
VASEMMISTO
Ryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie

torstaina 8.9.2011

Työpaikkoja ja hyvinvointivaltiota puolustettava

Optimistisimmat odottivat kesän kynnyksellä, että edessä olisi nopean kasvun aika ja se miltei-
pä yksin riittäisi kuromaan umpeen ns. kestävyysvajeen. Virkaennusteet eivät toki olleet näin
myönteisiä.

On paljon merkkejä siitä, että kasvunäkymät ovat epävarmat. Ne ovat jopa synkentyneet.

Monissa EU-maissa on nyt tehty säästöohjelmia. Hyvinä aikoina niiden hallitukset eivät kyen-
neet tai halunneet pitää yllä tulojen ja menojen riittävää tasapainoa. Ne eivät myöskään toteut-
taneet välttämättömiä rakenneuudistuksia.  Esimerkiksi Portugal ei panostanut ammatilliseen
koulutukseen, mikä olisi ollut välttämätöntä talouden kasvun turvaamiseksi. Kreikka on sitten
aivan oma lukunsa.

Yhä useampi Euroopan maa yrittää nyt säästää. Heikon kasvun oloissa nämä säästöohjelmat
jarruttavat talouden kasvua.

Euroopan talousmoottorin Saksan menestys riippuu Kaukoidästä. Ja Saksan moottorin pelätään
piiputtavan.

Yhdysvalloissa kasvunäkymät ovat huonot ja niitä heikentää taistelu vallasta. Republikaanien
vaatimus, että Yhdysvaltojen budjetin tasapainotus toteutetaan suurilla säästöillä, johtaa kasvun
hiipumiseen, ellei peräti taantumaan.

Synkimmät ennustajat povaavat hitaan kasvun vuosikymmentä.

Pidän oikeana sitä, että pääministeri ilmaisee huolensa valtion velkaantumisesta.  Päätelmistä
on sitten kuitenkin syytä keskustella yhteisesti.

Tietenkin hallituksen tulee huolellisesti arvioida näkymiä. Ei kuitenkaan ole paniikin aika.

Monissa tiedotusvälineissä on päivitelty liian pieniä säästöohjelmia ja vaadittu lisäsäästöjä. Mel-
kein kuulostaa siltä, että "säästöjä ja leikkauksia, säästöjä ja leikkauksia" olisi korvaamassa
oranssikaapuisten "hare krishna, hare haren".

Me Vasemmistossa haluamme korostaa, että rankat leikkaukset olisivat turmion tie. Ne eivät
olisi sankaruutta vaan silkkaa tyhmyyttä. Ne aiheuttaisivat lisää työttömyyttä ja valtion verotulot
vähenisivät. Siksi harkinta on nyt paikallaan.

On syytä etsiä sellaisia rakenneratkaisuja, joissa kustannukset pienenevät, mutta kansalaisten
palveluja tai etuuksia ei heikennetä.

Esimerkiksi hallitusohjelman kuntauudistus hyvin toteutettuna on juuri sellainen hanke. Vähem-
män byrokraatteja, paremmat palvelut, sanoo Vasemmistoliitto.
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Keskustan asenne kuntauudistukseen on minulle pettymys. Yllätys se ei ole. Vanhoillisena puo-
lueena keskusta hellii vanhoja rakenteita, luutunutta byrokratiaa. Siinä silloin palvelut ovat toissi-
jaisia.

Vasemmiston mielestä hallituksen päätehtävän tulee olla se, että puolustamme työpaikkoja ja
hyvinvointivaltiota. Kuten hyvin muistamme, hyvinvointivaltio nojaa kahteen pilariin: riittämättö-
miä tuloja korvaaviin etuuksiin ja palveluihin. Näitä meidän on varjeltava.

Nyt olisi kaikki edellytykset muuttaa työmarkkinatuen ehtoja niin, että puolison tulot eivät vie työ-
markkinatukea. Kyse on sangen pienestä summasta. Minusta on tärkeää, että hallitus arvioi tätä
asiaa budjettineuvottelujen yhteydessä.

Perusturvan sadan euron korotus oli Vasemmistoliitolle keskeinen asia hallitusneuvotteluissa.
Myös asumistuki ja toimentulotuki nousevat. Hallitukselle olisi kunniaksi, jos budjettineuvotte-
luissa sovittaisiin asumistuen ja toimeentulotuen suuremmasta korotuksesta.

Peruskoulun jälkeen osa nuorista ei päädy sen enempää työelämään kuin opiskelemaankaan.
Vaarana on tällöin täydellinen syrjäytyminen. Vuosittain uhka koskettaa tuhansia nuoria.

Syrjäytyminen ei liity yksinomaan toimeentuloon. Usein sosiaalinen ja taloudellinen syrjäytymi-
nen koskettavat samaa nuorta. Sen hinta on kova niin nuorelle kuin yhteiskunnallekin.

Hallitusohjelman mukaan nuorisotyöttömyyden, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen torjumiseksi
jokaiselle nuorelle taataan työ-, opiskelu-, kuntoutus- tai harjoittelupaikka. Vasemmisto haluaa
huomauttaa, että tähän tarvitaan myös riittävät määrärahat.

Arvoisat edustajat,

Hallituksen sosiaalisuutta ei mitata sillä, miten paljon se jakaa hyvinä aikoina vaan sillä, miten
se pystyy olemaan oikeudenmukainen niukkuuden oloissa. Vasemmisto tekee parhaansa, että
nyt siihen pystytään.

Lisätietoja:

Annika Lapintie p. 050 511 3156


