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Työn
kautta
Mikään kansakunta ei ole
koskaan menestynyt kuin
työtä tekemällä ja yrittämällä. Sen suurempaa tai
parempaa viisautta on vaikea löytää nykyisiinkään
haasteisiimme, toteaa Jan
Vapaavuori.
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Omenapuu
nimeltä
Suomi
Suomen taloudella ja omenapuun hoidolla on yllättävän paljon yhteistä. Liian
suureksi paisunut julkinen
sektori ja julkisen velan
kasvu tekevät Suomi-neidon sairaaksi, sanoo Petteri Orpo.

Kreikan tie
Kituuttaminen

Työ

Sivu 5

Turvallisuus
ennen
kaikkea!
Vastuu
turvallisuudesta koskee meitä kaikkia niin viranomaisia, yrityksiä kuin järjestöjäkin, sinua ja minua. Se on vahvuutemme myös nyt, kun
maailmantilanne ei näytä
niin auvoiselta kuin mihin
ehdimme jo tottua, väittää
Esko Kurvinen.
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Edessä elämäntaparemontti

V

A

U

S
J

aalikentillä muutaman viikon kiertäneenä ja lukuisia ihmisiä tavanneena, kuva siitä mitä ihmiset oikeasti haluavat, alkaa hahmottua. Vaalien
alusaika on nimittäin siitä vaarallista aikaa, että
uusia työpaikkoja ja uutta kasvua luvataan hulvattomasti. Poliitikon tulosvastuu äänestäjälleen on kuitenkin kertoa suoraselkäisesti, millä Suomi lähtee uuteen nousuun.
Puheet miljardiluokan leikkauksista eivät ole turhia.
Jokainen meistä kuitenkin ymmärtää, että voimme tehostaa ja leikata vain tiettyyn pisteeseen asti, sillä jossain
vaiheessa tehostaminen alkaa vaikuttamaan laatuun.

uden eduskunnan suurimpia ratkaistavia asioita
on yksi pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan
peruspilareista: hyvä ja ilmainen koulutus. Selvää on, että mikäli laadusta ja hinnasta ei haluta
tinkiä, jää jäljelle ratkaistavaksi rakenteet. EVA:n ehdotus yliopistojen opetus- ja tutkimusyksikköjen puolittamisesta on juuri tätä. Nämä ehdotukset lähtevät siitä, että vaikka Suomi on edelleen opiskelun ja koulujärjestelmän mallimaa, on sijoituksemme maailmanlaajuisessa
yliopistojen vertailussa pudonnut yli sadalla. Meillä on
ongelmia kyvyssä luoda ja ottaa käyttöön innovaatioita.
Olemmekin lähteneet tekemään yliopistouudistusta, jolla tähdätään yliopistojen erikoistumiseen ja liian pirstaleisen kentän yksinkertaistamiseen. Yliopistojen pitää
vastata entistä paremmin myös siihen, että toisen asteen
koulutusta kehitetään mm. valinnanvaraa lisäämällä.

mmattikoulutusta mietittäessä suuri kysymys
kuuluu, koulutammeko riittävän ammattitaitoisia koululaisia? Oma jokilaaksomme on mielestäni hyvä esimerkki yritysten ja koulujen välisestä
hyvästä yhteistyöstä. Koulutuslinjat ovat alueen tarpeisiin sopivia ja uusiin vaatimuksiin pystytään reagoimaan
nopeasti. Ja kun yliopistoja uudistetaan ja trimmataan
entistä paremmiksi, asettaa se painetta lukiokoulutukseen. Lukioiden on pystyttävä entistä paremmin valmistamaan opiskelijoitaan korkeakouluja varten.
e missä olemme tänä päivänä koulutuksen, yrityskentän ja työllisyyden kanssa ei ole tapahtunut yhdessä yössä. Ministeri Vapaavuori on puheissaan verrannut Suomea keski-ikäiseen henkilöön, jolle ongelmat kerääntyvät pikkuhiljaa.

M

itä elämäntaparemontti valtiontaloudessa tarkoittaa? Valtion taloutta pitää oikeasti tasapainottaa ilman, että se syö tulevaisuuden
eväitä. Sitä pitää osata tasapainottaa myös
niin, ettei se syö meidän pohjoisessa asuvien elinoloja.
Tämä taas tarkoittaa juuri edellä mainittuja koulutuksen
ja innovaatiojärjestelmän kuntoon laittamista, rakenteiden uusimista, investointien oikeaa kohdentamista ja ennen kaikkea kannustavampaa verotusta ja joustavampia
työmarkkinoita. Näillä lupauksilla ja tavoitteilla on hyvä
mennä kirkkain lyhdyin äänestäjien eteen.
Hanna Saari, Kalajoen Kokoomus, pj.
Ehdokas nro 109

os nyt kuvittelemme, että tilanne voidaan pelastaa
jollakin ihmeratkaisulla tai tempulla kuten tipaton
tammikuu tai urheiluleiri Vuokatissa, niin olemme
väärässä. Tosiasiassa keski-ikäinen henkilö pelastuu vain sillä, että hänelle tehdään kunnollinen pitkäkestoinen elämäntaparemontti. Suomen talouteenkaan ei ole
olemassa yhtä yksittäistä verotuksen muutoskikkaa, jolla
kaikki muuttuu hetkessä paremmaksi.

Suomi on
saatava liikkeelle
Alexander Stubb
Pääministeri
Kokoomuksen puheenjohtaja

Suomalaiset ovat aina olleet vahvimmillaan
vaikeina aikoina. Tämä on ollut pienen, sitkeän ja edistyksellisen kansakuntamme
valtti. Nykytilanne on vaikea.
Suomi on saatava liikkeelle. Meillä ei ole varaa pysähtyä, lamaantua ja olla uudistumatta. Meillä ei ole varaa siihen, että hyvinvointiyhteiskunnassa ei voida hyvin.
Meidän on asetettava työ etusijalle. Kokoomus lähtee rakentamaan seuraavaa neljää
vuotta työn kautta.
Työllä on tärkeä sisältömerkitys elämäs-



sä, mutta se pitää myös hyvinvointiyhteiskuntamme pyörimässä. Jos käteen jäisi veronalennusten kautta hiukan enemmän rahaa, se kannustaisi työntekoon. Tai jos yritykset voisivat palkata hiukan helpommin
uusia työntekijöitä, se loisi lisää työtä. Ja sitä
kautta myös hyvinvointia.
Tärkeät asiat ovat usein yksinkertaisia, niin
tässäkin asiassa. Tosiasiassa muutos lähtee
yksittäisistä ihmisistä. Pidetään yhdessä huoli, että jätämme tämän maan paremmassa
kunnossa jälkeemme kuin millaisena olemme sen hoitaaksemme saaneet.
Kalajoella tämä osataan, tätä olen saanut todistaa mm. mahtavalla lukiovierailulla. Terveiseni sekä nuorille, että vanhemmille ovatkin: unelmoikaa, uskaltakaa, uurastakaa, onnistukaa!

Päätoimittaja: Heidi Pasanen - Painopinnan valmistus: Viestimix, Ylivieska - Paino: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
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Mitä sotessa seuraavaksi?
Esko Valikainen
Näin linjatessaan perustusKalajoen Kokoomus, vpj lakivaliokunta on ollut johdonmukainen kunnan itsehalEduskunnan perustuslakiva- linnon tärkeyttä korostaesliokunta kaatoi kahteen ker- saan. Itse pidin hyvänä toista
taan esityksen vuosia valmis- pääperustetta, ettei noin suutellusta
sote-uudistuksesta. ri uudistus voi edetä ilman raEnsin meni nurin hallituksen hoituksen yhteen liittämistä.
esitys ja sitten heti perään so- Olisi ollut kuntia kohtaan kohsiaali- ja terveysvaliokunnan tuutonta lähteä rakentamaan
tekemä versio uudistuksen sote-palveluita, kun uudistuketeenpäin viemiseksi. Lop- sen taloudellisista vaikutukputulos ei liene kokonaisuu- sista on olemassa vain arvaidessaan selvä edelleenkään, luja.
mutta selvää on, ettei tavoiEntä sitten? Vapaaehtoisia
teltu sosiaali- ja terveyspalve- kuntayhtymiä voidaan rakenluiden integraatio voi tapahtua taa edelleen ja niitä uskoaksekuntayhtymämuotoisesti hal- ni myös tulee. Kainuu toteutlituksen esityksen mukaisesti. taa omaa malliaan edelleen ja
Kunnilta (kuntalaisilta) ei voi- Keski-Pohjanmaakin on varda ottaa pois yli puolta budjet- sin pitkällä omassa kehitystivallasta.
työssään. Nämä ovat hyviä

positiivisia esimerkkejä. Molemmissa esimerkeissä sopivan kokoinen maakunta ja selkeä keskuskaupunki.
Paljon on puhuttu maakuntamallista. Vaatiiko se omat
vaalit ja saako/pitääkö olla
verotusoikeus? Taas tullaan
kunnan itsehallinnon varpaille. Vaalit antaisivat kuntalaisille mahdollisuuden äänestää ehdokkaansa päätöksiä tekemään, joten demokratiavaje
poistunee sitä kautta. Kuntien
rooli siinäkin mallissa muuttuu olennaisesti. Osa tykkää,
osa ei.
Mitä pitää ottaa uudelleenvalmistelussa
huomioon?
Muutamia tärkeitä nostoja,
jotka vaativat yhteisen ratkaisun olipa hallinnollinen mal-

li uudistukselle mikä tahansa:
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden ITC
- Sairaanhoidon tukipalvelut,
kuntoutus ja apuvälineet
- Palveluverkko, lähipalvelut
- Investoinnit
- Alueellinen edunvalvonta

koissairaanhoidon järjestämiseksi. Jos kokonaisintegraatiosta luovutaan, asia voi olla
jo aivan toinen. Paljon on kysymyksiä, kovin vähän vastauksia!

PS Älkää hyvät ihmiset
luulko, että valtio olemme
me. Sote- asioissa valtio
on pari kolme virkamiestä ja ministeri. Valtio on se
kaikkein huonoin malli tähän soppaan

Viimeksi mainitussa Pohjois-Pohjanmaalla on paljon
opittavaa. Se on ollut hajanaista ja tuloksiltaan aika laihaa. Kysymys kuuluukin, voidaanko luettelemissani asioissa edetä Pohjois-Pohjanmaana
vai syntyykö uusia alueellisia
kokonaisuuksia. Joki-sotesta
on paljon puhuttu. Olen edelleenkin sitä mieltä, ettei sitä tule, jos vaatimuksena on
keskussairaalavaatimus eri-

Työn kautta
Jan Vapaavuori
elinkeinoministeri

M

ikään kansakunta ei ole
koskaan menestynyt kuin
työtä tekemällä ja yrittämällä. Sen suurempaa tai parempaa viisautta on vaikea löytää nykyisiinkään haasteisiimme.
Tulevaisuuden hyvinvointi rahoitetaan kestävästi vain yksityisen
sektorin tuottaman lisäarvon kasvun kautta. Yrittäjyys, työ ja uuden
luominen on kaiken hyvinvointimme perusta. Yritykset tuovat vientitulomme, työllistävät, maksavat
veroja ja maksuja, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut ja tulonsiirrot rahoitetaan.
Suomen talouden tilaa ei voi eikä pidä kaunistella. Kärvistelemme
useamman samanaikaisen murroksen keskellä. Elinkeinorakenteemme on murroksessa maailmassa,
jossa mm. digitalisaation vyöryn
seurauksena kilpailu vain kovenee.
Väestömme ikääntyy. Kilpailukykymme on olennaisella tavalla heikentynyt ja julkisen talouden epätasapainosta tullut krooninen vaiva.
Tilanteen korjaamiseksi tarvitsemme useita yhtä aikaa samaan
suuntaan vaikuttavia ratkaisuja. Täsmädieetin sijasta tarvitsemme elämäntaparemonttia. Se, miten tässä onnistumme, määrittelee
olennaisella tavalla sen, millainen
maa Suomi tulevaisuudessa on teh-

dä työtä ja yrittää.
Ensinnäkin - valtion talous on
saatettava kestävälle pohjalle.
VM:n ennusteet arvioivat, että tämä vaatii noin kuuden miljardin
euron lisäsopeutusta julkiseen talouteen tulevan vaalikauden aikana. Vaikka säästöt ovat myrkkyä
talouskasvulle lyhyellä aikavälillä,
ovat ne toisaalta välttämättömyys
kestävälle kasvulle. Mikäli Suomi
hoitaa oman taloutensa vastuullisesti, myös yritykset ja kotitaloudet saavat rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan.
Olennaista on, että teemme vaaditut säästöt siten, että ne mahdollisimman vähän rokottavat kasvua
sekä työn tekemisen ja teettämisen kannustavuutta. Tämä tarkoittaa johdonmukaista ja ennustettavaa talouspolitiikkaa sekä veronkorotuksilta pidättäytymistä. Veroaste tulisi pikemminkin kääntää
laskuun, mikäli haluaisimme luoda
talouteen lisää dynamiikkaa ja yrityksille kannusteita kasvaa.
Toinen haasteemme on ensimmäistäkin suurempi. Suomi ei
ole onnistunut riittävästi uudistumaan. Meidän on kevennettävä yksityisen sektorin taakkaa uudistamalla julkisen sektorin rakenteita:
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä, kuntarakenteissa ja
tehtävien karsinnassa. Samoin on
uudistettava työmarkkinoita paikallista sopimista, yrityskohtaista
liikkumavaraa sekä työn tarjontaa

ja työnteon kannustavuutta lisäävin toimin. Katsoessa nyt taaksepäin tämän hallituksen ponnisteluja, jokainen ymmärtää, ettei uudistaminen ole helppoa. Se vaatii
koviakin päätöksiä – luopumista
jostakin jo saavutetusta edusta tai
aikaisemmin tärkeimmäksi mielletystä tavoitteesta.
Kolmanneksi on aivan välttämätöntä, että onnistumme korjaamaan näivettyvän kilpailukykymme suunnan. Tässä onnistumiseksi
tarvitaan kaikkia edellä mainitsemiani ratkaisuja ja vielä paljon, paljon muuta. Suomi on menettänyt
kustannuskilpailukykyään hitaasti,
mutta varmasti keskeisiin kilpailijamaihimme nähden. Tämä rako on
kurottava umpeen. Olennaista on,
että onnistumme tekemään kilpailijamaitamme maltillisempia palkkaratkaisuja useiden vuosien ajan.
Myös yritystemme on uskallettava
uudistua. Tämä edellyttää panostuksia koulutukseen, tutkimukseen
ja tuotekehitykseen.
Olennaista on ymmärtää, ettei
suuriin haasteisiimme voi vastata
vain yhdellä työllisyys- ja kasvusopimuksella tai yhteisöveropäätöksellä, vaikka ne olivatkin isoja askelia oikeaan suuntaan. Olennaista on
kaikessa päätöksenteossa - johdonmukaisesti - priorisoida työtä. Tämä tarkoittaa osittain myös vaikeita valintoja, joita emme ole aikaisemmin tottuneet tekemään. Nyt
on kuitenkin niiden aika.
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Hannan teesit
Yrittäjyyden edistäminen
on parasta hyvinvointipolitiikkaa
Viime vuosina yrittäjien tuottaman työn
osuus kaikesta tehdystä työstä on lisääntynyt nopeasti. Suurin osa yritysten palkansaajista löytyy pienistä ja keskisuurista
yrityksistä. Yrittäjälle luonteenomaista on
vahva usko tulevaisuuteen. Vaikka Suomi
lähtökohtaisesti onkin hyvä maa yrittää,
voi yrittäjäkin tarvita apua. Tiestömme rapautuessa ja luonnonolosuhteiden asettaessa esteitä esim. puuraaka-aineen noudolle soiden ympäröimiltä metsäpalstoilta, tarvitaan
uusia keinoja mm. sahaelinkeinon turvaamiseksi.

Suomalaisen
työn kilpailukyky
paremmaksi
Suomalainen työ ja tuotteet eivät
tahdo pärjätä tämän päivän globaalissa kilpailussa hinnaltaan. En kuitenkaan voisi kuvitellakaan laskevani oman yritykseni työntekijöiden
palkkoja – sillä he ovat varmasti
palkkansa ansainneet. On kuitenkin vakavasti mietittävä voitaisiinko aivan aidosti työn korkeille
sivukuluille tehdä jotakin eläkejärjestelmää rapauttamatta? Joustoja saadaan myös työaikaa säätelemällä. Meillä on monia hyviä esimerkkejä paikallisesta sopimisesta esim. minimityöaikaa koskevissa
käytännöissä.

Lisää kannustavuutta
verotukseen
Veroastetta on alennettava sillä Suomen
kokonaisveroaste on liian korkea: 44.4%
bruttokansantuotteesta. Verotusta tulee
kehittää niin, että se kohdistuu yrityksestä nostettavaan tuloon. Ei niin, että
maksamme ennakkoon myyntisaamisista veroa. Oikeudenmukaisella verotuksella voimme joustavoittaa sukupolven- ja omistajanvaihdoksia. Ulottamalla
kotitalousvähennysoikeus
myös asunto-osakeyhtiöihin toisi lisää työtä koko Suomeen ja yritykset
ja työpaikat säilyvät.
Veroja olisi laskettava kaikissa tuloluokissa, minkä tuloksena ostovoimamme
kasvaa ja luomme uusia työpaikkoja.

Yksinyrittäjille
paremmat kasvun eväät
Yksinyrittäjien merkitys Suomen yrityskentässä on suuri. Yksinyrittäjien määrä kaikista yrityksistä on 170 000 eli 65%.
Oma veljeni on yksi heistä. Yksinyrittäjä
työllistää vähintään itsensä kun usein vaih-

toehtona olisi yhteiskunnan tuilla eläminen. Tästä syystä yksinyrittäjät ovat Suomen suuria sankareita. Yksinyrittäjän yrityksen kasvulle on kuitenkin suhteessa
eniten esteitä, koska lainsäädäntömme on
laadittu isompia yrityksiä ajatellen. Yrityslainsäädäntö tulisikin laatia pienet ensin –
periaatteen mukaisesti. Työn sivukulujen
tuntuva alentaminen tai vaikka kokonaan
poistaminen määräajaksi lisäisi mahdollisuutta palkata yritykseen työntekijä. Työntekijän palkkaaminen parantaa yrittäjän
jaksamista ja parhaassa tapauksessa edistää uusien innovaatioiden syntyä.

tuotannosta ja työllisyydestä on vähentynyt. Tämä taas on kasvattanut palvelualojen ja pk-yritysten merkitystä. Kansainvälinen myllerrys on tärkeä muttei ainoa
syy Suomen ahdinkoon. Omat kotimaiset
valinnat ovat johtaneet siihen, että julkiset menot ovat kasvaneet huimaa vauhtia
kymmenen vuoden ajan. Julkinen talous
sisältää pitkälti hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpidon ja heikossa taloustilanteessa
on tultu tilanteeseen, missä julkisen sektorin koko ylittää talouden kantokyvyn. Rakenteita on muutettava, jotta Isänmaa ei
mene konkurssiin.

Oikeuden-mukaisuutta
rakenneuudistukseen

Valinnanvapautta ja laatua
koulutukseen

Viimeisin esitys Sote-palveluiden järjestämiseksi perustuu ns. kuntayhtymämalliin. Kaavailluille 19 vastuualueelle olisi kuitenkin tulossa niin laajat tehtävät ja suuri vastuu, että yksittäisen
kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
näillä vastuualueilla eivät olisi
perustuslain mukaisia. Ja tässä
se todellinen pulma onkin: kuinka hyvänä koemme yhä harvemman varassa lepäävän oman
kunnan edustuksen,
kun organisaatiot ja
alueet vain kasvavat?

Suomessa on aina osattu satsata osaamiseen. Se on ollut yksi hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareita. Laadukkaaseen
koulutukseen, hyvään oppimisympäristöön ja valinnanvapauteen on edelleen panostettava. Liiallinen jatko-opintojen ja aikuiskoulutuksen keskittäminen vain suuriin maakuntakeskuksiin ja kaupunkeihin
vie pohjaa sellaisten maaseutumaisten alueiden kehitykseltä, jossa elinkeinoelämä
ja koulu ruokkivat toisiaan. Miksi korjata
pyörää jos se ei ole rikki?

Kuntien roolit
rohkeasti
uusiksi



Huoltosuhde Suomessa vinoutuu nopeammin kuin missään
muussa Euroopan maassa. Samalla kun palvelujen tarve kasvaa, julkisen sektorin resurssit
vastata yksin tähän kasvavaan kysyntään vähenevät. Kuntien tehtäviä karsitaan parhaillaan ja niitä karsitaan tulevina vuosina vielä enemmän. Tehtäväkentän muuttuessa ja päätöksenteon siirtyessä suuremmille alueille, on kunnan
rooli omille asukkailleen myös mietittävä
rohkeasti uusiksi. Tarvitsemme julkiselle
sektorille kumppaneita palveluita kehittämään ja tuottamaan. Ja juuri tähän tarvitsemme entistä enemmän yritysten ja järjestöjen panosta.

Julkinen talous
tasapainoon
Globaalit muutokset ovat aiheuttaneet murroksen, jonka johdosta teollisuuden osuus

www.hannasaari.com

Nuoret tarvitsevat lisää
opastusta muuttuvaan
työelämään
Entä jos opintojen päätyttyä työpaikkaa ei
heti löydykään? Nuorten työttömyysluvut
ovat surullista luettavaa. Perinteiseksi kokemamme työ-ja palkkaelämä pirstaloituu
yhä enemmän ja projektiluontoiset työt lisääntyvät. Työsuhteet ovat lyhyempiä ja
samanaikaisesti voidaan tehdä töitä useammalle työnantajalle. Yksinyrittäjien ja
freelancereiden määrä tuleekin tulevaisuudessa kasvamaan edelleen voimakkaasti.
Tämän vuoksi nuorille pitäisi opettaa entistä enemmän kuinka oma työ ja osaaminen myydään eri toimeksiantajille. Oikeudenmukaisella tekijänoikeuslailla tuetaan
mm. luovien alojen freelancer-toimintaa.

Järkevää aluekehitystä
Yksi suurimmista vaikeuskertoimista kunta- ja sote-uudistuksessa on se että 95%
Suomen pinta-alasta on maaseutua. Suomi on itse asiassa koko Euroopan maaseutumaisin maa. Palveluja kun pitäisi pystyä tuottamaan kustannustehokkaasti koko
maan alueella. Kaikkien puolueiden, myös
Kokoomuksen tavoite on pitää koko Suomi
asuttuna. Meille Pohjois-Suomessa asuville tärkeää on sujuvat liikenneyhteydet, turvallisuus, maaseudun aluekehityksen huomioiva kouluverkosto ja hyvät sote-palvelut. Näistä seuraava hallitus ja eduskunta
päättävät - ei siis ole ihan sama kuka siellä istuu.
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Omenapuu nimeltä Suomi
Petteri Orpo
maatalousministeri
Omenapuu, jota ei leikata, tulee pian liian tiheäksi ja tuottaa huonompaa satoa. Tiiviissä
kasvustossa taudit alkavat vaivaamaan eikä valoakaan pääse riittävästi latvuksen sisälle.
Suomen taloudella ja omenapuun hoidolla on yllättävän
paljon yhteistä. Liian suureksi paisunut julkinen sektori ja
julkisen velan kasvu tekevät
Suomi-neidon sairaaksi.
Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa. Vanhaan sanontaan sisältyy paljon
viisautta.
Korot ovat nyt poikkeuksellisen alhaalla. Jos ja kun korot nousevat normaalille tasolle, Suomen valtion korkomenot nousevat miljardeilla. Ne
miljardit ovat pois esimerkiksi vanhustenhoidosta, kouluista ja päiväkodeista. Velkaa ottamalla voidaan lykätä vaikeita ja epäsuosittuja päätöksiä.
Kestävä ja vastuullinen tie se
ei kuitenkaan ole. Ennemmin

tai myöhemmin on takaisinmaksun aika, kysykää vaikka
kreikkalaisilta. Tasapainoinen
valtiontalous on köyhän paras
turva.
Kuluneella
vaalikaudella
oppositiopuolueet keskusta ja
perussuomalaiset ovat julistaneet että hallitus tekee liian
vähän ja liian myöhään. Näin
siitä huolimatta että nykyinen
hallitus on sopeuttanut taloutta 6,5 miljardilla ja keventänyt
yhteisöveroa 4,5 prosenttiyksiköllä. Nyt vaalien alla samat
puolueet vähättelevät tarvetta
tehdä säästöjä.
Kaikilta puolueilta edellytetään kriisitietoisuutta. Päätösten tekeminen ei jää ainakaan
Kokoomuksesta kiinni. Katsotaanpa esimerkiksi kokoomuslaisten valtionvarainministe-

Uudelle kasvulle luodaan
tilaa karsimalla vanhaa,
toteaa Petteri Orpo.

reiden Iiro Viinasen ja Sauli Niinistön toimia aikanaan.
Heitä syytettiin 1990-luvulla kamreerimaisuudesta mutta
nyt heidän rohkeuttaan ihaillaan.
Suomen taloudelliset haasteet johtuvat osittain teollisuuden globaalista rakennemuutoksesta.
Vuosisatoja olemme voineet
luottaa metsäteollisuuteen taloutemme tukijalkana, mutta
digitaalisen vallankumouksen
rynnistäessä eteenpäin se ehdittiin jo julistaa auringonlaskun alaksi. Nyt valoa on kuitenkin näkyvissä. Useita uusia tehdashankkeita on vireillä
eri puolilla Suomea. Suomalainen puu elää uutta kukoistuskautta.
Maa- ja metsätalousministeriössä on tehty tällä vaalikaudella kovasti töitä metsäalan
kasvun edistämiseksi. Tarpeetonta sääntelyä purkamalla on
edistetty alan tasapuolista kilpailua. Vastuuta on siirretty
alan toimijoille: metsänomistajille, yrittäjille ja teollisuu-

delle. Tämän tuloksena puumarkkinat ovat toimineet tasapainoisesti ja alan kannattavuus on parantunut.
Myös ministeri Grahn-Laasosen työ ympäristölupien käsittelyn sujuvoittamiseksi on
ollut tuloksellista. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan lupa käsiteltiin ennätysnopeasti. Metsäala on nyt niin
hyvässä vedossa että alalla
kärsitään jo työvoimapulasta!
Valtiovallan on varmistettava että teollisuudella on edellytykset kasvaa ja työllistää
myös jatkossa. Liikenneväylät on pidettävä kunnossa jotta
puuta saadaan metsistä tehtaille. Myös tutkimukseen ja koulutukseen tulee panostaa, jotta
korkea osaaminen säilyy Suomessa.
Paljon on siis tehty mutta
paljon jää tekemistä myös seuraavalle hallitukselle. Uudelle kasvulle luodaan tilaa karsimalla vanhaa. Onnistuneella lannoituksella vähennetään
leikkaustarvetta tulevaisuudessa.

JÄS E N LO M A K E

 


KYLLÄ, LIITYN JÄSENEKSI KOKOOMUKSEEN

Tervetuloa jäseneksi, vaikuttamaan ja osallistumaan. Voit kuulua Kokoomukseen, joko
suoraan tai jonkin jäsenliittomme kautta.
Liityn Kokoomuksen jäseneksi



Paikallisyhdistykseen

Nuorten Liittoon

Piirin suorajäseneksi

Opiskelijaliitto Tuhatkuntaan

 
    
    
 
  

Paikallisyhdistyksen nimi (jos tiedossa):

Naisten Liittoon

    
 
       


OLEN JO JÄSEN, MUTTA TIETONI OVAT MUUTTUNEET
Jäsennumeroni on:

TÄYTÄ TIEDOT SELVÄSTI TEKSTATEN:
Etunimet

Kansalaisuus (jos ei suomi)

Sukunimi

Äidinkieli

Henkilötunnus/syntymäaika
Sukupuoli

 
    
 
   
 
 
  
  
  
 
      
  
 
 
   

Täytä alle muuttuneet jäsentietosi

Mies

Suomi
Nainen

Muu, mikä

Koulutus / Oppiarvo

Kotipaikka

Ammatti (tehtävänimike)

Lähiosoite

Ammattijärjestö

Postinumero

Oppilaitos

Postipaikka
Maa, ellei Suomi

Haluan saada sähköpostiini ajankohtaisia uutisia

Puhelinnumero

Kokoomuksesta.

Sähköpostiosoite

Osoitetietojani ei saa luovuttaa
markkinointitarkoituksiin.

/

/ 20

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Postita lomake (kirjekuoressa) ilman postimaksua osoitteella: Kansallinen Kokoomus, Jäsenpalvelu,
Tunnus 5002952, 00003 VASTAUSLÄHETYS
tai faksaa 0207 488 505.
Lisätietoja Kokoomuksesta: www.kokoomus.fi
info@kokoomus.fi tai p. 0207 488 488

Ruotsi
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Ympäristöministerin
tavoitteena
hiilineutraali Suomi

 








  

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan fossiilisista polttoaineista luopuminen vaatii uusiutuvan energian laajamittaista
käyttöä, ydinvoimaa ja energian säästöäkin.
Grahn-Laasonen pitää erittäin huolestuttavana Pöyryn
tuoretta selvitystä, jonka mukaan hiilidioksidipäästöt ovat
kasvaneet Suomen suurissa
kaupungeissa 1,6 miljoonalla tonnilla vuodesta 2010 vuoteen 2014.
”Suomen on korkea aika ottaa etunojaa ilmastopolitiikas-

sa ja laittaa alulle oma energiamurros. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä tuntuvasti. Tarvitsemme
bioenergiaa, tuulivoimaa ja
aurinkoenergiaa”, Grahn-Laasonen sanoo.
”Kun panostamme uusiin
teknologioihin, luomme samalla Suomeen uusia työpaikkoja. Suomen tulee olla mukana globaalissa kehityksessä,
sillä energiateknologian uudet
ratkaisut etenevät maailmalla
vauhdilla.”
Uusiutuvan energian pientuotanto on avainasemassa, ja
se tarvitsee ympäristöminis-

terin mukaan vauhditusta. Jo
turhan byrokratian karsimisella päästään pitkälle.
”Myös ministeri Lauri Tarastin johtama arviointiryhmä esittää pientuotannon lupakäytäntöjen vauhdittamista yhtenäisin menettelytavoin
ja ohjein, sillä nyt käytännöt
vaihtelevat kunnissa. Meidän
tulee käynnistää yhteistyössä
kuntien kanssa kokeilu, jossa
jo hyviksi havaittuja käytäntöjä sovelletaan laajassa mittakaavassa ja luodaan yhteisiä käytäntöjä lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi.”
Grahn-Laasonen muistut-

taa, että tulevaisuuden voittajia ovat ne, jotka voivat tarjota muille ratkaisuja kohti vähähiilistä tulevaisuutta.
”Toimimalla määrätietoisesti on meillä vielä mahdollisuus pitää globaali ilmaston
lämpeneminen alle kahden
asteen. Tänään tekemämme
energiaratkaisut vaikuttavat
suoraan siihen, kuinka tehokkaasti torjumme ilmastonmuutosta. Suomen on nyt aika nousta ilmastoedelläkävijäksi.”
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Turvallisuus
ennen kaikkea!
Suomalaiset ovat viime vuosikymmeninä kokeneet olonsa
hyvin tai ainakin kohtalaisen
turvalliseksi. Parikymmentä vuotta jatkunut seesteinen
rinnakkaiselo Euroopassa ovat
antaneet aihetta tyytyväisyyteen. Monissa Euroopan maissa perinteisen sodan uhkakuva
on koettu kaukaisena. Puolustusbudjetit laskivat, siirryttiin
ammattiarmeijoihin ja painopiste siirtyi kansainväliseen
kriisinhallintaan. Sotilaiden ja
aseiden määrä maanosassamme väheni merkittävästi. Perinteisten uhkien rinnalle nousivat globaalit ilmiöt, kuten ilmaston lämpeneminen, erilaiset epidemiat, terrorismi sekä
sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat
Suomessakin olemme nojanneet vahvasti kokonaisturvallisuuden ajatusmalliin.
Vahvuudeksemme on noussut
yhteistyö ja luottamus. Vastuu
turvallisuudesta koskee meitä kaikkia - niin viranomaisia,
yrityksiä kuin järjestöjäkin, sinua ja minua. Se on vahvuutemme myös nyt, kun maailmantilanne ei näytä niin auvoiselta kuin mihin ehdimme
jo tottua.
Kokonaisturvallisuuteemme kuuluu muun muassa tii-

vis kansainvälinen yhteistyö, niin EU:n jäsenenä kuin
kumppanuuksina pohjoismaiden ja Naton kanssa. Turvallisuuteen kuuluvat myös hyvien
naapuruussuhteiden vaaliminen ja puolustuskyvyn ylläpitäminen. Mitä enemmän meillä on eri mahdollisuuksia vahvistaa turvallisuuttamme, sitä
parempi.
Perinteisen puolustuspolitiikan suhteen Suomessa ei tehty samaa arvioita kuin muualla Euroopassa. Toki meilläkin
puolustusvoimauudistus tehtiin ja puolustusmäärärahoja on leikattu luvattoman paljon, mutta perusfundamentit
säilyivät ennallaan. Pystyimme jopa jonkin verran hyödyntämään materiaalihankintojen
osalta muiden maiden armeijoiden muutosta.
Viime vuosina turvallisuusympäristö Euroopassa on kuitenkin muuttunut nopeasti.
Reilun vuoden sisällä olemme
kokeneet Ukrainassa kriisin
eskaloitumisen sodaksi. Venäjä on vallannut Krimin niemimaan ja osia Itä-Ukrainasta on
kapinallisten hallussa.
Tosin kuin monet muut,
Suomen ulko- ja puolustusministerit osasivat lukea ajanmerkkejä jo 6 - 7 vuotta sitten. Tuolloin ulkoministeri
Alexander Stubbin puhe Georgian sodan jälkeen suurlähettiläspäivillä
Helsingissä
25.8.2008 ja puolustusminis-

teri Jyri Häkämiehen 6.9.2007
Washingtonissa pitämä ns. Venäjä, Venäjä, Venäjä –puheet
leimattiin Suomessa korkealta
taholta epäsopiviksi. Kokoomusministerit ennakoivat että
voimapolitiikka on palaamassa Venäjän ulkopolitiikan välineeksi. Hälytyskellot soivat
silloin liian hiljaa tai niitä ei
Euroopassa haluttu kuulla
Uskottava kansallinen puolustus on ja pysyy yhtenä turvallisuutemme kulmakivistä.
Kyse on ennen muuta siitä, että
puolustuksemme tulee kaikissa oloissa muodostaa korkea
kynnys Suomeen kohdistuvalle sotilaallisen voimankäytön
ja painostuksen uhkalle. Sotilaallinen maanpuolustus ei saa
olla turvallisuutemme heikko
lenkki. Suomen on itse pidettävä hyvää huolta asioistaan.
Näyttäisi siltä että olemme
nyt valitettavasti siirtymässä
kaikkia hyödyttävän yhteistyön maailmasta yhä monitahoisemman vastakkainasettelun ja vaikeasti hallittavien kriisien maailmaan. Venäjä määrittelee turvallisuutensa
tavalla, joka saa sen naapurit tuntemaan itsensä turvattomiksi. Tästä osoitus on että Baltian maat ovat palauttamassa yleistä asevelvollisuutta, ehkä myös Ruotsi. Itäisiä
jäsenmaitaan tukeakseen NATO on lisännyt läsnäoloaan
Baltiassa. Vastaavasti Venäjän
harjoitus- ja lentotoiminta lä-

hialueillamme on ollut selvästi
aktiivisempaa kuin aikaisempina vuosina.
Muuttunut tilanne ei sinällään muodosta meille välitöntä uhkaa, mutta korostaa tilanteen seurannan ja aluevalvonnan merkitystä. Meidän on
syytä pitää huolta omasta puolustuksestamme. Suomalaisilla on voimakas tahto puolustaa
maataan. Tulevien päättäjien
on huolehdittava, että maanpuolustuksemme ei ole vain
tahdon asia. Siksi tarvitsemme, kaikissa vaihtoehdoissa ja
kaikissa olosuhteissa myös tulevaisuudessa omat ja uskottavat puolustusvoimat. Mutta
riittävätkö ne yksinään turvaamaan uskottavan puolustuksen ja luomaan riittävän ennaltaehkäisevän turvatakuun suomalaisille?
Uuden eduskunnan on syytä selvittää perusteellisesti mitä Suomelle tarkoittaisi sotilaallinen liittoutuminen, kaikkine haittoineen ja hyötyineen.
Tällainen selvitystyö parlamentaarisessa työryhmässä on
mielestäni syytä käynnistää
heti uuden eduskunnan aloitettua työnsä. Kansalaisten mielipiteiden tiedostaminen on
erittäin tärkeää, mutta kansalaisilla on oikeus myös saada
puolueetonta, perusteellisesti selvitettyä tietoa, eri vaihtoehtojen merkityksestä ennen kuin sanovat painavan sanansa.

Kotona Kalajoella ja koko Suomessa
Topi on asumisen ammattilainen ja luo-

HETKESSÄ
UUSI HIUSVÄRI
idHAIR POW´R SUORAVÄRILLÄ!

GA

Esko Kurvinen
Kansanedustaja
puolustusvaliokunnan
jäsen

KESTOMASKARALLA
säihkettä silmiin!
ma.....9-17
ti-ke...9-19
Kalajoentie 4, Kalajoki
Kalajoentie
4 Kalajoki
to-pe..9-17
puh. 044 333 0557
Nettiajanvaraus: Avoinna24/www.ateljeanne.fi la......9-14

tettava kumppani. Inspiroivasta, tyylikkäästä ja käytännöllisestä mallistostamme nykyaikaiset ja toimivat kiintokalusteet kaikkiin koteihin ja tiloihin.

Topi-Kalustaja Oy, 85101 Kalajoki
puh. 08 469 5500, topi-keittiot.fi

Kalajoen Etelänkylän
jako- ja kalastuskunta
Kalajoen
Tahkokorvat Oy
Camping
Hiekkasärkät Oy

keittiö/kylpyhuone/kodinhoito/liukuovet/säilytys
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Maaseudun kehittäminen on
tärkeä osa aluepolitiikkaa
Heidi Pasanen
maaseudun kehittäjä
”EU on osa arkeamme, eikä
arki siitä pois kävelemällä parane. On tärkeä vaikuttaa asioihin.” Näin kerrotaan Kokoomuksen sloganissa ja tämä on
totta monessa mielessä. Mahdollisuuksia on, maaseudun
kehittämisen kautta voimme
itse vaikuttaa asioihin sekä
tehdä niitä todeksi.
Maaseutuohjelma on osaksi EU:n rahoittama. Kaudella
2014–2020 ohjelman julkisen
rahoituksen määrä on 8,265
miljardia euroa. EU-osuus tulee EU:n maaseuturahastosta (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto).
Kansallinen rahoitus sisältää
valtion ja kuntien varoja. Mukana on myös aina yksityistä
rahoitusta, joka voi olla vaikkapa pankkilainan tai säästöjen avulla tehtyjä investointeja
tai talkootyötä. Julkisesta tuesta tällä ohjelmakaudella EU
osuus on 42 %, valtion osuus
38 % ja kuntien osuus 20 %
(tämä oli sama viime kaudellakin, EU ja valtio-osuudet hieman muuttuivat).
Vertailun vuoksi on hyvä tehdä pieni silmäys edelliseen ohjelmakauteen eli vuosina 2007–2014 on myös tuettu
mikroyrityksiä ja maatalouden
ulkopuolista
yritystoimintaa harjoittavia maatiloja sekä maataloustuotteita jalostavat pienet ja keskisuuret yritykset ovat olleet tuen piirissä.
Ohjelmalla on myötävaikutettu noin 75 000 työpaikan syntymiseen tai säilymiseen maaseutualueilla. Näistä 4 220 on
uusia työpaikkoja. Muut ovat
säilytettyjä ja hankkeiden tai
investointien toteutusten aikaisia työpaikkoja. Nämä ovat
merkittäviä lukuja niistä vaikutuksista mitä EU:n tuella
saadaan aikaan.
Maaseutuohjelman
tukia
saaneet yritykset ovat selvin-

neet talouden notkahduksista verrokkeja paremmin, joka selviää seurannasta. Vuosina 2007–2013 ohjelman kautta
myönnettiin yli 12 000 yritystukea. Suurin osa näistä oli investointeihin. Lisäksi tukea
sai tuolloin myös yrityksen
käynnistämiseen ja kehittämiseen. Yritystuilla on ollut merkittävä rooli erityisesti harvaan asuttujen alueiden ihmisten työllistäjinä ja siksi tukea
myös suunnataan sinne jatkossa. Kasvaakseen maaseudun
yritysten tulisi panostaa erityisesti myyntikanavien avaamiseen ja markkinointiin. Oman
alan osaaminen on usein vankimmalla pohjalla. Yritysten
yhteistyöllä ja verkottumisella
on todettu olevan myönteisiä

vaikutuksia liiketoiminnan
ja kasvun syntymiseen viime
ohjelmakauden vaikutuksien
tutkinnassa.
Maaseudun yrittäjyydelle on uutta kysyntää, jota ei
kaikin osin ole vielä hyödynnetty. Matkailupalvelut luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja tämä on suuri
mahdollisuus täällä Kalajoellakin, sillä matkailussa tarvitaan suurten toimijoiden lisäksi pieniä, erikoistuneita
ohjelmapalveluyrityksiä sekä kokonaispakettien tarjonnan luomisessa on mahdollisuuksia mm. yhteistyön kehittämisen kautta. Nousussa on
myös vahvasti bioenergiayrittäjyys, niin uusien innovaatioiden kuin toiminnan lisäämi-

sen kautta. Hoiva-alan meistä
jokainen tietää olevan nousussa ja tämän kysyntä ei tule vähenemään. Palveluala on myös
maaseudun suurin yksittäinen
toimiala.
Suomalaisista
yrityksistä noin 40 prosenttia sijaitsee
maaseudulla. Toimivan laajakaistayhteyden ansiosta entistä useampi yrittäjä ja työntekijä voisi siirtää työntekoaan ainakin osaksi maaseudulle. Toimivien yhteyksien kautta olisi
mahdollista työllistää maaseudulta, vaikkapa vain yksi työntekijä, mutta jokainen työpaikka on tärkeä. Maaseudun yrittäjyydellä on vaikutusta varmasti koko Suomen talouteen.
Paikallisesti työnteon mahdollisuudet hidastavat muuttotappioita. Alueellamme Ylivieskan kaupan keskus ja Kalajoen matkailun keskus luovat
loistavat mahdollisuudet elää
ja yrittää. Alue onkin muuttovoittoinen suurimmaksi osin.
Lisäksi meidän alueemme on
ns. nuoriso-omavarainen eli
nuorten osuus on Pohjois-Pohjanmaalla erinomaisen hyvä.
Näistä nuorista olisi pidettävä
kiinni juurikin työllistämisen
kautta. Nuorille on lisättävä
mahdollisuuksia yritystoimin-

taan ja uskallusta tekemiseen,
esim. 4H järjestöt tekevät tätä työtä vahvasti maaseudulla oma 4H yritys-toiminnan
kautta.
Kylänäkökulmasta ajateltuna juuri kysynnän ansiosta
kylällä on mahdollista säilyttää lähipalveluita kuten kauppa ja posti. Näistä muodostuukin aktiivisille kylille uusi tapa toimia eli kylien monipalvelupisteet kera kyläisännän
tai -emännän ovat sitä tulevaisuutta ja niitä pieniä arjen innovaatioita. Maaseutu tarvitsee myös niitä, joiden työ on
muualla kuin siinä maatilalla, omalla kylällä. Niitä, jotka haluavat palveluita, yhteisöllisyyttä yms. työpäivänsä
jälkeen palatessaan kyläänsä.
Maaseudulla pistäytyjät ja kesäasukkaat hyötyvät toki toimivista maaseudun palveluista ja haluavat niitä palveluita
varmasti käyttää mitä on siinä
lähellä saatavissa.

Maaseudun
kehittäminen
monimuotoista, uutta
etsivää ja perinteistä
rakentuvaa

Ilman yritystoimintaa meidän
maaseutumme pikku hiljaa
autioituisi ja kylät tyhjenisivät.
Aktiivisella maaseudun kehittämisellä ja siihen kuuluvilla
yritystuilla saadaan monia asioita vietyä eteenpäin, luotua
työpaikkoja maaseudulle sekä edistettyä kilpailukykyä ja
jopa vientiin tähtääviä toimia.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena onkin erilaisten, monimuotoisten, mutta ei paikallista kilpailua vääristävien työtilaisuuksien ja
toimeentulomahdollisuuksien
lisääminen. Uutta työtä ja toimeentuloa tuovien maaseudun
yritysten kehittämistä, laajentamista ja perustamista tuetaan ohjelman varoin. Maaseudulla sijaitseva mikroyritys

tai maatalouden ulkopuolelle
yritystoimintaansa monipuolistava maatila voivat saada
tällä 2020 päättyvällä ohjelmakaudella joko investointitukea tai uuden yritystoiminnan perustamistukea.
Elinkeinojen kehittämisen
kautta yrittäjät voivat yhdessä
ja yhteistyössä kehittäjäorganisaatioiden kanssa nyt aiempaa tavoitteellisemmin kehittää toimialansa kannattavuutta. Yhteistyöhankkeessa voi
esimerkiksi muodostaa ketjuja tai klustereita, pilotoida tai
kehittää mikroyritysten yhteistä markkinointia. Vaihtoehtoja siis on monia ja yhteistyöhön kannustetaan entistä
enemmän.
Vaihtoehtoina on myös koulutus- ja tiedotushankkeet.
Koulutushankkeet
lisäävät
erityisesti
liikkeenjohtoon,
markkinointiin, talouden ja
tuotannon tehokkuuteen ja
laatuun liittyvää osaamista.
Koulutuksen kohderyhmänä
voivat olla esimerkiksi viljelijät, metsänomistajat, maaseudun yrittäjät tai kylien kehittäjät. Koulutushankkeessa tuetaan ammattimaista koulutusta. Koulutus ei toki saa olla
ammattiin tai tutkintoon johtavaa. Koulutukseen voi sisältyä jopa nyt jaksoja, jotka toteutetaan maatiloilla tai alkutuotantoyrityksissä. Tiedonvälityshankkeessa
voidaan
järjestää muun muassa yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka
edistävät ympäristö- ja maaseututietoisuuden lisäämistä,
helpottavat uusimman tieteellisen tiedon leviämistä ja innovaatioiden, uusien menetelmien ja muun osaamisen saattamista maatilojen ja maaseudun asukkaiden käyttöön.
Lopuksi voisikin todeta, että jos vanha tapa ei toimi, pitää keksiä uutta tilalle ja hyödyntää maaseudun kehittämisen varoja!
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Turkistuotanto osa Pohjanmaan elämää
Suomen Turkiseläinten misiä. Turkistuotannon vaikuKasvattajain Liitto ry / tukset näkyvät alueella mm.
Profur rakennus- ja kuljetustoiminnassa, kalastuksessa, yhteisTurkistuotanto on perintei- työnä maatalousalan yrittäjinen suomalainen elinkeino. en kanssa ja monessa mui- ssa
Se tarjoaa säännöllistä työ- alueen toiminnoissa. Osaltaan
tä 5000 kansalaiselle, lisäk- turkistuotannon ansiosta mosi elinkeino työllistää välilli- net maaseutukunnat ovat säisesti saman verran muita ih- lyneet elinvoimaisina. Ala on

Tärkeä osa turkistoimialaa
on huutokaupat joissa hinta määritään.

tarjonnut uuden mahdollisuuden monelle suomalaiselle,
joka on joutunut luopumaan
maanviljelyksestä.
Vuonna 2013 elinkeino
maksoi veroja noin 90 miljoonaa euroa. Suomalaisilla tiloil-

la tuotettujen turkisten arvo
oli yli 500 miljoonaa euroa –
sataprosenttisesti vientituloa.
Suomessa toimii tällä hetkellä
n. 960 turkistilaa, jotka tuottavat noin 2,0 miljoonaa ketun ja
minkinnahkaa sekä 120.000
suomensupinnahkaa. Kalajoki on tällä hetkellä Suomen
toiseksi merkittävin turkistentuottaja. Kaupungin alueella toimii 70 turkistilaa ja tuotanto vastaa 7-8 % koko maan
tuotannosta.
Turkistuotanto on ympäristöystävällinen elinkeino. Tuotantoketju hyödyntää järvien
hoitokalastuksella kertyvän
roskakalan tai ihmisravinnoksi kelpaamattoman kalan samoin kuin maaseudulla syntyvän teurastuksen sivutuotteet ja ylijäämäviljan. Turkisalan oma hiilijalanjälki on
hyvin pieni. Uudet tilat rakennetaan vain sellaisille alueille, joilla ei ole pohjavettä
ja ne perustetaan vesitiiviille
alustalle – näin ravinnehuuhtoumia ei pääse luontoon.
Turkisalan sertifiointi luo lisäksi luotettavan pohjan alan
omavalvontajärjestelmänä ja
läpinäkyvyyden luomisessa
koko alalle ja turkistuotteita
käyttäville asiakkaille.

Ampuma-asekonfliktit ovat
nykypäivää myös pohjoismaissa
Jouko Arvo kansa ja käyttötarkoituksensa.
Kalajoen-Alavieskan Niihin ei ole saanut koskea lurhy:n puheenjohtaja vatta eikä ole käytetty miten
sattuu. Täytyy myös todeta
Ikävältä ja toivottomaltakin kuitenkin sekin, että yksikään
tuntuu aina, kun noita ase ei itsenäisesti ja yksin ole
otsikkoon liittyviä uu- vahingoittanut ketään, vaan
tisia lukee, olivatpa ta- ne ovat toimineet välineenä
pahtumat sitten missä maail- häiriintyneen ja epätoivoisen
mankolkassa hyvänsä. Tuol- ihmisen ajattelemattomissa ja
laiset tragediat saavat niin lopullisissa teoissa.
Henkilökohtaisesti
olen
monen ihmisen elämän käännettyä täydelliseen sekasor- huomannut (ja kokenutkin),
toon ja epätoivoon. Ajatellaan- että viimeaikaiset aselain tiupa asiaa, niin uhrien omaisten kennukset ovat vaikuttaneet
ja ystävien kuin tekijän lä- tehokkaimmin niihin lainkuuliaisiin ja rehellisiin kansalaiheistenkin kannalta.
Kun henkilö- siin, metsästäjiin ja erilaiskohtaisesti voin
sanoa suvun pitkän metsästys- ja
kilpa-ammuntaharrastuksen takia ”kasvaneeni aseiden keskellä”, voi suhtautumiseni niihin olla jossain määrin
poikkeava. Aseet ovat rinnastettavissa työ- ja harrastusvälineisiin. Polvenkorkuisesta
asti olen kuitenkin saanut oppia, että ne eivät ole leikkikaluja, vaan niillä on tietty paik-

ten ampumaurheilulajien harrastajiin, jotka aseen hankkimisen ja säilyttämisen osalta
haluavat noudattaa lakia ”viimeistä piirua” myöten jo muutoinkin! Nykyisin aseen laillinen hankkiminen on jo tehty
monimutkaiseksi, ja tietyssä
mielessä hyvähän se niin on.
Toisaalta asekeskustelussa on
jäänyt täysin pimentoon helpoin tapa hankkia ase eli ostaa se ”pimeiltä markkinoilta”, jolloin sen hankkimisesta
ei jää merkintöjä tiedostoihin
ja viranomaiset eivät edes tiedä koko asiasta.
Mitä ongelmalle pitäisi sit-

ten tehdä? Kyllä mielestäni se
tehokkain tapa on asennekasvatus sekä toisen ihmisen ja
elämän arvostamisen ja kunnioittamisen periaate. Ei ihmisen tekemiä hirmutekoja
saada pois lainsäädäntöä äärimmilleen tiukentamalla tai
jonkin tietyn esineen ja asian
totaalikiellolla. Mielestäni nykyinen aselainsäädäntömme
on ihan riittävän tiukka, kun
pidämme vaijerilukkojen ja
asekaappien avaimet sellaisissa paikoissa, että ne eivät ole
kaikkien tiedossa.
Asennekasvatus,
varhainen puuttuminen, suora tapauskohtainen
ammattiapu
ja muut yhteiskunnalliset ja
terveydenhoidolliset tukitoiminnot varmaankin auttaisivat ennalta-ehkäisevästi. Uusien metsästäjien ja ammunnanharrastajien
kouluttajana, metsästäjänä ja opettajana
luotan noiden mainittujen toimien voimaan enemmän, kuin
totaalikieltoihin tai jatkuvaan
lainsäädännön muutosprosessiin.
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# KOKOOMUSNUORET
Kokoomusnuoret vaativat:

#EKA DUUNI
* TYÖURIA pidennetään koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkeikää nostamalla, sekä työhyvinvointia parantamalla.
* ENSIMMÄINEN sairaslomapäivä muutetaan
palkattomaksi
* KAUPPOJEN, ravintoloiden ja muiden liikkeiden
aukio-oloaikoja koskevat rajoitukset poistetaan.
* ELINKEINOHARJOITTAJAN on voitava kokonaisuudessaan vähentää työttömän työnhakijan
palkkauksesta aiheutuvat kulut elinkeinotoiminnan tuloksen verotuksessa.
* YRITTÄMISESTÄ on tehtävä entistä houkuttelevampaa ja helpompaa kehittämällä yhteisöverotusta Viron mallin mukaiseksi, jossa
yhteisöveroa maksetaan ainoastaan voitonjaosta, ei yhtiöön jätetyistä tai siihen investoiduista voitoista.
* MARKKINOITA säätelevää vanhanaikaista lainsäädäntöä, kuten liikeaikalakia, tulee kehittää sallimaan kauppojen omaehtoiset aukioloajat, minkä lisäksi myös ravintoloiden aukioloaikoja rajoittavasta luvanvaraisten jatkoaikojen byrokratiasta
tulee luopua.
* ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROTUKSEN
progressiosta luovutaan ja siirrytään suhteelliseen
verotukseen, jossa kaikkia ansio- ja pääomatuloja
verotetaan samalla alhaisella veroprosentilla.

#KOULUTUS



Autokoulu palautettava
yksivaiheiseksi
Janne Heikkinen
Kempeleen
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja,
eduskuntavaaliehdokas
Pohjois-Suomi on yksi Euroopan
harvimmin asuttuja alueita, jossa
pitkien välimatkojen vuoksi yksityisautoilulla on liikkumisessa aivan erityinen asema. Autoilu
on välttämätöntä esimerkiksi työmatkalaisille ja lapsiperheille.
Henkilöauton käyttö on kuitenkin käynyt kokoajan kalliimmaksi ja kontrolloidummaksi. Kehitys
on ollut eriarvoistavaa, sillä kustannusten noususta ovat kärsineet
nuoret ja vähävaraiset kansalaiset.
Yksinään ajokorttien hinnat
ovat kasvaneet EU:n kalleimpien joukkoon. Aikaisemmin au-

tokoulu oli yksivaiheinen, mutta
vuodesta 1989 on ollut käytössä
kaksivaiheinen kuljettajantutkinto. Muutoksen hyödyt suhteessa
kustannusten jyrkkään nousuun
ovat kyseenalaiset.
Ajo-opetus tulisi palauttaa monivaiheisesta
opetusjärjestelmästä aiempaan, yksivaiheiseen
muotoon. Liikenneturvallisuuden takaamiseksi tulisi huolehtia, että ajokortin suorittamisen
kokeet säädetään riittävän vaikeiksi.
Ylipäätään liikennepolitiikassa tulisi muistaa, että liikkuminen paikasta toiseen on kansalaisten perustarve, jota ei tulisi
vaikeuttaa.

www.janneheikkinen.fi

       
        

* YRITTÄJYYSKASVATUS sisällytetään osaksi
opetussuunnitelmaa kaikillla kouluasteilla

 

* INTERNETIN välityksellä järjestettävän opetuksen järjestämistä edistetään

        
          

* PERUSOPETUKSESSA tuetaan tasoryhmien
muodostamista ja ohjelmointi lisätään osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa

       

* KIELTEN OPISKELUSSA siirrytään järjestelmään, jossa jokainen opiskelee äidinkielensä lisäksi kahta vapaavalintaista kieltä, joista toisen on
oltava pitkä A-kieli. Julkisten virkojen kielikelpoisuusvaatimukset poistetaan.
* OPINTO-OHJAUKSEN resursseja lisätään erityisesti perusopetuksen viimeiselle vuodelle, jotta
turhien tutkintojen ja välivuosien määrä saataisiin
laskuun.
* AMMATTITUTKINTOJEN suoritusaikoja tiivistetään aloilla, joilla se on mahdollista.
* OPPISOPIMUSKOULUTUSTA lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille.

#OMA KOTI
* ASUMISEN VEROTUKSEN painopistettä tulee
siirtää tukemaan ihmisten kuhunkin elämäntilanteeseen sopivan asunnon valintaa.
* IHMISIÄ tulee kannustaa entisestään asuntosäästämiseen.
* KUNTIEN ja kaupunkien kaavoitukseen liittyvistä aiheettomista prosessia jarruttavista valituksista pitää voida langettaa sakko.
* KAAVAVALITUKSIA tulee voida suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa
kirjalllisen muistutuksen tehneille ja asettamalla
valitusmaksu, joka palaiutetaan valituksen ollessa
aiheellinen.
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96 | Outi
Ervasti

97 | Janne
Heikkinen

98 | Jarmo J.
Husso

99 | Juha
Hänninen

100 | Hannu
Juntunen

101 | Tomi
Kaismo

102 | Milla
Kynkäänniemi

103 | Teija
Larikka

104 | Tuula
Mustonen

105 | Asko
Männistö

106 | Outi
Penttinen

107 | Sami
Pikkuaho

111 | Tiina 112 | Mari-Leena
Suutari
Talvitie

113 | Leena
Väänänen

Kasvatustieteiden maisteri
Opiskelija
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Oulu
Kempele

Toimitusjohtaja
Oulu

Vanhempi rikoskonstaapeli
Oulu

Koneinsinööri AMK
Tuoteryhmäpäällikkö
Raahe

Fysioterapia-alan yrittäjä
Kuusamo

108 | Lyly
Rajala

109 | Hanna
Saari

110 | Eero
Suutari

Entinen kansanedustaja
Toimittaja
Oulu

Matkailuyrittäjä
Kalajoki

Kansanedustaja
Yrittäjä
Kajaani

Teologian maisteri
Kapteeni evp.
Oulu

Yrittäjä
Toimitusjohtaja
Ylivieska

Varatuomari
Tuntiopettaja
Kajaani

Optikkoyrittäjä
Sotkamo

Filosofian maisteri Ympäristötekniikan diplomi-insinööri
Ryhmäpäällikkö Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Oulu
Oulu

Yrittäjä
Oulu

Sairaanhoitaja
Yrittäjä
Oulu

Diplomi-insinööri
eMBA
Oulu
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ROBIN
KASMIR
REDRAMA
ELASTINEN
ja monia muita...
Tutustu ohjelmistoon osoitteessa www.midsummersound.fi

Laadukkaita yksityiskohtia

KESTÄVÄÄ

FUNKTIONAALISUUTTA
www.hahle.fi

