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Harmaan talouden torjunta mukaan rakenneuudistuksiin 

Hyvät ystävät 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän edeltäjä SKDL aloitti säännölliset kesäkokoukset 1970-
luvulla ja tuli ensi kerran Poriin 1974. Tämä on meille jo neljäs kokouskerta Porissa. Vain Oulu 
ja Kuopio ovat yltäneet samaan lukuun. 

Tässä kokouksessa valmistaudumme ensi viikon budjettineuvotteluihin ja syksyn 
eduskuntatyöhön. 

Kevään kehysriihessä sovittiin hyvin pitkälle ensi vuoden talousarvion sisältö. Siten ensi viikon 
budjettineuvotteluissa on periaatteessa kysymys hienosäädöstä ja täsmennyksistä. Suuri 
kysymys on kuitenkin se, millä panostuksella valtio pyrkii elvyttämään taloutta. 

Huolimatta tuoreesta tiedosta, että Suomessa ja euroalueella on ollut vähäistä kasvua ja sen 
toivotaan piristyvän vuoden loppua kohti, emme suinkaan voi hurrata. Työttömyys tilanne on 
vaikea ja elinkeinorakenteen murros rassaa Suomea. 

Tässä tilanteessa on enemmän kuin perusteltua osoittaa työllistäviin investointeihin lisää varoja. 
Kun valtio voi lainata rahaa halvalla, on perusteltua korjata teitä ja ratoja, on perusteltua 
kannustaa asuntojen rakentamiseen. On perusteltua sanoa, että meillä ei ole varaa olla 
elvyttämättä - ei varaa työttömiksi joutuneiden takia eikä varaa kertyneen mittavan korjausvelan 
takia. On hyvä panna merkille, että valtion velkaantumista ei pidä rinnastaa kotitalouden 
velkaantumiseen ja että useampi pätevä asiantuntija valtiovarainministeriön ulkopuolella arvioi 
Suomen julkisen talouden paljon vahvemmaksi kuin mitä julkisuudessa viihtyvät perikadon 
auguurit julistavat. 

Yksinään emme kuitenkaan voi elvytyksellä muuttaa täysin Suomen tilaa, sillä olemme hyvin 
riippuvaisia Euroopan ja muun maailman talouskehityksestä. Heti vuoden 2008 finanssikriisin 
jälkeen EU-maat sopivat yhteisestä elvytyksestä ja sillä kyettiin oleellisesti pehmentämään 
laskusuhdannetta, vaikka sittemmin osoittautuikin, että osa euromaista olisi saattanut julkisen 
taloutensa umpikujaan. 

Nyt olisi jälleen paikka yhteisille toimille. EU-maiden merkittävin talous, Saksa on saavuttanut 
budjettitasapainon ja sillä olisi sekä edellytyksiä että toisaalta huomattavia tarpeita liikenteen 
perusrakenneinvestointeihin ja sähkön kantaverkkoon. Suomen tulee olla aloitteellinen Saksan 
ja eräiden muiden maiden kokoamiseksi elvytysrintamaan. Siitä hyötyisimme me, siitä hyötyisi 
Saksan elinkeinotoiminta, mutta siitä hyötyisivät myös ahdingossa kärvistelevät eteläiset 
euromaat. 

Työttömyys on Euroopalle paljon suurempi tulevaisuuden riski kuin väliaikainen 
velkaantuminen. Etelä-Euroopan nosto syövereistä on myös Suomen työpaikkojen etu. EU:n 
komission ehdottamaa yhteisten rahastojen käyttöä nuorisotyöttömyyden torjuntaan tulee 
vauhdittaa. Solidaarisuudella torjutaan myös erilaisten uudelleensyntyneiden natsipuolueiden 
rasismin ja vihan lietsontaa. 

Vuoden 2014 budjettiin tehdään ensi viikolla hienosäätöä. Sen ohella tänä syksynä on edessä 
merkittäviä päätöksiä, jotka ravistelevat totuttuja rakenteita. 



 
Valtiovarainministeri on nimittäin kertonut pyytäneensä valmistelemaan suunnitelman, jolla 
vahvistetaan julkisen talouden kestävyyttä. Tähän liittyvistä rakennetoimista ei meillä kuitenkaan 
ole tarkempaa selkoa. 

Sanakököt kestävyysvaje ja rakenneuudistukset eivät ole kyökkisuomea. Silti niitä sanoja ei 
pidä karttaa, jos haluaa keskustella Suomen tulevaisuudesta. Viimeistään valtiovarainminiterin 
ilmoituksen jälkeen niistä on syytä tulla yhä useammalle tutumpaa sanastoa. 

Tähän on heti syytä huomauttaa, että kevään kehysriihessä sovittiin opintotuen uudistamisesta 
tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista aivan kuten hallitusohjelmassa oli 
asetettu tavoitteeksi. Hallitus päätti siitä yksimielisesti eikä ole mitään syytä peruuttaa tätä 
rakenneuudistusta ja korvata sitä jollakin toisella. Opiskelijoiden kannalta myönteistä on, että 
emme pakota lainanottoon ja yhteiskunnan kannalta myönteistä on se, että kannustamme 
nopeaan valmistumiseen. Kyse on siis työurien pidentämisestä niiden alkupäässä. 

Hallitus on asettanut tavoitteekseen työurien pidentämisen muutoinkin. Varsin ongelmallista on, 
että liian moni joutuu ennenaikaisesti pois työelämästä sairauden tai vammautumisen takia 
Tähän vaikuttaminen ei ole helppoa, mutta siinä onnistuminen on sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Eliniän pidetessä ja väestön ikääntyessä on luonnollista, että työelämässä ollaan myös 
pidempään. Valitettavasti vain työnantajilla on vaikeuksien tullessa halu päästä eroon 
ikääntyneistä työntekijöistä ja työvoimaa tarvitsevilla työnantajilla on taas haluttomuus heitä 
palkata. Tämä johtaa ikääntyvien työntekijöiden työttömyyden pitkittymiseen ja liian usein 
siihen, että paluu työhön ei lainkaan onnistu. Ratkaisu tähän ei ole ns. eläkeputken 
poistaminen. Se on ikääntyvän työttömän viimeinen turva. 

Työmarkkinaosapuolet ovat vuosikymmenien ajan yhdessä sopien kyenneet päättämään 
työeläkejärjestelmän kehittämisestä niin, että järjestelmä on perustaltaan kestävä eikä nojaa 
vekseliin, jonka tulevat sukupolvet joutuvat lunastamaan. Minulla ei ole mitään syytä uskoa, 
etteivätkö osapuolet nytkin kykenisi yhdessä löytämään tarvittavat toimenpiteet, jotka ovat sekä 
yhteiskunnan, maksajien että eläkkeelle siirtyvien kannalta perusteltuja. 

Kuntataloudessa ja eritoten sosiaali- ja terveydenhuollossa liikkuvat mittavat rahasummat. Siksi 
ei ole yhdentekevää sen enempää palvelujen laadun kuin rahankäytönkään kannalta se, 
millaiseen kuosiin kuntarakenne ja sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan. Ennen kaikkea kyse 
on siitä, kuinka yhteistä hyvinvointia rakennetaan tasa-arvoisesti. Terveyden parantamisessa on 
avaimia myös pidempiin ja parempiin työuriin. Jotain pahasti vialla, jos terveys riippuu lompakon 
paksuudesta ja heikoin tilanne on niillä, jotka eniten palveluja tarvitsisivat. 

Hallitusohjelmassa asetettiinkin kunnianhimoinen tavoite uudistaa kuntarakenteita ja sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Tavoitetta asetettaessa ei osattu ennakoida niitä ongelmia ja eriäviä 
näkemyksiä, joihin uudistuksen valmistelussa sittemmin törmättiin. Meidän arviomme mukaan 
olisi ollut mahdollista päästä paljon järkevämpään ratkaisuun, kuin minkä sovitteluratkaisu on 
tuottanut. Olemme tietysti mukana toteuttamassa syntynyttä sopua, sen puutteista huolimatta, 
jos muut hallituspuolueet haluavat pitää siitä kiinni. Emme siis irtisanoudu sote- ja 
kuntarakenneuudistuksesta, vaikka näemmekin siinä suuria puutteita. 

Kuntarakenne- ja sote-uudistuksesta ei valitettavasti tullut vuosisadan uudistusta, vaikka 
sellainenkin olisi ollut käden ulottuvilla. 

Minun mielestäni harmaan talouden torjunta pitäisi lukea rakenneuudistuksiin, sillä se tuottaa 
tuloja valtiolle ja torjuu epäreilua kilpailua yritysten välillä. Paljon on jo toteutettu, mutta 
tilaajavastuulain uudistaminen ei nyt näytä etenevän. Ymmärrämme, että osa hallituspuolueista 



 
haluaa välttää lisävelvoitteiden asettamista yrityksille, mutta meidän mielestämme tässä ei ole 
kyse liiasta byrokratiasta, vaan merkittävästä uudistuksesta. 


