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Essayahin kaksi erilaista varjokokemusta

Miten selvitä
väestön 
ikääntymi-
sestä?
Sari Essayah sai kaksi erilaista kokemusta ”varjona” olemises-
ta, vaikeamman, kun vihreä edustaja teki mietinnön ja hel-
pomman, kun konservatiivien edustaja teki lausunnon.

Esa Erävalo

Euroopan parlamentin va-
liokunnissa valitaan mie-
tinnön tai lausunnon tekijä 
jostain puolueryhmästä. 
Puolueryhmä saa mietintöjä 
tai lausuntoja jollekin valio-
kunnan jäsenelle tai varajä-
senelle tehtäväksi suhteessa 
ryhmän kokoon.

– Mieleisiä mietintöjä 
tai lausuntoja neuvotellaan 
ryhmälle tietyllä pisteytys-
järjestelmällä. Mietinnön 
tai lausunnon tekeminen 
jaetaan puolueryhmän jäse-
nille nokkimisjärjestyksen 
perusteella, jossa huomioi-
daan aktiivisuus, kokemus, 
luotettavuus ja asiantunte-
vuus, selvittää europarla-
mentaarikko Sari Essayah.

Varjot edustavat 
puolueryhmäänsä

 Toiset puolueryhmät nimit-
tävät ”varjot”, jotka ryhmän 
puolesta paneutuvat mietin-
nön tai lausunnon asioihin 
ja edustavat ryhmää niitä 
koskevissa neuvotteluissa.

– Olen saanut kaksi hyvin 
erilaista kokemusta ”var-
jona” toimimisesta, kertoo 
Sari Essayah.

Hän on toiminut varjona 
talousvaliokunnassa, jossa 
ECR:n eli konservatiivien 

edustaja Ashley Fox teki 
lausunnon aiheesta ”Väestö-
rakenteen haaste ja sukupol-
vien välinen solidaarisuus. 
Toinen ”varjo”tehtävä on ol-
lut työllisyys- ja sosiaaliva-
liokunnassa, jossa vihreiden 
Elisabeth Schroedter teki 
mietinnön ”Uuden kestävän 
talouden työllisyyspotenti-
aalin kehittäminen”.

– Tehtävät ovat olleet hy-
vin erilaisia, koska aatteelli-
sesti olemme Foxin kanssa 
toisiamme lähellä, mutta 
Schroedterin kanssa toisis-
tamme kaukana, toteaa Sari 
Essayah.

Varjojen mielipiteet 
otettava huomioon

 – Mietinnön tai lausunnon 
järkevä tekijä pyrkii turvaa-
maan riittävän enemmistön 
tekemänsä mietinnön tai 
lausunnon taakse. Siksi hän 
on jo aikaisessa vaiheessa 
yhteydessä ”varjoihin”, sel-
vittää Essayah.

Vihreiden Schroedter kut-
sui varjot yhteiskokoukseen, 
mutta konservatiivien Fox 
otti yhteyttä eri puolueryh-
mien mahdollisesti saman-
mielisiin varjoihin kuhun-
kin erikseen.

– Kumpikin toimi riit-

tävän ajoissa, ja kuunteli 
näkökantojamme, mutta 
tulokset olivat erilaiset. Fox 
otti näkemyksemme huo-
mioon jo alkaessaan tehdä 
lausuntoa, Schroedterille se 
oli vaikeampaa.

Mietintö valiokunnasta 
jolla on päävastuu

Kun on toisen valiokun-
nan tehtävä tehdä asiasta 
mietintö, toinen aihepiiriin 
liittyvä valiokunta voi tehdä 
siihen lausunnon. Lausun-
non pituus on rajattu sivun 
mittaiseksi, ja siksi siinä on 
pakko ottaa kantaa hyvin 
tiivistetysti.

– Muutosesitykset anta-
vat mahdollisuuden ottaa 
kantaa pitemmin ja sel-
keämmin. Siksi lausunnon 
tekijä yleensä toivoo paljon 
muutosesityksiä, selvittää 
Essayah.

Lausunnon tekijä tekee 
usein itsekin lausuntoluon-
nokseensa muutosesityksiä.

– Foxin lausuntoon teim-
me aluksi 12 muutosesitystä, 
mutta keskusteluissa hänen 
kanssaan päädyimme luo-
pumaan kolmesta ja lopuis-
takin tekemään seitsemän 
yhteisinä muutosesityksinä 
Foxin kanssa, siis kumman-

Sekä ECR:n konservatiivien edustaja Ashley Fox että Sari Essayah halusivat korostaa julkisen talouden kestävyyttä, kun valmistaudutaan kohtaamaan väestön nopea ikääntyminen.

kin yhdessä allekirjoittami-
na. Totesimme nimittäin 
olevamme monista asiois-
ta aivan samoilla linjoilla, 
iloitsee Essayah.

Kumpikin halusi korostaa 
julkisen talouden kestävyyt-
tä, kun valmistaudutaan 
kohtaamaan väestön nopea 
ikääntyminen.

”Vihreät” työpaikat vai 
oranssit ja siniset?

Vaikeampi ongelma syn-
tyi Elisabeth Schroedterin 
mietinnöstä, sillä kansain-
välisesti ja Suomessakin on 
levinnyt puhe ”vihreistä” 
työpaikoista.

– En pidä tällaisesta väri-
koodista, puhun mieluum-
min taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja ympäristöllisesti kes-
tävistä työpaikoista. Miten 
työpaikka voi olla väriltään 
vihreä? kysyy Sari Essayah.

Asiaan liittyy hänen mu-
kaansa syvä käsitteellinen 
sekaannus:

– ”Kestäviksi” työpaikoiksi 
mielletään esimerkiksi uu-
siutuvan energian hyödyn-
tämiseen liittyvät työpaikat, 

tai kierrätystoiminnan työ-
paikat tai työpaikat, joita 
on syntynyt erityisissä ener-
giansäästötoimissa, kuten 
talojen lämpöeristämisessä. 
Silloin voitaisiin Suomessa 
”kestäviksi” työpaikoiksi lu-

kea vaikkapa taajuusmuut-
tajia tekevien tai asentavien 
työpaikat, tai tuulivoimaloi-
den vaihteistoja ja rootto-
reita tekevät työpaikat, sel-
vittää Essayah.

Toisaalta Kansainvälisen 
työjärjestö ILO:n mukaan 
”kestäviä” työpaikkoja ovat 
kaikki ne työpaikat, jotka 
vähentävät raaka-aineiden, 
luonnonvarojen ja energian 
kulutusta.

– Tällaisia työpaikkoja 
ovat kaikki työpaikat, mi-
käli koko yhteiskunnassa 
ja kaikessa tuotannossa py-
ritään vähentämään luon-
nonvarojen kulutusta. Olen 
tällä kannalla. Ei ole edes 
vihreiden ohjelman mukaan 
järkeä jakaa työpaikkoja hy-
viin ja pahoihin, tarkentaa 
Essayah.

Miten määritellään 
siten ajatellaan

Myös Schroedter lähtee Sa-
rin suosimasta ILO:n mää-
ritelmästä, mutta pitkin 
matkaa mietinnössä lyö läpi 
suppeampi ajatusmalli.

– ILO:n määritelmän 

En pidä tällai-
sesta värikoo-
dista, puhun 
mieluummin 
taloudellisesti, 
sosiaalisesti 
ja ympäristöl-
lisesti kestä-
vistä työpai-
koista. Miten 
työpaikka voi 
olla väriltään 
vihreä?
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Essayah pettynyt parlamentin äänestystulokseen

Kuljettajayrittäjien kokonais-
työajan sääntely väärin
KD-meppi Sari 
Essayah on  pet-
tyi pahasti itse-
näisten kuljet-
tajien jättämi-
sestä direktiivin 
ulkopuolelle.

Europarlamentaarik-
ko Sari Essayah on hy-
vin pettynyt siihen, että 
Euroopan parlamentin 
enemmistö torjui komis-
sion esityksen siitä, että 
yrittäjäkuljettajien työ-
aikarajoituksista luovut-
taisiin. Parlamentti ää-
nesti asiasta viime viikolla 
Strasbourgissa. Äänin 368 
puolesta, 301 vastaan ja 8 
tyhjää täysistunto vahvisti 
työllisyys- ja sosiaaliasioi-
den valiokunnan enem-
mistön kannan.

Suomi on koko asian 
käsittelyn ajan kannatta-
nut itsenäisten kuljettaji-
en jättämistä direktiivin 
työaikasääntelyn ulko-
puolelle. Sari Essayah on 
toiminut tämän näke-
myksen puolesta.

– Tämä päätös on en-
nakkotapaus yrittäjien 
työaikasääntelyssä ja pe-
riaatteellisesti väärin.

Asian käsittely on ol-
lut vaivalloista ristiriito-
jen vuoksi ja esimerkiksi 
parlamentin työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden valiokun-
ta (EMPL) on äänestänyt 
asiasta vuoden sisällä kol-
mesti. Enemmistön mieli-
pide on äänestysten välillä 
vaihtunut.

Sari Essayah osallis-
tui viime viikon tiistaina 
tiistaina Euroopan par-
lamentin täysistunnossa 

Suomessa kuljetusala on pienyrittäjäpohjainen. 
– Yrittäjien työaikarajoitukset suosisivat suuria, yli-
kansallisia kuljetusyrityksiä ja vaikeuttaisivat uusien 
kuljetusyritysten syntymistä, Sari Essayah vetosi.

Sekä ECR:n konservatiivien edustaja Ashley Fox että Sari Essayah halusivat korostaa julkisen talouden kestävyyttä, kun valmistaudutaan kohtaamaan väestön nopea ikääntyminen.

keskusteluun kuljettaji-
en työaikadirektiivistä. 
Hän korosti, ettei yrit-
täjäkuljettajien muuta 
työaikaa kuin ajoaikaa ei 
tule rajata. 

Liikenneturvallisuus 
on jo taattu myös yrittä-
jäkuljettajia koskevalla 
EU:n ajo- ja lepoaika-
asetuksella.

Essayah’n mielestä 
ajo- ja lepoaikoja tulee 
Suomessakin valvoa ny-
kyistä paremmin. Sen 
sijaan olisi mahdotonta 
valvoa yrittäjien työ- tai 
vapaa-aikaa tuon ajan 
ulkopuolella.

 – Suomessa kuljetus-
ala on pienyrittäjäpoh-
jainen, yhden-kahden 
ajoneuvon yrityksiä. Yrit-

täjien työaikarajoitukset 
suosisivat suuria, ylikan-
sallisia kuljetusyrityksiä 
ja vaikeuttaisivat uusien 
kuljetusyritysten synty-
mistä, Essayah totesi.

mukaan on mahdotonta 
laskea ”kestävien” työpaik-
kojen määrää, eikä edes 
Schroedter siihen lähde. 
Silti mietinnössä usein vii-
tataan siihen kasvupoten-
tiaaliin, joka on ”vihreissä” 
työpaikoissa, aivan kuin ne 
voitaisiin erotella omak-
si ryhmäkseen tai omaksi 
tuotannonalaksi, ihmette-
lee Essayah.

Vaikka siis lähdetään 
laajasta määritelmästä, aja-
tuksia silti hallitsee suppea 
määritelmä. Ja tällöin usein 
tarkoitetaan lähinnä julkisin 
varoin tuettua uusiutuvan 
energian hyödyntämistä.

– Koska tämän teollisuu-
den edistämistä kustanne-
taan julkisin varoin, se on 
nykyisin yksi kasvualoista.

 ”Vihreä” talous

Sari Essayah joutui teke-
mään Schroedterin mietin-
töön 39 muutosesitystä.

– Suurin osa johtuu eri-
laisista ajatusmalleista. 
Schroedter puhuu muiden 
eurovihreiden tapaan ”vih-
reästä taloudesta”, johon 

ollaan menossa ja jota tu-
lisi edistää. Se muistuttaa 
kommunistien puhetta 
tulevaisuuden ihanneyh-
teiskunnasta, kommentoi 
Essayah.

Hän epäilee vihreiden 
muuttaneen strategiaansa.

– Kun vihreät on aiem-
min tunnettu siitä, että he 
vastustavat eri asioita, ku-
ten teollisuutta ja talouske-
hitystä, nyt on tunnustettu 
tarve esittää myönteinen 
tulevaisuuden visio. Mi-
nusta ei kuitenkaan voi olla 
niin, että jos minkä tahansa 
sanan eteen laittaa sanan 
”vihreä”, se muuttuu myön-
teiseksi. Toivon vihreiden 
kehittyvän realistisempaan 
suuntaan myös yleisessä 
talousajattelussaan. ”Kes-
tävä” talous pitää olla myös 
taloudellisesti kestävää, 
linjaa Sari Essayah.

Ujutetut teemat 
joskus seulan läpi

Vihreillä ja vasemmistolla 
on tapana ujuttaa eri mie-
tintöihin mieliteemojaan 
laidasta laitaan ja joskus ne 

menevät seulan läpi täysis-
tunnon äänestyksiin. Esi-
merkiksi parlamentti viime 
viikolla suositteli jäsen-
maita seuraamaan Norjan 
esimerkkiä, että julkisten 
ja pörssiyritysten johtokun-
nissa tulee olla 40% nais-
kiintiö.

– Tällaisia vaatimuksia 
ujutetaan eri mietintöihin, 
jotta jossain ne menisivät 
läpi. Myös Schroedter vaa-
tii mietinnössään yritysten 
johtokuntiin 40% naiskiin-
tiötä, ja näitä esityksiä ”var-
jot” joutuvat usein karsi-
maan pois, toteaa Essayah.

Nämäkin varjotehtävät 
jatkuvat, kunnes asioista 
on päätetty valiokunnassa 
ja täysistunnossa. Kolmas-
kin varjotehtävä odottaa 
alkamistaan, aiheena ”BKT 
ja muut indikaattorit: edis-
tyksen mittaaminen muut-
tuvassa maailmassa”.

– Mielenkiintoisia aihei-
ta. Syksyllä otan varmasti 
itse tehtäväkseni lausun-
toja ja mietintöjä, nyt kun 
systeemeihin on päässyt 
enemmän sisälle, lupaa 
Sari Essayah.

Sari Essayah on 
julkisten pitkä-
aikaisten tukien 
merkityksestä eri 
mieltä vihreiden 
Elizabeth Schro-
edterin kanssa.
Elizabeth Schroedter ko-
rostaa mietinnössään jul-
kisten, korkeiden ja pitkäai-
kaisten tukien merkitystä.

– En ole niiden tehosta sa-
maa mieltä. Sekä Espanjas-
sa että Saksassa pohditaan 
julkista velkaantumista ja 
sitä kuinka paljon aurin-
ko- ja tuulienergialaitosten 
tukemiseen menee julkisia 
varoja.

Wirtschafts Woche:n mu-
kaan Saksa voisi säästää 70 
miljardia euroa vuodessa, 
jos se luopuisi valosähkö-
kennojen eli ns. aurinkopa-

neelien tukemisesta.
Maalaisjärjelle olisi tar-

vetta tukipolitiikassa.
– Mikäli julkisia varoja 

halutaan käyttää, olisi var-
masti paljon tehokkaampaa 
tukea vaikkapa rakennus-
ten lisäeristystä tai taajuus-
muuttajien tai lämmönvaih-
timien asentamista, esittää 
Essayah.

– Financial Times’ista sat-
tui silmiini lyhyt juttu, kuin-

ka Espanjassa iso aurinko-
energiayhtiö teki vuoden 
ensimmäisellä neljännek-
sellä 25% nettovoiton – siis 
julkisten tukien avulla. 

– Kyseessä on julkisten va-
rojen myötä iso bisnes, joka 
tietenkin työllistää, mutta 
tosi kalliilla tavalla ja itse 
asiassa velaksi, koska esi-
merkiksi Espanja ja Saksa 
ottavat nyt velkaa voidakseen 
maksaa näitä suuria tukia.

”Tukipolitiikassa tarve maalaisjärjelle”
Euroopan parlamentti

Essayah’n 
mielestä ajo- 
ja lepoaikoja 
tulee Suomes-
sakin valvoa 
nykyistä 
paremmin.


