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SAPELIEN KALISTELUN SIJASTA HYVINVOINTIPALVELUJA

Arvoisa puhemies,

Keinottelijoiden käynnistämä talousahdinko vaivaa edelleen ko-
ko Eurooppaa.

Sitä pahentavat eräiden Etelä-Euroopan ja Keski-Euroopan
maiden rakenteelliset ongelmat ja velkaantuneisuus.
Velkaantumisen hillintä vie valitettavasti edellytyksiä Euroopan
yhteiseltä elvyttämiseltä.

Suomen viennin kannalta tilanne ei ole hyvä, vaikka nousevien
maiden talous näyttääkin tarjoavan meille vetoapua.

Pari päivää sitten Nokia ilmoitti Salossa irtisanovansa tuhat
työntekijäänsä. Nokia yrityksenä on viime vuosina irtisanonut ja
ulkoistanut tuhansia työntekijöitään Suomessa, mutta myös
muualla Euroopassa. Saksan Bochumin tehtaan sulkemisen yh-
teydessä yhtiön irtisanomispaketti maksoi 200 miljoonaa euroa.
Yhtiön tukitoimien on Suomessakin oltava aiempaa mittavam-
mat.

Optimistisimmat uskoivat vielä viime keväänä, että voisimme
suomalaisia tavaroita ja palveluja viemällä saada nopeasti myös
valtiontalouden tasapainoon.
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Nyt tilanne on vaikeampi. Tämä pakottaa arvioimaan uudelleen
valtion tuloja ja menoja, sillä kovin monia vuosia ei voi vallita
suuri epäsuhta tulojen ja menojen välillä.

Ei ole kuitenkaan mitään syytä hätiköidä. Ei pidä ryhtyä mihin-
kään sellaiseen, joka heikentäisi talouden kasvua ja lisäisi työt-
tömyyttä. Päinvastoin, on syytä pitää avoinna mahdollisuus sel-
laisiin lisätoimiin, joilla kasvua ja työllisyyttä tuettaisiin.

Valtion talouden tasapainottamisessa keskeistä on oikeuden-
mukaisuus ja tasapuolisuus. Lapsilisiin ei tietenkään pidä kos-
kea.

Tässä tilanteessa on myös niiden uhrauduttava yhteiseksi hy-
väksi, joiden tulot ovat poikkeuksellisen suuret. Parhaiten tämä
tapahtuu juuri verotuksen avulla.

On parempi säästää sotilasmenoista ja perussuomalaisten tur-
hanpäiväisestä sapelien kalistelusta kuin sosiaali- ja terveyspal-
veluista tai sosiaaliturvasta. Armeijan säästöt mahdollistavat
osaltaan myös perusturvan parantamisen.

Säästöjä kohdennetaan nyt muun muassa asehankintoihin, va-
ruskuntiin ja henkilöstöön. Vasemmisto olisi halunnut painottaa
säästöissä enemmän asehankintojen osuutta.

Uudenlaista turvallisuusajattelua tarvittaisiin myös ase-
velvollisuuteen. Suomi on Länsi-Euroopan viimeisiä maita, jois-
sa on voimassa laaja yleinen asevelvollisuus.

Risto Siilasmaan vetämä asevelvollisuustyöryhmä nosti esille
mallin, jossa noin puolet varusmiehistä suorittaisi lyhyemmän,
neljän kuukauden koulutuksen. Säästöä laskettiin tulevan 57
miljoonaa euroa vuodessa.
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Neljän kuukauden palvelus olisi Suomessakin hyvä askel kohti
suurempaa valinnanvapautta ja nykyaikaisempaa turvallisuus-
ajattelua. Emme tarvitse kylmän sodan massa-armeijaa.
Kaikkiin maanpuolustuksen tarkoituksiin ei tarvita saman-
mittaista koulutusta.

Hyvä edustajat,

Väestön ikääntyy ja ihmiset muuttavat asutuskeskuksiin tai
niiden liepeille. Siksi tulee entistä tärkeämmäksi löytää tapa,
jolla turvataan kansalaisten arjessaan tarvitsemat palvelut.

Edellisen hallituksen Paras -hanke epäonnistui, koska sen kan-
tavaksi ideaksi tuli keskustan valtarakenteen säilyttäminen.

Nyt oppositioon ajautunut keskusta lietsoo kapinahenkeä kun-
nissa, koska se pelkää virkamiesvaltansa menettämistä.      Se
on itsekästä valtapeliä. Puheenjohtaja Kiviniemi, keskustan val-
tapelin sijasta teidän tulisi olla enemmän huolissanne kansalais-
ten palveluiden turvaamisesta.

Hallitus asetti itselleen vaativan tavoitteen uudistaa kunta-
rakennetta, jotta kaikille voidaan turvata tasapuolisesti laaduk-
kaat palvelut.

Nykyisellä kuntarakenteella palvelujen tuottaminen käy vuosi
vuodelta vaikeammaksi. Siksi hallitusohjelman tavoitteeksi
otettiin vahvat peruskunnat, jotka perustuvat luonnollisiin
työssäkäyntialueisiin.

Uudistus vahvistaa kunnallista demokratiaa, kun päästään
eroon erilaisista hallinnollisista erityisratkaisuista, jotka ovat
siirtäneet päätöksentekoa kuntien ulkopuolelle.
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Hallituksen on syytä näyttää, että kuntauudistus otetaan vaka-
vasti ja kansalaisten kanssa käydään vuoropuhelua, ja että lop-
putuloksena ovat kaikille paremmat palvelut.

Puhemies,

Vasemmistoliitolle on tärkeää suomalaisen työn ja yrittämisen
suojeleminen epärehellisiltä huijareilta, jotka jättävät hoitamat-
ta vastuut yhteiskunnalle ja polkevat palkkoja.

Sellainen vahingoittaa niin tavallista työntekijää kuin rehellistä
yrittäjääkin. Kevään aikana on odotettavissa hallitukselta vielä
kaksikin uutta ja tervetullutta esitystä harmaan talouden tor-
junnasta. Toinen koskee rakennusalaa ja toinen liikennealaa.


