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Porvari älähtää, jos rouvan turkiksia uhataan 
 
Hyvät ystävät, hyvät toverit! 
 
Vasemmistolainen työväenliike on taistellut suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon puolesta 
yli sadan vuoden ajan. 
 
Taistelun tuloksena Suomi on tasa-arvoinen maa. Valitettavasti silti toiset ovat Suomessa 
tasa-arvoisempia kuin toiset.  
 
Muutosta ja työtä tarvitaan joka päivä. On purettava kaikki sellaiset vanhat ja uudet 
rakenteet, jotka asettavat ihmisiä eriarvoiseen asemaan sukupuolen, ihonvärin tai 
sosiaalisen taustan vuoksi. 
 
On myös luotava uusia rakenteita, jotka tukevat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Rakenteet 
kuitenkin muuttuvat hitaasti, ja etuoikeutetuilla on velvollisuus niitä kohtaan, joita 
rakenteet sortavat. 
 
Tasa-arvo ei toteudu, eikä yhteiskunta edisty, jos muutos jätetään vain yksilöiden 
valinnaksi. ”Tehkää parannus ja maailma pelastuu” – se ei pidä paikkaansa. Maailma ei 
pelastu rukoilemalla. 
 
* * * 
 
Hyvät toverit! 
 
Yhteiskunnallisen kehityksen mitta on se, kuinka yhteiskunta kohtelee heikoimpia 
jäseniään.  
 
Yhteiset verovarat on laitettava palvelemaan ihmisten terveyttä, lapsien ja vanhuksien 
hyvinvointia.  
 
Tuloeroja ei saa päästää kasvuun. Terveyseroja on kavennettava. Kaikille yhdenvertaiset 
julkiset palvelut on otettava haltuun, niitä on parannettava ja niitä on laajennettava.  
 
Palveluiden on oltava kaikkien saatavilla lompakon paksuudesta riippumatta. Yksityinen 
terveysbisnes, joka kaiken lisäksi on siirtynyt kansainvälisille sijoittajille, ei ajattele 
aivojen kautta; sen ainoa omatunto on raha. 
 
Vasemmisto ajaa yhteiskuntaa, jossa peruspalvelut tuotetaan julkisesti ja kaikille tasa-
arvoisesti. Tämän on oltava johtoajatus niin kuntauudistuksessa kuin sote-uudistuksessa.  
 
Hallinnolliset rajat ja miten ne piirretään, ei ole olennaista. Kunpa tämän ymmärtäisivät 
myös kaikki demarien ja kokoomuksen rajoja piirtelevät poliitikot. 
 
* * * 
 
Hyvät toverit! 



 
 
Joskus Suomea on pidetty edistyksellisenä maana. Joissakin asioissa olemme kuitenkin 
jääneet jälkeen, ja joskus kehitys kulkee myös taaksepäin. 
 
Jyväskylässä ihmistä puukotettiin kirjastossa siksi, että hän osallistui rasismin vastaiseen 
tilaisuuteen. Verkon vihanlietsonnassa uhataan ihmisten henkeä. 
 
Ihmisten syrjintä ei kuitenkaan johdu vain verkon puheesta tai siitä, että jotkut haluavat 
syrjiä toisia. Joskus synnytämme eriarvoisuutta tietämättämme. 
 
Jos yhden työnhakijan nimi on Mikko ja toisen nimi on Hassan – kumman on helpompi 
tulla kutsutuksi työhaastatteluun? Kumman on helpompi saada asunto? 
 
Rakenteissa oleva rasismi voi olla monelle kaikkein suurin hyvinvoinnin este. 
 
* * * 
 
Nykyinen eduskunta on erittäin oikeistolainen ja konservatiivinen. Se näkyy 
suhtautumisessa tasa-arvoon. Se näkyy suhtautumisessa vähemmistöihin, kielellisiin ja 
kulttuurisiin vähemmistöihin. Homoseksuaalien oikeuksissa tämä näkyy vahvasti.  
 
Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi kaikille ihmisille sukupuolesta ja seksuaalisesta 
suuntautuneisuudesta riippumatta yhtäläiset oikeudet silloin kun puoliso kuolee tai 
parisuhde päätyy eroon.  
 
Vasemmiston kaikki kansanedustajat tukevat tasa-arvoista avioliittoa. Vasemmistolle tasa-
arvoisessa avioliitossa kyse on periaatteesta: kaikkien tasa-arvoisesta kohtelusta lain 
edessä. Ei sen kummemmasta. 
 
Sen sijaan suurella äänellä vapaamielisyyden mielikuvaa itsestään ylläpitävässä 
kokoomuksessa tasa-arvon puolustajat ovat pieni vähemmistö. 
 
* * * 
 
Hyvät toverit! 
 
Eduskunnassa keskusteltiin viime viikolla turkistarhauksesta. Oikeistopuolueet olivat 
liikuttavalla tavalla kaikki yhdessä puolustamassa turkistuotannon työpaikkoja.  
 
Silloin kun kokoomuksen Kimmo Sasi puolustaa työläistä, kannattaa kuunnella tarkasti 
mistä todella on kyse. 
 
Kysyn vain, missä ovat oikeistopuolueet silloin kun telakkateollisuuden tai 
paperiteollisuuden työpaikkoja pitäisi puolustaa? Tai kun pitäisi puuttua rahoitusalan 
harmaaseen talouteen? 
 
Silloin ne huutavat, että valtion tehtävä ei ole puuttua talouteen. Silloin valtio katsoo vain 
sivusta. Mutta jos rouvan turkikset ovat uhattuna, silloin porvari älähtää! 
 
* * * 
 
Hyvät toverit! 
 
EK ja kokoomus vetävät yhtä. Ne ovat samaa joukkuetta.  
 



 
Kokoomusministerit siirtyvät liukkaasti töihin EK:hon ja vastaavasti sieltä palkataan 
kokoomusministereiden avustajat hallituksen neuvonantajiksi. Niiden suusta satelee 
vaatimuksia siitä, kuinka kaikkien pitäisi jaksaa työelämässä pidempään. Verot pitäisi 
saada alas – julkiset palvelut alas – sosiaaliturva alas. 
 
Samalta suunnalta vaadittiin pitkään yhteisöveron alennusta. Vakuutettiin että vain siten 
syntyy työpaikkoja. 
 
Vasemmisto suhtautui vaatimuksiin epäillen. Yhteisöveron alennukseen suostuttiin sillä 
ehdolla, että omistajien eli osingonsaajien verotusta kiristetään.  
 
Nyt on EK:lla ja sen jäsenyrityksillä lupausten täyttämisen aika. Hallitus teki osansa 
yritysten eteen, nyt on yritysten aika tehdä oma osansa.   
 
Jos uusia työpaikkoja ei synny – jos jatkossakin saamme eteemme vain uusia uutisia 
suurten yritysten joukkoirtisanomisista – silloin myös veroratkaisut pitää harkita uusiksi. 
 
* * * 
 
Hyvät toverit! 
 
Taloudellisesti vaikeana aikana ei saa tukehduttaa taloutta vyön kiristyksellä. Palvelut on 
pidettävä kunnossa. Myös julkiset investoinnit on järkevä tehdä nyt kun on paljon 
käyttämätöntä kapasiteettia, työvoimaa on tarjolla ja materiaalikustannukset alhaalla.  
 
Hallituksen kehysriihessä taattiin liikenneinvestointeihin varoja. Juuri nyt on kunnostettava 
valtatiet. Juuri nyt on raideliikenteen aika.  
 
Sen sijaan aseet eivät mitenkään lisää Suomen hyvinvointia. Silti jostain syystä oikeistolla 
on sekä hallituksessa että oppositiossa vahva halu asevarusteluun. Oikeisto myös halusi 
sitoa eduskunnan kädet ennakolta mittavan asevarustelun käynnistämiseksi. Tuota halua ei 
voi ymmärtää.  
 
Vasemmisto sai onneksi hallituksen järkiinsä: asemenot eivät ole automaattisia, vaan niitä 
harkitaan tilanteen mukaan kuten muitakin valtion menoja. 
 
* * * 
 
Hyvät ystävät! 
 
Koko Eurooppa tarvitse elvyttävää politiikkaa. On Suomen etu, että Euroopassa ja myös 
muualla maailmassa ihmisillä on työtä ja toimeentuloa. Vain siten suomalaisilla tuotteilla 
on maailmalla kysyntää.  
 
Vasemmiston tukemana europolitiikassa saatiin aikaan muutos siinä, että suuren vastuun ja 
riski kantavat sijoittajat, eivät valtiot ja tavalliset veronmaksajat.  
 
Suunta on oikea ja sitä on vahvistettava. On puututtava veronkiertoon, suljettava 
veroparatiisit ja laitettava rahamarkkinat verolle. Vain näillä keinoilla ja Euroopan 
keskuspankin toimilla elvytys voi onnistua. Se onnistuu vain yhteisin voimin, yhdessä 
sopimalla. 
 
Etelä-Euroopassa miljoonat ihmiset on ajettu köyhyyteen ja tuhannet häädetty kodeistaan – 
vain siksi, että he ovat ostaneet kotinsa väärään aikaan, liian korkealla hinnalla.  
 



 
Joskus mallia voisi ottaa myös Amerikasta. Yhdysvalloissa asuntovelan vastineeksi riittää 
itse asunto, riippumatta asunnon senhetkisestä markkinahinnasta. Ylivelkaantunut 
asuntovelallinen voi kuitata velkansa luovuttamalla pankille asunnon avaimet käteen.  
 
Näin pankilla ei ole suurta halua asukkaan häätämiseen, vaan on parempi odottaa asunnon 
hinnan nousua. Voisiko Amerikan malli olla myös Euroopan malli? 
  
* * * 
 
Hyvät ystävät, hyvät toverit! 
 
Vasemmisto ajaa yhteiskuntaa, jossa ihmisarvo ei riipu siitä, millaiseen tai miten 
varakkaaseen kotiin ihminen on sattunut syntymään. Ihmisarvo ei myöskään saa riippua 
ihonväristä, sukupuolesta tai seksuaalisuudesta. 
 
Tuhannet vasemmistolaiset puolueen jäsenet ja kannattajat tekevät työtä tasa-arvoisemman 
ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.  
 
Ajamme tavoitteitamme Suomen hallituksessa, eduskunnassa, ja kaikissa kunnissa. 
Ajamme niitä myös työpaikoilla, järjestöissä ja jokapäiväisessä elämässä.  
 
Hallituspuolueena vasemmiston vaikutusvalta on suurempi kuin oppositiossa. 
Vaikutusvaltamme on kuitenkin rajallinen. Tätä taustaa vasten tulee hallitustyönkin 
tuloksia arvioida. 
 
Toivotan kaikille hyvää vappua! 


