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Hyvät toverit, 

Talous synnyttää eriarvoisuutta. Siihen ei ole pakko tyytyä. 

Arvovalinnoista riippuu tyydytäänkö eriarvoistumiseen ja jopa lisätään sitä, vai pyritäänkö politiikalla 
oikeudenmukaisempaan ja hyvinvoinnin tasapuolisempaan jakautumiseen. 

Meille Vasemmistossa ovat tärkeitä oikeudenmukaisuus ja hyvinvointivaltion rakentaminen.  

Nämä meille tärkeät asiat näkyvät myös hallituksen veropolitiikassa ja toimeentulon turvan 
parannuksina. Myös valtionyhtiöiden palkitsemisohjeita on korjattu. 

Ei ole pelkkä sattuma, että työmarkkinatuessa luovutaan sen sitomisesta puolison tuloihin ja että 
työttömyysajan perusturvaa parannetaan. Kyllä se on vasemmiston ansio. 

Ei ole sattuma, että hyvätuloiset joutuvat nyt maksamaan entistä enemmän tuloistaan, myös 
pääomatuloista. Sekin voidaan lukea vasemmiston ansioksi. 

Hyvinvointivaltion turvaamiseksi valtion tuloja ja menoja tasapainotetaan myös veronkorotuksilla eikä 
vain menoja karsimalla. Monet näistä veronkorotuksista kohdistuvat niihin, joilla on paremmat 
edellytykset lisäverojen maksamiseen. 

Meille Vasemmistossa tärkeitä ovat lapsiperheiden toimeentulo ja heidän tarvitsemansa palvelut.   

Hallitusneuvotteluissa sovittiin asumistuen uudistamisesta ja parantamisesta.  Uusi malli olisi 
yksinkertaisempi ja ymmärrettävämpi poistaessaan monimutkaiset enimmäisneliövuokrat ja 
ruokakuntien enimmäisneliörajat. Vuokrien noustua asumistuen omavastuut ovat nousseet monelle 
kohtuuttomiksi, jolloin asumistuen saaja joutuu hakemaan täydennystä toimeentulotuesta. 

Kohtuulliset asumiskulut eivät kuitenkaan saisi ylittää 20 prosenttia käytettävissä olevista tuloista. 
Asumistuen korotuksella estetään se, ettei työmarkkinatuen tarkistus pienenä asumistukea. Hallituksen 
kannattaisi kuitenkin selvittää mahdollisuuksia aikaistaa vuodeksi 2015 sovittua asumistuen uudistusta 
ja varata siihen jo nyt riittävä rahoitus. 

On myös syytä purkaa 18 vuotta täyttäneiden toisen asteen opiskelijoiden opintotuen riippuvuus 
vanhempien taloudellisesta asemasta. On täysin perusteetonta, että täysi-ikäisellä opiskelijalla 
vanhempien varallisuus vaikuttaa opintotuen määrään. 



 
Meille tärkeää on, että vanhuksille turvataan kunnollinen hoito. Kun muuten ei voida varmistaa 
vanhustenhuollon riittävää henkilöstömäärää kunnissa, on vanhuspalvelulakiin syytä kirjata riittävä 
henkilöstömitoitus. Samalla pitää ymmärtää, että kehyksissä varattu 60 milj. euroa on riittämätön. Tarve 
on 140 milj. euroa tai jopa ylikin. 

Yhtälailla on tärkeää varmistaa, että päiväkodissa lapsiryhmät ja kouluissa opetusryhmät ovat riittävän 
pieniä. 

Ymmärrän hyvin, että kokoomuksessa hallituksen useissa asioissa vasemmistolainen linja tuottaa tuskaa, 
mutta koettakaa kestää. 

Oireellista on, että kaksi kokoomuksen kansanedustajaa ehdottaa säädettäväksi valtion menoille 
rajoituksen muka holtittoman menolisäyksen estämiseksi ja kehtaavat vielä väittää, että velanotto on 
syömistä lasten lautaselta.  

Arvon herrat paljastavat kuitenkin itsensä artikkelissaan, pitäessään myönteisenä sitä, että heidän 
mainostamansa ”kultainen sääntö” voisi johtaa tulonsiirtojen supistamiseen taantumassa, mikä heidän 
mukaansa lisäisi työvoiman tarjontaa. Herrat ovat oikeassa, että nälkä lisää työvoiman tarjontaa jonkin 
verran, mutta työvoiman kysyntää ei ollenkaan.  

Meillä on toimiva kehysmenettely, jossa menoja ja tuloja arvioidaan neljä vuotta eteenpäin ja siihen 
sisältyvät myös lisäbudjetit. Emme tarvitse mitään perustuslakiin kirjattua kultaista sääntöä, jonka 
todellinen tarkoitus on sosiaaliturvan leikkaaminen ja tilan luominen suurituloisten verokevennyksille. 

On parempi, että päättäjät kiistelevät ja sitten päättävät arvovalinnoista, kuin että valinnat kätketään 
pykälien taakse. 

Kokoomuksen arvovalinnoista kertoo myös pääministerin ehdotus nuorten palkkojen alentamisesta. 
Ensinnäkin työehtosopimuksissa on jo otettu huomioon kokemus tai sen puuttuminen palkan 
määräytymisessä.  Se, että pääministerin mielestä tästä porrastuksesta vielä pitäisi nuorten kohdalla 
jyrkentää, on kummallista.  

Annetaan työmarkkinajärjestöjen arvioida, minkä verran eroa ammattilaisen ja vasta-alkajan välillä on 
perusteltua olla. Ongelma on pikemminkin se, että harjoittelijoita käytetään hyväksi. 

Talouden näkymät ovat juuri nyt heikommat kuin mitä aiemmin arvioitiin.  Siksi on syytä varautua 
talouskasvun lisäämiseen Suomen omin toimin mm. perusväylänpidossa, vuokra-asuntotuotannossa ja 
ongelmarakennusten korjauksessa.  

Erityisesti on syytä olla huolissaan koko Euroopan hitaasta talouskehityksestä, sillä maamme on 
riippuvainen viennistä. Euroopassa rahan vetäytyminen eri maista ja osin kokonaan Euroopasta 
heikentää kasvuedellytyksiä. Nyt tarvitaan Euroopan keskuspankin voimakkaita toimia.  

 


