
4 29.4.2010

KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fiEU & Maailma
Pienyritysten vakuutusturvaa 
koetellaan force majeure-tilanteissa 
Kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan pienyrittäjän 
yritystoimintaan kohdistuu suuria riskejä, joilta yrit-
täjä pyrkii suojautumaan kaikin keinoin esim. kallii-
den vakuutusten avulla. Silti vakuutuksetkaan eivät 
välttämättä anna suojaa, jos vakuutusyhtiöt ja muut 
tahot voivat vedota ns. force majeure-lausekkeeseen. 

– Yllättävän luonnontapahtuman sattuessa yrittä-

jän turva on varsin olematon. Yrittäjä joutuu hoita-
maan palkat ja muut velvoitteet, vaikka liiketoiminta 
ja rahavirta yritykseen pysähtyvät, Räsänen sanoo.

Hänen mukaansa lainsäädäntö ja yhteiskunta läh-
tevät oletuksesta, että pienyrittäjällä olisi jokin ”va-
rarahasto” yllättäviä tapahtumia varten. Todellisuus 
on kuitenkin toinen: Muutaman hengen työllistävälle 
yritykselle isku voi  Räsäsen mukaan olla kohtalokas. 

– Tavoitteena Suomessa tulee olla työllistävien 
yritysten toimintaedellytysten parantaminen, min-
kä vuoksi myös force majeure -tyyppisiin yritystoi-

minnan esteisiin tulee kiinnittää nykyistä paremmin 
huomiota.

Räsänen kysyykin aikooko hallitus ryhtyä joihin-
kin toimenpiteisiin pienyrittäjien vakuutusturvan 
parantamiseksi tilanteissa, joissa työnteko estyy 
työsopimuksen osapuolista   riippumattomasta  for-
ce majeure -tyyppisestä syystä. Tällaiseksi esteeksi 
voitaisiin Räsäsen mielestä tulkita esimerkiksi lento-
kenttäyrittäjille Islannista lähteneestä tuhkapilvestä 
ja lentoliikenteen seisahtumisesta seuranneet ongel-
mat.

Vain vähän yli 
puolet europar-
lamentaarikoista  
pääsi Strasbourgiin 
viime viikolla len-
tokieltojen vuoksi. 
Täysistunnossa ei 
voitu tehdä pää-
töksiä.

Esa Erävalo

Islannin tulivuorenpurka-
uksen tuhka ja sen aiheut-
tamat lentokiellot sotkivat 
Euroopan parlamentin is-
tuntoviikon Strasbourgissa.

Moni meppi tuli paikalle 
bussilla tai muulla kulku-
pelillä. Esimerkiksi suoma-
lainen Carl Haglund (Rkp) 
ajoi autolla Tallinnasta asti.

Sari Essayah (KD, EPP)
turvautui maakuljetuksiin.

– Jouduin perumaan len-
not Suomeen ja tapaamiset 
Jyväskylässä sekä puolueval-
tuustossa, mutta ehdin ju-
nalla Slovakiasta EPP:n ko-
kouksesta Brysseliin  ja sieltä 
toimivatkin sekä juna- että 
bussiyhteydet Strasbourgiin, 
kertoo Sari Essayah.

Päätöksenteko siirret-
tiin mini-istuntoon

Puhemieskokouksen pää-
töksen mukaan Strasbour-
gissa kyllä käytiin listalla 
olleet keskustelut, mutta 
kaikki äänestykset siirrettiin 
Brysselin mini-istuntoon 
toukokuun ensimmäiselle 
viikolle. Mini-istunto pide-
tään 5.–6. toukokuuta.

Istuntojärjestelmä nimit-
täin on sellainen, että pe-
russopimuksen mukaisesti 
Euroopan Parlamentin tu-

lee kokontua varsinaisiin 
täysistuntoihin Strasbour-
giin, joka on parlamentin 
virallinen kotipaikka. Sen 
sijaan muutaman kerran 
vuodessa voi Brysselissä olla 
parin päivän mini-istunto, 
jossa käsitellään Strasbour-
gista yli jääneitä asioita tai 
erityisen kiireellisiä asioita.

Brittiedustajat eivät ole 
järin innostuneet mini-
istunnon päivämäärästä, 
koska 6. toukokuuta Iso-
Britanniassa on vaalit, joilla 
on merkitystä myös EU:n 
kannalta. 

Strasbourg-viikon kes-
kustelujen tuottama lämpö 
meni joka tapauksessa ha-
rakoille, koska varsinaisia 
tuloksia eli äänestyspäätök-
siä ei saatu aikaiseksi.

Syanidin käyttö kullan-
kaivuussa on uhka

– EU-maissa tulee kieltää 
kullan liuottaminen erit-
täin myrkyllisellä syanidilla, 
vaati Unkarin János Ader 
(EPP) täysistunnossa. 

Taustalla on 2000 sattu-
nut onnettomuus, jossa Ro-
manian puolella kultakai-
vostoiminnan jätealtaaseen 
padottua syanidipitoista 
vettä ja liejua pääsi Tisza-
jokeen yli sata kuutiomet-
riä. Kalat ja muu eliöstö 
kuolivat pitkälle alavirtaan 
Unkarin puolelle.

Nyt Romaniaan suunni-
tellaan uusia kultakaivoksia 
ja unkarilaiset pelkäävät 
ympäristön puolesta.

Vaikka Euroopassa tuo-
tetaan vain prosentti maa-
ilman kullasta, Suomi on 
Euroopan mittakaavassa 
suuri kullantuottaja. Uusi 
kaivos Kittilässä on Euroo-
pan suurin ja tuottaa 5000 
kg kultaa vuodessa. Kulta ei 
kuitenkaan liukene muihin 
nesteisiin kuin syanidiin. 

– Siksi Kittilässäkin käy-
tetään syanidia, mutta sul-
jetussa kierrossa. Rikastus-
hiekka-altaan suodatusve-
destäkin syanidi otetaan 
takaisin kiertoon tai tuho-
taan, selvitti Sari Essayah.

 Tällainen suljettu kierto 
ei tuota sellaisia vaarallisia 
jätealtaita, jotka voisivat 
esimerkiksi runsaslumisen 
tai -sateisen talven jälkeen 
murtua, kuten Baia-Mares-
sa tapahtui vuonna 2000.

Työllisyysvaliokunnassa 
tärkeitä äänestyksiä

Jos Strasbourg-viikko jäi 
ilman päätöksiä, sitä tär-
keämpiä päätöksiä on odo-

tettavissa tällä viikolla työl-
lisyysvaliokunnassa, jonka 
jäsen KD:n europarlamen-
taarikko Sari Essayah on. 

Työllisyysvaliokunta ää-
nestää keskiviikkona siitä, 
tulisiko itsenäiset kuljetus-
yrittäjät sisällyttää työaika-
lainsäädäntöön. KD:n kan-
ta on ollut, että itsenäisten 

yrittäjien työaikaa ei pidä 
säädellä, kun ajoaika jo on 
säädelty liikenneturvalli-
suuden takia. 

Viimeksi asiasta äänestet-
tiin tiukasti 25-24, ja yrit-
täjien asia voitti vaikka esi-
merkiksi sosialistiryhmän 
Liisa Jaakonsaari äänesti 
sitä vastaan.

Suomen sosiaaliturva-
järjestelmä vaarassa

Toinen Suomelle tärkeä ää-
nestys koskee yhdistelmä-
lupadirektiiviä. Siihen on 
sotkettu muotoiluja, jotka 
vaarantaisivat suomalaisen 
asumisperustaisen sosiaali-
turvajärjestelmän. 

– Hyvinkin lyhyillä työ-
suhteilla voisi EU:n ulko-
puolelta tuleva henkilö, 
esimerkiksi viikoksi töihin 
tuleva venäläinen tai toi-
saalta opiskelemaan tullut 
kiinalainen, päästä Suomen 
sosiaaliturvan piiriin, jos 
nämä muotoilut hyväksy-
tään, toteaa Sari Essayah.

Täysistunnossa ei voitu tehdä päätöksiä

Strasbourgin istuntoviikko meni tuhkan mukana harakoille

Avustajatkin oli-
vat viime viikolla 
jumissa kuka 
missäkin. 
KD:n mepin Sari Essayah’n 
avustaja Esa Erävalo osal-
listui Madridissa EPP:n 
ajatushautomo CES:n semi-
naariin torstaina 15. huhti-
kuuta.

Tarkoitus oli palata Brys-
seliin ja jatkaa sieltä Stras-
bourgin istuntoviikolle.

Vasta maanantaina 19. 
huhtikuuta Erävalo pääsi 
jatkamaan matkaa. Ensin 
linja-autolla  Madridista 
Ranskan rajalle San Sebas-

tianiin ja muutaman tunnin 
odottelun jälkeen bussimat-
ka jatkui Pariisiin. Pariisista 
Erävalo pääsi junalla Stras-
bourgiin tiistaiksi. 

Matkaan kului 27 tuntia.

Esa Erävalo

Avustajatkin jumissaKomission työohjelma puhutti
Euroopan parlamentin täys-
istunto keskusteli 20. viime 
viikolla komission työohjel-
masta komission puheen-
johtaja Jose Manuel Bar-
roson kanssa. 

Työohjelma on monikym-
mensivuinen  listaus niis-
tä lainsäädäntötoimista ja 
-esityksistä, joita komissio 
aikoo viiden vuoden toimi-
kautenaan tehdä.

Barroso korosti toimia ta-
louskriisistä selviämiseksi, 
EU2020-strategian ja Tuk-
holman ohjelman toimeen-
panoa ja EUn ulkosuhde-
hallinnon perustamista. 

Mepit vaativat keskuste-
lussa kunnianhimoisempaa 

ohjelmaa erityisesti  ta-
louskriisistä selviämiseksi 
ja rahoitusmarkkinoiden 
sääntelemiseksi. Komission 
työohjelman 2010 käsittely 
jatkuu valiokunnissa.

Jose Manuel Barroso

Sari Essayah pääsi Strasbourgin työviikolleen juna- ja bussikuljetuksin. Lähes puolet kollegoista oli jumissa eri puolilla.

Yhdistelmä-
lupadirektii-
viin sotketut 
muotoilut vaa-
rantaisivat 
suomalaisen 
asumisperus-
taisen sosiaali-
turvajärjestel-
män.

Sonja Saarentola

Lauri Kangasniemi


