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Kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja          MUUTOSVARAUKSIN
Päivi Räsänen
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Ryhmäpuheenvuoro 2.6.2015
Valtioneuvoston tiedonanto koskien pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaa

Arvoisa Puhemies, ärade talman!

Aluksi onnittelen pääministeri Juha Sipilää ja hallitusta prosessin etenemisestä
suunnitellussa aikataulussa. Isänmaamme tarvitsee poliittisesti vastuullisen, välittömästi
toimeen tarttuvan hallituksen suurten haasteiden edessä.

Kristillisdemokraatit voivat tukea ohjelman keskeisiä tavoitteita. Kuitenkin ohjelmaan sisältyy
ratkaisuja, jotka huolestuttavat meitä.

Ärade talman, den kristdemokratiska riksdagsgruppen gratulerar statsminister Juha Sipilä
och hans regering för att de lyckades avsluta regeringsförhandlingarna i tid. Vårt fosterland
står inför stora utmaningar och situationen kräver därför en ansvarsfull och kompetent
regering.

Tulevaisuutemme prioriteetteja ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työllisyyden
vahvistaminen. Siksi suhtaudumme myönteisesti ponnisteluihin saada työmarkkinajärjestöt
neuvottelemaan uudestaan yhteiskuntasopimuksesta. Työmarkkinaosapuolilla on ratkaiseva
vastuu työllisyyden, kansantalouden tasapainon ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä.

On kuitenkin epäjohdonmukaista, että lapsilisien mittava, 120 milj euron leikkaus on
sisällytetty sopimukseen sidottuun, ehdolliseen säästölistaan. Lapsilisästä päättäminen ei
kuulu työmarkkinapöytään.

Viime kaudella kaikki eduskuntapuolueet olivat yksimielisiä, että lapsilisäleikkausten
kohdalla kipuraja tuli vastaan. Ehdolliset säästöpäätökset tulee muutoinkin rajata niihin
kohteisiin, joilla on johdonmukainen yhteys työmarkkina-asioihin. Lopulta vastuu kaikista
leikkauksista jää hallitukselle, jonka velvollisuus on huolehtia myös niiden lähimmäistemme
hyvinvoinnista, joilla ei ole vaikutusvaltaisia etujärjestöjä puolestapuhujinaan.

Yrittäjyyteen panostaminen on tie talouden kasvuun. Tulevaisuuden kannalta on olennaista,
että saamme suomalaisia pk-yrityksiä syntymään, kasvamaan ja kansainvälistymään.
Kiitämme hallitusta yrittäjäverotuksen keventämisehdotuksesta ja bioenergiaa edistävistä
linjauksista.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on koulutuksen kärkimaa. Ennen vaaleja me
kaikki puoluejohtajat ilta illan perään vakuutimme äänestäjille, että koulutuksesta ei leikata.
Hallitusohjelman hätkähdyttävin yllätys oli koulutusleikkauksien mittaluokka – 600 miljoonaa
euroa!

Kustannussäästöjä tuottavia rakenneuudistuksia koulutuksen sarallakin tarvitaan, mutta
pelkään, ettei pelkillä rakenneuudistuksilla saada näitä säästöjä aikaan. Taloudellisesti
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vaikeana aikana ei pidä lyhytnäköisesti heikentää tulevan kasvun edellytyksiä laskemalla
koulutuksen tai tutkimuksen tasoa.

Arvoisa puhemies,

Hyvinvoinnin turvaaminen lapsillemme ja lastemme lapsille edellyttää merkittävää talouden
tasapainottamista, jolloin kasvun vahvistamisen lisäksi joudutaan tekemään
rakenneuudistuksia ja menosäästöjä. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on kuitenkin
huolestunut leikkausten kohdentumisesta heikommassa asemassa oleviin kansalaisiin.
Arvoisa pääministeri Sipilä, tämä ohjelma tekee toisille kipeämpää kuin toisille! Kovimmat
iskut joutuvat ottamaan vastaan pienituloiset eläkeläiset ja lapsiperheet sekä paljon
sairastavat ja työttömät. Terveydenhoidon maksut ja lääkekulut kasvavat sadoilla miljoonilla
euroilla. Viime vaalikaudella saatiin aikaan vanhuspalvelulaki ja silloinen oppositiokin vaati
nostamaan laitoshoidon henkilöstömitoitusta. Nyt hallitus aikoo vähentää hoitavien käsien
määrää, kun henkilöstömitoitusta ehdotetaan nykyisestäkin heikennettäväksi.

Yksi kokonainen sairausryhmä tiputetaan täysin pois korvausten piiristä, kun ehdotetaan
keliaakikkojen korvausten poistamista täysin.
Myönteinen perhe- ja väestöpolitiikka on merkittävin investointi tulevaisuuteen.  Iloitsemme
perheministerin nimikkeestä, mutta hallituksen perhepolitiikan sisältö näyttäytyy
lapsiperheiden asumiskulujen kasvuna, päivähoitomaksujen nostona, päivähoidon ja
koulujen ryhmäkokojen kasvuna sekä vanhempainetuuksien ja lapsilisien leikkauksina.

Ohjelmassa todetaan hallituksen arvioivan kriittisesti "kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka
ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta". Kysyn teiltä
pääministeri Sipilä – onhan varmaa, ettei tämä pidä sisällään uhkaa kotihoidontuelle,
järjestelmälle, jonka kristillisdemokraatit onnistuivat kovalla työllä pelastamaan viime
vaalikaudella?

Arvoisa puhemies,

Ryhmämme tukee SOTE-uudistuksen ripeää toteuttamista. Vatulointikoriin on kuitenkin
jäänyt aika paljon tavaraa. On epäselvää, miten SOTE-alueiden rahoitus ja hallinto
järjestetään, miten terveydenhuollon yksikanavainen rahoitus toteutetaan ja miten
järjestetään vaativan erikoissairaanhoidon integraatio. Kaavaillut 19 sotealuetta ovat joka
tapauksessa liian pieniä vaativien erikoispalvelujen tuottamiseksi. On suuri vaara, että malli
kasvattaa hallinnon tasoja ja byrokratiaa. Terveys- ja sosiaalipalveluihin ei tarvita lisää
virkamiehiä eikä luottamushenkilöitä vaan hoitavia käsiä, ennaltaehkäiseviä ja kotiin
tuotavia palveluja.

Kannatamme sotepalveluiden yhtenäistä digitalisaatiota, mutta myös ihmisen tulee olla
tavattavissa niin, että ikäihmisetkin voivat aidosti ne saavuttaa. Kaikkea ei voi tuoda
älypuhelimeen.

On hyvä, että omaishoitajien jaksamiseen panostetaan.  En löytänyt ohjelmasta kuitenkaan
esitystä omaishoidon tuen siirtämisestä kansaneläkelaitokseen, mikä turvaisi kaikille
omaishoitajille tuen kunnan tai sotealueen rajoista riippumatta.

Arvoisa Puhemies,

Jokaisen valtion ydintehtävä on huolehtia turvallisuudesta. Puolustusmäärärahoja nostetaan
parlamentaarisen ryhmän ehdotuksen mukaisesti, mutta ihmettelen, miksi näin ei toimittu
sisäisen turvallisuuden määrärahojen osalta?
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Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarinen työryhmä katsoi, että nykyisen
tason turvaamiseksi tarvittaisiin näille 75 miljoonan euron lisäystä vuoden 2019
kehystasossa ja lisäksi 20 miljoonan euroa harmaan talouden torjuntaan sekä muutamia
kymmeniä miljoonia euroja välttämättömiin ICT-investointeihin.

Hallitus ehdottaa vain 50 miljoonaa näihin määrärahoihin, minkä ohella on luvassa
toimintamenosäästöjä kaikille hallinnonaloille. Tämä tarkoittaa jopa 450 poliisin vähenemää
vuoteen 2019 mennessä ja vastaavaa henkilöstön supistumista rajavartiolaitoksessa,
tullissa ja oikeuslaitoksessa.

Arvoisa puhemies,

Kiitämme hallitusta EU-politiikan linjauksista, jotka sisältyivät myös Kataisen hallituksen
2013 antamaan selontekoon EU-politiikasta. Suomi silloinkin vastusti yhteisvastuuta
veloista, ja kannatti pientä EU-budjettia sekä tiukkaa talouskuria. Ymmärrämme
säästötarpeet, mutta suremme mittavia kehitysyhteistyön leikkauksia, jotka kohdistuvat
kaikkein köyhimpiin lähimmäisiimme. Kehitysyhteistyön kautta voimme torjua myös
Suomeen kohdistuvia uhkia; terrorismia, huumekauppaa, kulkutauteja ja laitonta
maahantuloa.

Hallitus jatkaa samaa inhimillisen mutta hallitun maahanmuuttopolitiikan linjaa kuin
edellinenkin hallitus, jonka aikana maahanmuuton hallittavuutta parannettiin muun muassa
poistamalla ulkomaalaislaissa ollut porsaanreikä, jonka vuoksi osa kielteisen
oleskelulupapäätöksen saaneista saattoi vain päättää jäädä Suomeen.

Hallitus lupaa nopeuttaa viranomaisprosesseja turvapaikkahakemusten käsittelyssä, mutta
samaan aikaan vähennetään käsittelyhenkilöstön määrää. Viime kaudella hakemusten
käsittelyajat lyhenivät 35%:lla ja saimme 20% budjettisäästöt. Maastapoistamisia myös
tehostettiin ja ne toteutetaan Suomessa nyt tehokkaimmin koko Euroopassa. Kannustan
hallitusta pyrkimään samaan tulokseen.

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä aikoo toteuttaa uudenlaista oppositiopolitiikkaa.
Muista oppositioryhmistä poiketen äänestimme puheenjohtaja Sipilää pääministeriksi.
Emme räksytä, vaan tuemme ja esitämme rakentavia vaihtoehtoja. Yhteinen tavoitteemme
on saada Suomi nousuun, talous kuntoon ja turvallinen, inhimillinen tulevaisuus kaikille
kansalaisillemme. Tarvitsemme yhteishenkeä, lähimmäisenrakkautta ja yhteisöllisyyttä, jotta
isänmaamme selviää vaikeista ajoista.

Ärade talman, den kristdemokratiska riksdagsgruppen kommer att förnya
oppositionspolitiken. Vi vill hjälpa regeringen i deras goda målsättningar och vi kommer
också att bjuda på både potentiella och alternativa lösningar. Det behövs mycket och
konstruktivt samarbete för att vårt fosterland ska klara sig genom de svåra tiderna.

Arvoisa puhemies,

Edellä olevan perusteella ehdotan seuraavaa lausumaa:

”Pääministeri Sipilän hallitusohjelma sisältää kannatettavia esityksiä talouden
tasapainottamiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi. Ohjelmassa
ei kuitenkaan riittävällä tavalla huolehdita sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja
heikommassa asemassa olevien väestöryhmien sekä lapsiperheiden ja ikäihmisten
asemasta.”


