouden kehityksen 
kannalta.

Terveys
Osaamista tarvitsemme ter-

Talous, Työ, 
Terveys ja Turvallisuus

LAURI
KAIRA

Asiantuntemusta ja
  aikuista otetta300
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veydenhoidon saralla, 
erityisesti sote -uudis-
tuksen siirtyessä käy-
tännön tasolle. Tervey-
denhuoltoon on saatava 
kilpailua, jotta palvelut 
paranevat. Kaikilla tu-
lisi olla oikeus joko 
yksityiseen tai kunnal-
liseen hoitoon samoilla 
kustannuksilla.

Lasten ja nuorten 
henkisen hyvinvoinnin 
riittävä huomioiminen 
ja syrjäytymisen ennal-
taehkäisy ovat kriittisiä 
asioita. Varhainen puut-
tuminen ja selkeä hoito-
ketju ovat elementtejä, 
joilla voimme välttää 
ongelmia. Myös van-
husten hyvä hoito, yk-
sinäisyyden mukanaan tuomat 
ongelmat ja omaishoitajien 
jaksamisen huomiointi kuulu-
vat asioihin, joihin kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota 
väestön vanhenemisen myötä.

Välittäminen ja vastuunotto 
kuuluvat kaikille, ja uudelleen 
organisoinnilla voimme tehdä 
järkeviä uudistuksia ilman, että 
puhumme suurista taloudellisis-
ta investoinneista.

Turvallisuus
Turvallisuuteen liittyvät asiat 
ovat nousseet viime aikoina 

Energiatehokkuudella tarkoite-
taan tehokkaan energiankäytön 
edistämistä. Käytännössä sen 
avulla pyritään turvaamaan 
energian saatavuus, vähentä-
mään riippuvuutta tuontiener-
giasta ja alentamaan ener-
giakustannuksia. Ympäristö 
hyötyy energiatehokkuudesta, 
sillä ilmastonmuutoksen hillit-
seminen ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen ovat 
energiatehokkuuden keskeisiä 
tavoitteita. Halu vähentää pääs-
töjä merkitsee myös sitä, että 
uusiutuvan energian osuutta 
pyritään aktiivisesti kasvatta-
maan.

Kansainvälisen energia-
järjestön IEA:n tuoreen tutki-
muksen mukaan yhdellä ener-
giatehokkuuteen investoidulla 

Energiatehokkuus 
säästää rahaa ja luo talouskasvua

Ensimmäinen nelivuotiskauteni eduskunnassa on nyt takana. Odo-
tan innolla jatkoa, koska en halua jättää työtäni kesken.

Elämme vaikeita aikoja, ja se näkyy nyt myös yhä useamman 
espoolaisen arjessa. On tärkeää, että meillä on työtä, koska sitä 
kautta saamme leivän pöytään ja talouden pyörät pyörimään. Jos 
minut valitaan, pidän huolen, että tuloista, eläkkeistä ja osingoista 
jää isompi summa käteen. Sillä tavoin jokainen meistä voi itse 
valita, millaisten palveluiden, tuotteiden tai investointien kautta 
elvyttää Suomen taloutta. Velkaantumista ei voi lisätä eikä veroja 
nostaa enää yhtään.

Teollisuuden lisäksi tarvitsemme lisää työpaikkoja pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjäksi lähtemisen kynnys on meillä nyt 
liian suuri, koska pienyrittäjän työttömyysturva on lähes olematon. 
Heikompiosaiset tarvitsevat tukea, mutta sosiaalitukien nykyistä 
parempi yhdistäminen työntekoon kannustaisi aktiivisuuteen. Yksi 
tämän eduskuntakauden kokoomuslaisista saavutuksista onkin se, 
että työtön voi nyt ansaita 300 euroa palkkaa ilman, että menettää 
esimerkiksi asumistukea. Jatkossa summa voisi olla suurempikin.

Vastuu ja valinnanvapaus kulkevat aina käsi kädessä. Niin 
myös siinä, millaista tulevaisuutta luomme lapsillemme. Minkä 

koulun valitsee, missä lääkärissä käy tai missä asuu, kun vanhenee, 
ovat asioita, joista jokaisella on oikeus päättää itse. Yhteiskunnan 
on tarjottava vaihtoehtoja eikä pakottaa kaikkia perheitä samaan 
muottiin.

Ukrainan kriisi ja kansainvälinen terrorismi ovat tuoneet maa-
ilman ongelmat lähelle myös meitä. Puolustusvoimat ja poliisi 
tarvitsevat riittävät määrärahat. Nato-jäsenyyttä ei pidä sulkea 
pois. Jäsenyyttä on arvioitava siltä kannalta, millaista hyötyä me 
käytännössä siitä saisimme ja mihin se meitä velvoittaisi.

Eduskuntaan tulee valita yhteistyökykyisiä ihmisiä, jotka us-
kaltavat ottaa kantaa ja tehdä päätöksiä, vaikka kaikki eivät niistä 
tykkää. Pelkät puheet eivät kauan lämmitä. On mentävä rohkeasti 
sanoista tekoihin.

Pia Kauma
kansanedustaja, KTM

toimitusjohtaja (toimivapaalla)
valtuustoryhmän pj.

Rohkeasti 
sanoista tekoihin

Kulunut vaalikausi on ollut 
melkoista taaperrusta. Talous 
sakkaa, vienti ei vedä ja po-
liittinen päätöksentekokyky on 
ollut heikkoa. Yritykset eivät 
uskalla työllistää, innovaatioita 
ei synny ja investointeja ei ole 
varaa tehdä. Julkisella puolella 
olisi tekemätöntä työtä, mutta 
kustannukset ovat karkaamassa 

Parempaa hoivaa
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EDUSKUNTAAN

Turvallinen ja menestyvä Suomi
on hyvä maa meille kaikille.

Maanpuolustukseen on panostettava.
Nato-jäsenyys tuo uskottavuutta.

Terrorismilainsäädäntö pitää uudistaa,
tarvitsemme siviilitiedustelupalvelun.

Suomessa pitää olla hyvä tehdä työtä,
yrittää ja työllistää muita sekä omistaa.

TARVITAAN USKOTTAVA,
MAATA PUOLUSTAVA EDUSKUNTA

JAN EDELMANN
kauppatieteiden tohtori
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eurolla yhteiskunta voi säästää 
jopa neljä euroa, kun mukaan 
lasketaan kaikki energiatehok-
kuuden tuomat säästöt niin yri-
tyksille kuin ympäristöllekin. 
Moni maa pystyisi halutessaan 
säästämään energiaa vuosittain 
suuremman määrän, kuin mikä 
niiden eniten käyttämän ener-
gianlähteen kokonaiskäyttö on 
tällä hetkellä.

Suomi on pitkään ollut ener-
giatehokkuuden kärkimaita, 
mutta sen mahdollisuuksia ei 
ole vielä täysin hyödynnetty. 
Sähkön ja lämmön yhteistuo-
tannossa olemme maailman 
mittakaavassa edelläkävijä, 
mutta samaan aikaan ydinvoi-
maloiden hukkalämpö menee 
vieläkin Itämeren lämmittämi-
seen.

Esimerkiksi Helsingin Vuo-
saareen kaavaillaan uutta bio-
voimalaitosta kaukolämmön 
tuottamiseksi, vaikka Loviisa 
3 -ydinvoimalaitoksen hukka-
lämmöllä voitaisiin kattaa suuri 
osa pääkaupunkiseudun kauko-
lämmön tarpeesta. Hukkalämpö 
ja sen uusiokäytöstä koituva 4-5 
prosentin hiilidioksidipäästöjen 
vähentyminen jäävät kuitenkin 
hyödyntämättä mikäli Helsin-
ki torppaa ydinkaukolämmön. 
Suomella on siis varaa tehostaa 
energiankäyttöään.

Maailmalla energiatehok-
kuus on jo muodostunut me-
gatrendiksi, jonka ympärille 
on kasvanut palvelu- ja teknolo-
giamarkkinat. Suomalaiset ovat 
hienosti tunnistaneet energiate-
hokkuuden kaupallisen poten-

tiaalin ja Uudeltamaalta löytyy 
jo useita alan kasvuyrityksiä. 
Niiden kehittämillä ratkaisuil-
la voidaan saavuttaa merkittä-
viä säästöjä kotimaassa, mutta 
markkinoimalla tuotteita ja pal-
veluita kansainvälisesti voidaan 
luoda menestystarinoita, jotka 
tuovat kestävää talouskasvua ja 
parantavat työllisyyttä.

Mahdollisia uusia tulevai-
suuden kasvu-uria voisi löy-
tyä vaikkapa big dataa hyö-
dyntävistä automatisoiduista 
lämmönsäätöjärjestelmistä. 
Niiden avulla kerrostalon 
lämmityskustannukset voivat 
vähentyä jopa 20 prosenttia. 
Digitalisaation myötä energian 
kysyntäjoustoa on mahdollista 
hyödyntää hyvinkin pienessä 
mittakaavassa. Hyödyntämät-

tömiä mahdollisuuksia on vielä 
paljon.

Suomesta siis löytyy vihre-
ää teknologiaosaamista ja halua 
yrittää, mutta valtion tulisi ottaa 
huomattavia askeleita toimin-
taympäristön kehittämiseksi. 
Verotusta voisi käyttää kan-
nustimena nykyistä laajemmin. 
Esimerkiksi kiinteistöverotus 

voitaisiin sitoa energiate-
hokkuuteen ja sähköautojen 
hankintaa voitaisiin puoltaa 
verovähennyksillä. Näin val-
tio edistäisi osaltaan kotimai-
sen kysynnän muodostumista 
energiatehokkaille ratkaisuille 
ja yrityksille annettaisiin pa-
remmat eväät onnistumiseen.

Elias Erämaja

Raija  
 vahasalo

kansanedustaja

luota osaamiseen
Osaaminen on 

Suomen öljy  
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koko ajan isommiksi kysy-
myksiksi.  Naapuruussuhteet 
muun muassa Ruotsin kanssa 
korostuvat niin kaupallisessa 
kuin muussakin yhteistyössä. 
Omavaraisuus ja puolustus-
voimien riittävät resurssit ovat 
meille tärkeitä. Turvallisuuteen 
liittyy oleellisesti myös terroris-
min vastainen työ sekä riittävät 
poliisivoimat. Näiden valmiu-
desta ei Suomessa tule tinkiä.

Anne Knaster, MBA, 
Sairaanhoitaja

Talvella tuli kuluneeksi 75 
vuotta Talvisodasta. Torjun-
tavoitollaan Suomi säilytti 
mahdollisuutensa kehittyä 
pohjoismaiseksi hyvinvointi-
valtioksi. Talvisota kuulostaa 
kaukaiselta, mutta sen vaiku-
tukset ovat läsnä. Jos olisim-
me jakaneet Viron, Latvian ja 
Liettuan kohtalon, niin valtaosa 
tämänkin lehden lukijoista olisi 
saanut koulutuksensa Suomen 
Sosialistisen Neuvostotasaval-
lan koululaitoksessa. 

Toisen maailmansodan jäl-
keen Euroopassa päätettiin, et-
tä ei enää koskaan. Syntyi Eu-
roopan yhteisö (nykyisin EU) 
rauhan takaamiseksi. Pitkää 
rauhan aikaa onkin kestänyt, 
ja Euroopan demokraattisten 
maitten piirissä rauha jatkuu 
edelleen. 

Euroopan maat USA:lla 
ja Kanadalla vahvistettuina 
allekirjoittivat ETYK-päätös-
asiakirjan Finlandia-talossa 
heinäkuussa 1975. ETYK oli 

Talvisodasta Ukrainaankäsistä.
Tänä päivänä sosiaali- ja 

terveyspalvelut tuottaa pääosin 
julkissektori. Julkisen palvelun 
tuotannolle tulee kehittää vaih-
toehtoisia malleja. Tulevaisuu-
dessa vanhuspalvelut ja koti-
hoito tarvitsevat yhä enemmän 
tekijöitä. Avaamalla markkinat 
pienyrittäjille, saisimme luotua 

mittavat mahdollisuudet erilai-
sille kotiin vietäville palveluil-
le.  Palvelutarvetta on siivouk-
sesta ja kauppapalveluista aina 
kuntoutukseen sekä hoiva- ja 
kotilääkäripalveluihin asti.

 Naisyrittäjiä on kaikista 
yrittäjistä vain noin kolman-
nes.  Hukkaamme valtavan 
yrittäjäpotentiaalin, kun emme 

hyödynnä sosiaali- ja terveys-
palveluissa enemmän yksityistä 
sektoria ja erityisesti naisyrit-
täjiä.

Asiakkaansa tunteva pieni 
kotipalveluyrittäjä on arvokas 
palveluntuottaja. Vertailutut-
kimuksissa yksityissektorin 
laatu on todettu keskimäärin 
paremmaksi tai vähintään yhtä 

hyväksi kuin julkisen sektorin 
tuottamat palvelut. Ennustei-
den mukaan yli 65-vuotiaiden 
määrä nousee vuoteen 2030 
mennessä lähes 1,5 miljoonaan 
seniorikansalaiseen.

Hoiva vaatii henkilökoh-
taista otetta, aikaa, laatua ja 
välittämistä. Kotihoitoa, koti- 
ja kuntoutuspalveluja tarjoavat 

pienyrittäjät ovat merkittävä 
voimavara ikäihmisten arjen 
hyvinvoinnin turvaamisessa. 
Emmehän halua hukata mah-
dollisuuttamme.

Carita Orlando
tilitoimistoyrittäjä, 

kaupunginvaltuutettu

Neuvostoliiton aloite, jonka 
tarkoituksena oli muun muassa 
vahvistaa lopullisesti Euroopan 
rajat muuttamattomiksi. Tragi-
koomista onkin, että ensimmäi-
nen maa, joka sopimusta rikkoi, 
on Neuvostoliiton perillinen 
Venäjä Krimin kaappauksel-
laan. 

Euroopan turvallisuustilan-
ne on viimeisen vuoden aikana 
dramaattisesti muuttunut. Vih-
reät miehet ja kulissikansanää-
nestykset muuttavat pysyviksi 
vannottuja rajoja. Kansat eivät 
saa vapaasti päättää omista asi-
oistaan. 

Suomea ei tänään uhkaa mi-
kään. Mutta viime aikojen ta-
pahtumat ovat osoittaneet, että 
muutokset voivat olla nopeita ja 
dramaattisia. Siksi kaikkeen on 
varauduttava sekä poliittisesti 
että sotilaallisesti.

Moskovan silmissä EU-
Suomi on osa läntistä leiriä ja 
siksi eurooppalaisessa kon-
fliktissa potentiaali vihollinen. 

Suomella ei kuitenkaan ole 
NATO:n turvatakuita. Ja Ukrai-
nan tapauksessa on nähty, että 
pelkkä rauhankumppanuusso-
pimus ei auta. Nato-jäsenyyden 
tuleekin olla nyt vakavasti har-
kittava turvallisuuspoliittinen 
vaihtoehto 

Tärkeintä tietenkin on, että 
huolehdimme omasta puolus-
tuskyvystämme. Seuraava hal-
litus joutuu tässä kovien pää-
tösten eteen. Hornet-hävittäjien 
korvaamista pitää alkaa valmis-
tella, ja merivoimat tarvitsevat 
uusia aluksia. Ja maavoimat 
kärsivät koko ajan kroonisesta 
varustepulasta. Puhutaan mil-
jardien hankinnoista. Hankin-
tayhteistyötä Ruotsin kanssa 
tulisi kehittää nopeasti.

 Onneksi armeijamme ke-
hittämisestä ollaan lähes yhtä 
mieltä kaikissa puolueissa – va-
semmistoliittoa lukuun ottamat-
ta. Ensi vaalikaudella näemme-
kin siis todennäköisesti suuria 
päätöksiä puolustuskykymme 

tehostamiseksi. Toivottavasti 
myös turvallisuuspolitiikan 
alueella.

Antti Aho
Haukilahden-Westendin 

Kansallisseura ry:n puheenjohtaja
Talvisotayhdistys ry:n 

varapuheenjohtaja
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