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Sari Essayah juonsi ja tapasi suomalaiset vierailijat

Europarlamentin 
rukousaamiaisella 
320 osallistujaa

Eduskuntatalo 
tihkui suuren 
urheilujuhlan 
tuntua, kun KD-
meppi, entinen 
kansanedustaja, 
puoluesihteeri ja 
kävelyn maail-

manmestari Sari 
Essayah valitiin 
puolueen presi-
denttiehdokkaak-
si.
Essayah pohti 
ehdokkuuttaan 
pitkään, mutta 

on nyt käärinyt 
hihansa, ja lu-
paa olla askeleen 
edellä!
Kokkolan puoluekokous 
vielä empi KD:n ehdok-
kaan asettamista, mutta 
nyt väki lauloi, huusi ja 
taputti suosiota pidetylle 
Essayah’lle.

Kimmo Jalonen Varsinais-
Suomen KD-puheenjohtajaksi
Ensi vuonna aloittavan Jalosen tavoitteena on 
tuplata KD-kunnanvaltuutettujen määrä. 3

Debatti

KD:n talousarvio-
aloitteet menivät läpi 
Hallituspuolueet pääsivät 
budjettisopuun viime per-
jantaina eduskunnassa. 
– Talousarvioaloitteemme 
menivät pääosin läpi, 
iloitsee kansanedustaja 
Jouko Jääskeläinen. 2

Euroopan unioni

SEPA-asetus saapui 
maaliviivoille 
Yhteinäinen euromaksu-
alue on yksi tärkeimpiä 
ratkaisuja EU:n sisä-
markkinoiden avaami-
seksi. 4

Eduskunta

”Miljardeja ilmassa” 
– Monenlaisia lukuja 
Suomen kokonaisvas-
tuusta on ilmassa, joten 
hämmennys on suuri, 
sanoi Sari Essayah, joka 
halusi muistuttaa, mistä 
tosiasiassa on sovittu. 5

Yhteiskunta

Suomi pitäisi pystyä 
pitämään töissä 
Koulutuskaan ei enää 
automaattisesti takaa 
työpaikkaa tai sosiaa-
lisen aseman nousua, 
kuten vielä 1980-luvulla, 
muistuttaa THL:n tutkija 
Jouko Karjalainen. 6-7

Samhällsbygge

Nolltolerans 
mot våldtäkt
Inrikesminister Päivi 
Räsänen tog upp en vik-
tig fråga den 25 novem-
ber under FN:s dag för 
avskaffande av våld mot 
kvinnor. 8

Henki, sielu & 
ruumis

Narinkkatori raikaa 
joululauluista
Kauneimmat joululaulut 
kaikuvat jälleen lau-
antaina 10. joulukuuta 
aivan Helsingin ytimessä, 
Kampin Narinkkatorilla. 
10

Ahvenjärvi:  Itsenäisyydestä 
on kyse 2
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Erävalo pääkirjoituksessa: 

Miten katkaista syöksykierre? 2

Espoon Kai Kaasalainen ja Antero Laukkanen sekä kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi kerääntyivät mieluusti yhteiskuvaan 
rukousaamiaisen juontaneen meppi-presidenttiehdokkaan Sari Essayah’n kanssa.

Merja Eräpolku

Presidenttiehdokas  
Sari Essayah’n kampanja-
kalenteri sivulla 9!
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Hallituspuolueet 
sopivat eduskun-
nan tekemistä me-
nolisäyksistä viime 
perjantaina. Kris-
tillisdemokraat-
tien kymmenestä 
budjettialoitteesta 
yhdeksän toteutuu.

Budjettisopu on syntynyt, 
kun hallitusryhmien edus-
tajat valtiovarainvaliokun-
nassa ovat päässeet yksi-
mielisyyteen valtion ensi 
vuoden talousarvioon edus-

kunnassa tehtävistä muu-
toksista. 

Hallituspuolueet päätyi-
vät lisäämään menoja 40 
miljoonan euroa. Lisäyksis-
tä 7,7 miljoonaa osoitetaan 
tiestön kehittämiseen. Viisi 
miljoonaa menee yksityis-
teiden kunnossapitoon ja 
parantamiseen ja 2,7 mil-
joonaa euroa liikennetur-
vallisuutta edistäviin tee-
mahankkeisiin.

Homekoulujen korjauk-
siin lisätään kaksi miljoonaa 
ja opiskelijoiden ateriatu-
keen 1,25 miljoonaa. Päih-
deäitien hoitoon osoitetaan 
kaksi miljoonaa ja poliisin 
toimintamenoihin 2,6 mil-
joonaa euroa.

– Budjettisovussa on ai-
van oikein nostettu esille 
lasten asiat ja sosiaaliset ky-
symykset. Erityisesti mieltä 
lämmittävät huumeäideille 
osoitettavat hoitomäärära-
hat sekä terveyden edistämi-
nen muun muassa päihde- 
ja mielenterveysongelmia 
ehkäisemällä, valtiovarain-
valiokunnan jäsen Jouko 
Jääskeläinen kertoo.

Lasten ja nuorten ohel-
la erityishuomio kiinnittyy 
turvallisuuteen. Lisärahaa 
saavat sekä poliisi että ra-
javartiolaitos. Turvapai-
kanhakijoiden anomusten 
käsittelyaikoja nopeutetaan 
sekä hallinto- että hovioike-
udessa. 

Konkursseja ennalta-
ehkäistään määrärahalla 
yrittäjäneuvontaa antavaan 
Talousapu-palveluun. Itä-
meren ja vesien suojelun 
määrärahoja lisätään mil-
joonalla eurolla. 

Rekisteröidyt uskonnol-
liset yhdyskunnat, joilla ei 
ole verotusoikeutta, saavat 
tukea rakentamiseen ja ni-
menomaan korjausinves-
tointeihin.

– Tämä tukee toimintaa, 
jolla on osaltaan myös mer-
kittävä syrjäytymistä estävä 
ja sosiaalinen ulottuvuuten-
sa. Nämä yhteisöt käyttävät 
hankkeisiin merkittävästi 
myös omaa rahaa, Jääske-
läinen toteaa.

Debatti

Johtoporras

Pääkirjoitus

Itsenäisyydestä on kyse
On suuri ihme ja kiitoksen aihe, että maamme on jo 94 
vuotta saanut olla suvereeni valtio valtioiden joukossa. 
Mutta miten itsenäisiä me oikeastaan olemme? 

Käytännössä Suomen itsenäisyyttä ovat rajanneet 
vuosikymmenten aikana monenlaiset tekijät. Eläm-
mehän rajoitusten ja lainalaisuuksien maailmassa. 
Riippuvuudet toisista maista, kansainvälisestä talou-
desta sekä globaalista ympäristöstä rajoittavat jokaisen 
maan itsenäisyyttä. Tosin täydellistä riippumattomuut-
takin on kokeiltu, esimerkiksi Albaniassa. Keskustelin 
asiasta Brysselin rukousaamiaisella Albanian entisen 
ulkoministerin, nykyisen Tiranan pormestarin kanssa. 
Mikä oli kokeilun tulos? Sama kuin Pohjois-Koreassa. 
Mikään ei toimi ja kansa kärsii.

Euroalueen velkakriisin yhteydessä olemme saaneet 
havainto-opetusta itsenäisyyden ja talouden välisestä 
suhteesta. Ylivelkaantuneissa maissa markkinavoi-
mat ottavat komennon ja riistävät merkittävän osan 
itsemääräämisoikeudesta. Toisaalta talousintegraation 
syveneminen eurokriisin sivutuotteena Brysselin tiuk-
kenevan talouskontrollin kautta herättää myös kysy-
myksen itsenäisyyden säilymisestä. Onko ns. sixpack 
-valtuuksien kautta komissio rajaamassa jäsenmaiden 
itsenäisyyttä ja ajetaanko samalla EU:ta liittovaltiok-
si? 

Meidän on nähtävä selvästi, miten EU:n sopimus-
ten tarkistaminen vaikuttaa itsenäisyyteemme. Pelin-
sääntöjä on euroalueella korjattava, jotta luottamus 
markkinoilla palautuu ja holtiton 
taloudenpito ja velkaantuminen 
loppuvat. Meidän linjamme on 
Suomen itsemääräämisoikeuden 
puolustaminen myös tiukkenevan 
talouskurin olosuhteissa. Sääntö-
rikkomusten sanktioiminen on oi-
kein, mutta määräysvallan keskit-
tämistä Brysseliin emme hyväksy. 

KD:n 2. varapuheenjohtaja
sauli.ahvenjärvi@eduskunta.fi

Sauli Ahvenjärvi

Ylivelkaantuneissa maissa olisi pakko tehdä sisäinen de-
valvaatio, mutta kansa ei halua luopua velkarahalla saa-
vutetuista eduista. 

Entä jos EU ”painaisi” 1000 miljardia euroa kuten USA, 
eli EKP ostaisi jäsenmaiden velkapapereita? Se johtaisi in-
flaatioon ja sille tielle Saksa ei ole suostunut lähtemään.

Vakuusrahasto on saavuttanut rajansa ja sen vivutus on 
vaikeaa. Komission keskusteluun heittämät eurobondit 
tuovat puolestaan moraalikadon vaaran. Vaihtoehdoksi 
”viiden viisaan” saksalaisen taloustieteilijän ryhmä esit-
tää, että perustettaisiin 25 vuodeksi väliaikainen yhteinen 
rahasto, jonka euromaat yhdessä takaisivat. Rahastoon 
kerättäisiin seuraavien neljän-viiden vuoden aikana uu-
sittavat euromaiden velat, jotka ylittävät velan 60% bkt-
osuuden eli noin 2300 miljardia euroa.

Ero eurobondeihin on väliaikaisuuden lisäksi ehdoissa, 
joita rahastoon liitettäisiin: kunkin maan perustuslakiin 
tulisi velkakatto, velanhoitovarat tulisivat budjeteissa en-
sisijaisiksi ja maa takaisi lainaosuutensa 20% takuutal-

letuksella kultavarannoistaan tai valuuttareserveistään. 
Maat pakotettaisiin hurjaan säästökuuriin, jolla ne ly-

hentäisivät velkaosuutensa pois 25 vuodessa ja näin saa-
vuttaisivat vakaus- ja kasvusopimuksen velkarajan 60% 
bkt:sta. 

Jos maa ei noudattaisi ehtoja, sen takuutalletukset jäi-
sivät rahastoon, ja maa potkittaisiin ulos, käytännössä 
selvitystilaan.

Noin 2300 miljardin euron rahastossa Italialla olisi 
suurin velkaosuus, 958 miljardia, ja sen pitäisi saavuttaa 
viiden viisaan laskelmien mukaan 4,2% vuotuinen bud-
jettiylijäämä, jos talous kasvaa 3% vauhtia. Se on vaikea 
urakka, mutta kuitenkin helpompi saavuttaa kuin se 8% 
ylijäämä, jota 7% korkotaso vaatisi.

Saksan osuus rahastosta olisi noin 680 miljardia ja sen 
osalta Saksan maksamat korot nousisivat ehkä pari pro-
senttiyksikköä. Vastineeksi rahasto estäisi euron romah-
duksen, joka olisi katastrofaalista Saksan - ja Suomenkin 
- taloudelle. Toisaalta, jos rahasto olisi siihen osallistuvien 
maiden keskinäinen, miksi kaikkien euromaiden, myös 
Suomen, pitäisi taata se?

Sijoittajien luottamus euromaiden kykyyn hoitaa velkaansa horjuu, ja korot ampaisi-
vat nousuun. Espanjan ja Italian korot ovat jo 7%, Belgian ja Ranskan korot nouse-
vat valtiontaloutta heikentäen ja velkakierrettä pahentaen. Miten katkaista kierre?

Miten katkaista syöksykierre?

KD:n budjettialoitteille vihreää valoa

Esa Erävalo

esa.eravalo@ 
europarl.europa.eu

Demokratian nimissä on suota
vaa ja kiitettävää, että kaikki 
eduskuntapuolueet nimesivät 
omat ehdokkaansa. Kalliiksi 
kampanja kuitenkin käy, kun täl
lä kertaa ei presidentinvaaleihin 
tule minkäänlaista puoluetukea.

Hallitusryhmien edustajat 
pääsivät sopuun  valtion 
ensi vuoden talousarvioon 
eduskunnassa tehtävistä 
muutoksista.  
KD-jäsen valtiovarainvalio-
kunnassa on kansanedustaja 
Jouko Jääskeläinen.

Andrei Nahkala
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Kimmo Jalosesta Varsinais-Suomen piirin uusi puheenjohtaja:

”Tavoitteena saada lisää KD-kunnanvaltuutettuja Varsinais-Suomeen”

Piirihallitus 
uusiutui
KD:n Varsinais-
Suomen piirin 
syyskokous valitsi 
KD:n Varsinais-
Suomen piirihal-
litusjäsenet.

2-vuotiskaudeksi  
(2012-2013):
Pertti Kangasniemi, Auran-
maan po
Markku Kraama, Loimaan po
Silja Kulmala, Someron po
Mikko Maliranta, Raision po
Helena Mannervo, Turun po
Petri Sutinen, Turun po
Anneli Vallenius, Turun po
Pertti Vallittu, Salon seudun po

1-vuotiskaudeksi (2012):
Katri Fältberg, Naispiiri
Heikki Juselius, Vakka-Suomen 
po
Matti Kinnanen, Laitilan po
Veikko Koukonen, Vakka-
Suomen po
Auli Loponen, Liedon po
Tytti Mäkilä, Peimarin po
Jaana Suvinen, Salon seudun po
Jari Tulonen, Kaarinan po

Sari Essayah piti poliittisen katsauksen

Lisää luottoluokitus-meppejä
Essayah’n mu-
kaan nettomaksa-
jamaiden äänen 
parempi kuulu-
minen talouden 
päätöksenteossa 
on oikeutettu 
vaatimus.
Europarlamentaarikko Sari 
Essayah pitää Eurooppa- ja 
ulkomaankauppaministeri 
Alexander Stubbin esitys-
tä lisätä valtaa parhaan eli 
kolmen A:n luottoluoki-
tuksen maille oikeutettuna, 
mutta harmittelee johto-
päätöksiä ja ehdottaa itse 
”luottoluokitus”-meppejä.

– Nettomaksajamaiden 
äänen parempi kuuluminen 
talouspoliittisessa päätök-
senteossa on aivan oikeu-
tettu vaatimus, mutta Stubb 
käärii tämänkin esityksen 
federalistiseen pakettiin.

Stubb veisi liitto-
valtion ytimeen

Stubbin mukaan euroalu-
een kuuden maan, joilla on 

kolmen A:n luottoluokitus, 
tulisi tiivistää talouspolitiik-
kansa yhtenäiseksi.

– Ajatus on outo. Tähän 
mennessä talouden ohjauk-
seen liittyvää lainsäädäntöä 
on kehitetty siltä pohjalta, 
että nimenomaan talouden 
vastuullinen hoito takaa 
päätösvallan pysymisen 
omissa käsissä ilman jou-
tumista komission ohjauk-
seen. Nämä kuusi maata 
muodostaisivatkin federa-
listien tulevan liittovaltion 
ytimen, arvostelee Essayah.

Essayah’n mukaan Stub-
bin esitys kiinnittää kyllä 
huomiota aivan oikeaan on-
gelmaan eli nettomaksajien  
ja saajien valtasuhteiden 
vääristymiseen. Essayah’n 
mukaan tämä vääristymä 
näkyy jo Euroopan parla-
mentin päätöslauselmissa.

– Velkaantuneimpien jä-
senmaiden mepit tulevat 
myös Saksaa lukuun otta-
matta väkirikkaimmista 
maista ja muodostavat näin 
enemmistön eri poliittisissa 
ryhmissä. He ajavat innolla 
lisää yhteistä velkaa mm. 
eurobondien ja uusien ra-
hastojen muodossa sekä 

kasvattamalla EU:n budjet-
tia, toteaa Essayah.

Essayah’n mukaan tämä 
asetelma muodostaa jat-
kossa yhä suuremman 
haasteen, kun parlamentin 
kantoja talouspäätöksiin 
muodostetaan nettosaajien 
johdolla.

Kolmen A:n meppejä?

Essayah muistuttaa, että 
parlamentissa on ollut esillä 
ajatus eurovaalien uudista-
misesta yleiseurooppalaisil-

la vaalilistoilla, jotka saat-
taisivat vääristää puolestaan 
pienten ja suurten jäsen-
maiden valtasuhteita.

– Eurovaalien uudistami-
seksi EU-parlamentissa on 
väläytelty varsin lennokkai-
ta ajatuksia. 

– Mieluummin heittäisin 
ajatuksena, että seuraavissa 
EU-vaaleissa parhaimman 
luottoluokituksen saaneet 
maat saisivat lisäpaikkoja 
parlamenttiin - olkoot sitten 
vaikka kolmen A:n meppe-
jä, Essayah esittää.

Kimmo Jalonen 
aloittaa puheen-
johtajana vuoden 
alussa.

KD:n Varsinais-Suomen 
piirin syyskokous valitsi 
Kimmo Jalosen Paimios-
ta KD:n Varsinais-Suomen 
piirin uudeksi puheenjoh-
tajaksi.

Piiri kokoontui Someron 
Seurahuoneella lauantaina 
19. marraskuuta.

Neljän tytön isä 
osaa luovia

Kimmo Jalonen on aiemmin 
toiminut esimerkiksi kan-
sanedustaja Sari Essayah’n  
e d u s k u n t a - av u s t a ja n a , 
KD:n Varsinais-Suomen 
toiminnanjohtajana ja Vies-
tintäyhdistys A&O:n toi-

minnanjohtajana. 
Jalonen on Paimion kau-

punginvaltuutettu ja sosiaa-
lilautakunnan jäsen. 

42-vuotiaan Jalosen per-
heeseen kuuluu vaimo ja 
neljä tytärtä.

– Tavoitteenamme on 
saada 20% lisää KD-valtuu-
tettuja Varsinais-Suomeen, 
Jalonen visioi.

Puheenjohta juudesta 
äänestettiin

Puheenjohtajuudesta jou-
duttiin äänestämään Katri 
Fältbergin ja Kimmo Jalo-
sen kesken. 

Jalonen sai äänestykses-
sä 24 ääntä ja Katri Fält-
berg neljä ääntä, yksi ääni 
hylättiin.

Kimmo Jalonen valittiin 
myös KD:n Varsinais-Suo-
men ehdokkaaksi KD:n 
puoluehallitukseen vuo-
deksi 2012. 

Varsinaisen päätöksen 
KD:n puoluehallituksen 
jäsenistä teki KD:n puo-
luevaltuusto viime lauan-
taina.

Jari Tulonen

Väistyvä puheenjohtaja Jari Järvelä luovuttaa puheenjohtajan nuijan seuraajalleen Kimmo 
Jaloselle.

Sari Essayah puhui Varsinais-Suomen syyskokouksessa.

Jalonen on 
Paimion 
kaupungin
valtuutettu ja 
sosiaalilauta
kunnan jäsen. 

Pertti Vallittu

– Otin tehtävän vastaan 
innostunein mielin. Tarvi-
taan jokaisen panosta, että 
kunnallisvaaleista saadaan 
hyvä tulos. Myös valmistau-
tuminen eduskuntavaaleihin 
pitää aloittaa!
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Vain pari asiaa jäi 
jatkotyöskentelyyn, 
kun komission, 
neuvoston ja parla-
mentin neuvotteli-
jat pääsivät SEPA-
asetuksen sisäl-
löstä sopuun Sari 
Essayah’n johdolla.

 Esa Erävalo

– Vuoden kestänyt juok-
su on aivan maaliviivoilla, 
mutta neuvottelut ovat tiu-
kat viimeisiä yksityiskohtia 
myöten, toteaa KD-euro-
parlamentaarikko Sari Es-
sayah, joka on Euroopan 
parlamentin puolesta vas-
tannut SEPA-asetuksesta.

– Kaikki olisivat halun-
neet ratkaisua jo keskiviikon 
kolmikantaneuvotteluis-
sa, mutta kompromississa 
kaikki antavat periksi ja 
tulevat puoliväliin vastaan. 

Parissa asiassa jäämme 
vielä muutamaksi päiväksi 
odottamaan Neuvoston ja 
komission vastaantuloa, ku-
vaa Essayah tilannetta.

Vuoden tärkeimpiä 
hankkeita

 Yhtenäinen euromaksualue, 
SEPA, on yksi tärkeimpiä 
ratkaisuja EU:n sisämark-
kinoiden avaamiseksi, hyvin 
korkealla Puolan puheen-
johtajakauden ja komission 
arvojärjestyksessä.

– Suomessa SEPA on 
edennyt aivan Euroopan 
eturintamassa. Suomi on-
kin maksuasioissa edellä-
kävijä. Muualla EU:ssa tul-
laan jälkijunassa, mutta nyt 
saimme kaikille sitovan päi-
vämäärän, jolloin kaikkien 
tulee parin vuoden kuluttua 
siirtyä yhteiseen maksujär-
jestelmään.

Sekä tilisiirroissa että suo-
raveloituksissa siirrytään 
yhteisiin pelisääntöihin, oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin

– Koska sopeutuminen 

vaatii erilaisia toimia eri 
jäsenmaissa, annettiin jois-
sain tapauksissa pari vuot-
ta lisää sopeutumisaikaa, 
mutta parlamentti sai näitä 
poikkeuksia rajatuiksi, iloit-
see Essayah.

Kymmenien miljar-
dien eurojen hyödyt

Sillä, ettei jokaisessa maas-
sa ole omaa maksujärjestel-
mää, vaan kaikki käyttävät 
samaa järjestelmää, saavu-
tetaan suuret taloudelliset 
hyödyt.

– Pankkimaailma avau-
tuu kilpailulle niin tilisiir-
tojen kuin suoraveloituksen 
suhteen.

Komission vaikutusarvi-
on mukaan Euroopan talous 
hyötyy kymmeniä miljardeja 
euroja vuodessa, kun kilpai-
lu lisääntyy ja maksuliiken-
ne tehostuu.

– Komissio arvioi, että 
kuudessa vuodessa myön-
teinen vaikutus on 123 
miljardia euroa, jopa par-
haimmillaan 300 miljardia 

euroja. Periaatteessa SEPA 
tuo hyvät mahdollisuudet 
esimerkiksi siihen, että tu-
levaisuudessa maksut me-
nevät perille lähes reaali-
aikaiseesti ja maksutiedot 
välittyvät suoraan kirjanpi-
tojärjestelmiin, kenties jopa 
verojärjestelmiin. Tämä te-
hostaisi maksujärjestelmiä 
edelleen ja toisi merkittäviä 
lisäsäästöjä, Essayah visioi.

Parlamentilta paljon 
parannuksia asetukseen

Parlamentti teki paljon pa-
rannusehdotuksia komissi-
on alkuperäiseen esitykseen, 
mutta muutama jäsenmaa 
halusi välttää mahdollisim-
man pitkälle muutoksia 
omiin järjestelmiinsä.

– Neuvottelut olivat yllät-
tävän tiukat, koska niin mo-
net taloudelliset eturistirii-
dat tulivat esiin. Puheenjoh-
tajamaa Puola on kuitenkin 
tehnyt hyvää työtä Neuvos-
ton puolella, ja komission 
kanssa on myös ollut hedel-
mällistä yhteistyötä, kiittää 

Sari Essayah.
Vielä ei voi julkistaa saa-

vutetun lopputuloksen 
yksityiskohtia, koska neu-
votteluissa noudatetaan 
periaatetta: ”Mistään ei ole 
sovittu ennen kuin kaikesta 
on sovittu”.

– Sen voi kuitenkin tässä 
vaiheessa sanoa, että parla-
mentti sai läpi paljon tar-
peellisia parannusehdotuk-
sia, iloitsee Sari Essayah.

Erinomainen kokemus

SEPA-mietinnön tekemi-
nen on ollut Sari Essayah’lle 
mielenkiintoinen urakka.

– Oli hienoa, että näin 
tärkeän mietinnön teke-
minen annettiin minulle 
talousvaliokunnassa. Sain 
osallistua moneen semi-
naariin ja tavata Euroopan 
pankkimaailman johtoa ja 
edustajia kymmenittäin. Oli 
mielenkiintoista tutustua 
myös eri maksujärjestelmi-
en yhteensovittamisen vai-
keuksiin, kuinka eri maat 
ja eri maiden pankit aja-

Euroopan taloudelle kymmenien miljardien eurojen hyödyt

SEPA-asetus saapui maaliviivoille Sari Essayah’n johdolla

vat omia etujaan ja kuinka 
enemmistöt ja vähemmistöt 
muodostuvat parlamentissa 
ja Neuvostossa.

– Saimme tämän varsin 
teknisen ja vaikean SEPA-
asetuksen kuitenkin hyvin 
satamaan ja eri poliittiset 
ryhmät konsensukseen saa-
vutettujen tulosten taakse. 

– Erinomainen kokemus, 
summaa Sari Essayah.

Talousvaliokunnan sihteerit Ben Slocock, Andreas Reinhardt ja avustaja Randel Lants SD-ryhmästä keskustelevat Sari Essayah’n kanssa kolmikantaneuvottelujen tauolla.

Neuvottelut 
olivat yllät
tävän tiukat, 
koska niin 
monet talou
delliset etu
ristiriidat 
tulivat esiin.

Vertailu: Korruptio 
vähentynyt Suomessa
Suomi on parantanut sijoitustaan kansainvälises-
sä korruptiovertailussa. Transparency International 
-järjestön vuosittaisessa vertailussa Suomi nousi toi-
seksi Tanskan kanssa. Viime vuonna Suomi oli nel-
jäs.

Suomea vähemmän korruptiota oli vertailun mu-

kaan vain Uudessa-Seelannissa. Listan häntäpäässä 
ovat Somalia, Pohjois-Korea, Burma ja Afganistan. 
Vertailussa oli mukana 183 maata.

Transparency International varoittaa, että korrup-
tio vaikeuttaa euroalueen velkakriisistä selviämistä. 
Kriisimaista Kreikka oli vertailussa sijalla 80 ja Italia 
sijalla 69.

–Euroalueen ongelmat johtuvat osittain siitä, että 
viranomaiset eivät ole pystyneet lopettamaan lahjon-
taa ja veronkiertoa, jotka ovat suurimpia syitä velka-
kriisiin, järjestö sanoi. (STT–AFP)

EU koventaa Iran-pakotteitaan
EU:n ulkoministerit ovat sopineet uusista pakotteista 
Irania vastaan, koska maa ei ole luopunut ydinohjelmas-
taan. 

Pakotteet kohdistuvat yli 180:tä iranilaista yhtiötä ja 
henkilöä vastaan. Pakotteet voivat aiheuttaa levotto-
muuksia Teheranissa ja muualla Iranissa. 

EU koventaa myös Syyrian hallinnon vastaisia pakot-
teita. (STT–AFP)
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Kadonnut työntekijä
Kunnissa valmistaudutaan suureen muutokseen. 
Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan 12 
vuodessa kuntien velka jopa joko kymmenkertais-
tuu tai veroaste nousee yli neljä prosenttia. Pahim-
millaan olisi kuntia, joissa kuntavero on 30%.

Suurin syy on huoltosuhteen muutoksessa. Työs-
säkäyvää kohden on työelämän ulkopuolella nyt 
noin 0,5 henkilöä. 2030 vastaava luku on yli 0,7. 
Työn tekijöitä ja palkkavero-
jen maksajia ei ole tarpeeksi. 
Tämä kehitys on myös alu-
eellisesti vino.

Tämän ja monen muun-
kin asian vuoksi on käynnis-
tetty kuntauudistus. Se tuot-
taa hallinnollisia säästöjä, 
mutta ei tietenkään vähennä 
palveluiden tarvetta. 

Helposti unohdetaan, että 
ennalta ehkäisevällä työot-
teella saataisiin aikaan par-
haimmat säästöt. Työilma-
piiriä voidaan parantaa, mo-
tivointia ja fyysistä terveyttä, 
liikkumista sekä hyviä ruokatottumuksia voidaan 
edistää. Kun alkoholin käyttö tuo yhteiskunnalle 
yhden miljardin suorat kulut ja kaikkineen jopa 
viiden miljardin vahingon, on helppo ehdottaa 
raittiussäästöä. Puolet viinasta pois tasapainottaa 
taloutta kummasti.

Väestöpolitiikkamme on vinoutunutta. Väkeä 
muutti naapuriin, mutta on tehty myös abortteja, 
yli puoli miljoonaa. Monta poissa olevaa.

jouko.jaaskelainen@eduskunta.fi

Kolumni
Jouko Jääskeläinen

Kuntauudistuksen tavoitteena on 
turvata palvelut ja demokratia
Kristillisdemokraatit asettavat kuntauudistukselle 
kaksi keskeistä tavoitetta: lähidemokratian ja lähi-
palvelujen turvaamisen. 

Lähidemokratia merkitsee sitä, että kansalaisten 
suorilla vaaleilla valitsemat valtuutetut päättävät 
arjen kannalta tärkeistä kysymyksistä. Valtaosassa 
kuntia kansalaisten kannalta 
tärkeimmistä kysymyksistä 
ei tehdä päätöksiä kuntien 
valtuustoissa vaan ylikun-
nallisissa hallintoelimissä. 
Yli 80 prosentissa maamme 
kunnista sosiaali- ja terveys-
palvelut hoidetaan erilaisissa 
yhteenliittymissä. 

Pienten kuntien päätösval-
ta on siis jo karannut.  

Kuntakoon suureneminen 
ei saa tarkoittaa lähipalvelu-
jen heikkenemistä. Kuntayh-
tymien oloissa voidaan yhtä 
lailla tehdä huonoja päätök-
siä palveluverkon ohentamisesta kuin kuntaliitok-
sissa tai nykyisissä kuntarakenteissa. Kuntalaisten 
kannalta tärkeää on koulujen, lääkärin tai neuvo-
loiden läheisyys. Parasta olisi jos kuntauudistuk-
seen voitaisiin yhdistää lainsäädäntö, jolla turva-
taan lähipalvelut. 

Kuntakapinaryhmittymä ehdotti kuntapalvelu-
jen kaventamista niin että erikoissairaanhoidon 
palvelut siirrettäisiin valtion hoidettaviksi. Siinä 

mallissa päätösvalta keskitet-
täisiin Helsinkiin ja samalla 
nostettaisiin merkittävä raja-
aita perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välille. 
Terveydenhuollon järjestämisen 
kannalta erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon raja-
aitoja tulee pikemmin raivata 
pois kuin pystyttää lisää. Jos 
erikoissairaanhoito tulisi valtion 
vastuulle, kuntien kustanta-
massa perusterveydenhuollossa 
nousisi paine vyöryttää tehtäviä 
ja vastuita valtion maksettavik-
si. Yhteinen maksajataho tukee 

saumattomien hoitoketjujen kehittämistä ja hoi-
don oikeaa porrastamista.

paivi.rasanen@eduskunta.fi

Uskon
nollinen 
toiminta 
on yleis
hyödyllistä 
toimintaa.

Eduskunta

Räsänen
Päivi Räsänen

Essayah’n Eurooppa-ilta eduskunnassa
– Eurokriisi on 
vienyt unionin 
taitekohtaan. Nyt 
mietitään kuu-
meisesti, mihin 
suuntaan unionia 
ollaan viemässä. 
Liittovaltiokehi-
tys ei näitä ongel-
mia ratkaise, Sari 
Essayah sanoo.

Eduskunnan kansalaisinfon 
Eurooppa-ilta keskittyi kriit-
tisiä aikoja elävän eurojär-
jestelmän valuvikojen luo-
taamiseen. KD:n eduskun-
taryhmän isännöimän illan 
käynnisti kansanedustaja 
Sauli Ahvenjärvi, joka on 
Suuren valiokunnan varajä-
senenä käsitellyt eurokriisiin 
liittyviä aiheita läpi syksyn. 

”Kriisimaiden edustajia on 
parlamentissa nyt paljon”

KD:n europarlamentaarik-
ko ja presidenttiehdokas 

Sari Essayah oli illan  asi-
antuntijavieraana ja valotti 
yhä synkeämmäksi käynyttä 
tilannetta.

Erityisen suorasanaisesti 
Essayah tuomitsi komission 
aloitteen eurobondeista. Tätä 
askelta liittovaltion suuntaan 
Suomen hallituskin on tähän 
asti vastustanut.

– Joutuisimme yhä enem-
män maksumiehiksi, kun 
korkotasomme nousisi. Vas-
taavasti saajamailla ei olisi 
enää samanlaista pakkoa 
hoitaa talouttaan parem-
min.

Siinä missä Suomi ja Sak-
sa vastustavat velkojen yh-
teisvastuuta, on eurobondi-
en kannatus suurta esimer-
kiksi  Espanjan ja Italian 
meppien keskuudessa. 

– Ne voivatkin saada par-
lamentin enemmistön taak-
seen, koska saajamaiden 
edustajia on tätänykyä pal-
jon, Essayah muistuttaa. 

Eurobondit ovat komis-
sion ”koepallo”

Toistaiseksi Essayah tulkit-
see komission esitystä eu-

robondeista eräänlaiseksi 
”koepalloksi”, joita heitel-
lään ja katsotaan, millaisen 
kannatuksen ne saisivat 
parlamentissa ja jäsen-
maissa. 

– Lisäksi erilaisia malleja 
on olemassa kompromissi-
ratkaisujen varalta, Essa-
yah kertoo.

Yhtenä varteenotettava-
na on  Essayah’n mukaan 
pidetty sellaista järjestelyä, 
jossa jäsenmaiden velat, 
jotka ylittävät kasvu-ja va-
kaussopimuksen salliman 
60 prosentin rajan BKT:sta 
ulotettaisiin yhteisvastuul-
liseen pakettiin.

– Tämä on Saksan hal-
lituksen viisaiden miesten 
esitys ja muun muassa Olli 
Rehn on pitänyt sitä esillä, 
Essayah kertoo.

Miljardeja ilmassa

– Monenlaisia lukuja Suo-
men kokonaisvastuista on 
ilmassa, joten hämmennys 
on varmasti suurta, Essa-
yah myöntää.

Samalla, kun miljarde-
ja viljellään puheissa, Es-

sayah halusi muistuttaa, 
mistä on tosiasiallisesti 
sovittu.

Suomen periaatepää-
töksen mukaan kokonais-
vastuut ovat kaiken kaik-
kiaan 14 miljardia, joista 
eri korkoprosenteilla ja 
”vivutukset” mukaan las-
kien voi toki päästä täh-
titieteellisiin lukemiin. 
Essayah’n mukaan tär-
keämpää on kuitenkin tie-
tää, paljonko lainaa on tä-
hän mennessä annettu ja 
mitä on tarkalleen ottaen 
taattu. Suomen edellisen 
hallituksen  jäljiltä lainaa 
on annettu Kreikalle ja 
Islannille yhteensä miljar-
din euron edestä ja taattu 
ERVV:n kautta Irlannin ja 
Portugalin lainoja noin 1,8 
miljardin edestä.

– Ja sekin on totta, että 
nykyinen hallitus ei ole 
toistaiseksi antanut euroa-
kaan lainamuotoista tukea 
kriisimaille. Eikä tule an-
tamaan ilman vakuuksia, 
sillä näin on kirjattu hal-
litusohjelmassa, Essayah 
muistuttaa.

Samuli Rissanen

Lääkäripäiviltä Essayah’n Eurooppa-iltaan saapunut Outi 
McDonald oli menossa vielä yöksi kotiin Hankoon. 
– Arvostan Saria niin paljon, että valitsin tämän tilaisuuden 
ja sen myötä kotiinpaluun vasta yhdentoista jälkeen, hän 
kertoi.

Sarin voi tilata 
avustajan kautta
Sari Essayah ehti osallis-
tua kahteen vaalipanee-
liin ennen eduskunnan 
kansalaisinfossa pidettyä 
Eurooppa-iltaa ja kiireh-
ti vielä tv-tenttiin päivän 
päätteeksi.

– Vaalipaneeleja ja 
-keskusteluja olisi vaikka 
joka päivälle, joten täytyy 
yrittää vähän valikoida.

– Merjalla (Eräpolku) 
on hallussa kalenterini, 
joten hän on selvillä, mi-
hin kulloinkin pitää olla 
menossa. En uskalla itse 
sopia menoja tai menee 
heti ohjelma sekaisin. 
Merjan kautta minua voi 
tilata, Essayah kertoo.

Kansalaisinfon Eurooppa-illasta vastasi KD:n eduskuntaryhmä. Pääsihteeri Sonja Falk ja poliittinen sihteeri Andrei Nahkala 
ottavat seuraavan kerran Sarin kanssa vieraita vastaan kansalaisinfossa 19.12. jouluisissa merkeissä.
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KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fiEU-rukousaamiainen
KD-meppi ja presidenttiehdokas Sari Essayah toimi juontajana

Brysselissä rukoiltiin jättiaamiaisella

KD-meppi ja tuore presidenttiehdokas Sari Essayah oli rukousaamiaisen toinen juontaja. 

Rukousaamiaisen pääpuhuja oli Europarlamentin puolalainen puhemies Jerzy Buzek. Hän on 
katolilaisen maan protestanttina voimakas ekumeenisuuden puolestapuhuja.

Rukousaamiainen 
Euroopan parla-
mentissa kokosi yli 
300 vaikuttajaa eri 
puolilta Euroop-
paa. Sari Essayah 
juonsi tilaisuuden.

Merja Eräpolku 

Viime viikon rukousaami-
aisella oli suurlähettiläitä, 
ministereitä sekä europarla-
mentin ja kansallisten par-
lamenttien jäseniä. 

– Olemme kokoontuneet 
tänne eri maista, taustoista, 
puolueista ja kirkkokunnis-
ta mutta Jeesus yhdistää 
meidät, totesi tilaisuuden 
toisena juontajana toiminut 
europarlamentaarikko Sari 
Essayah avaussanoissaan.

Tilaisuuden pääpuhuja 
oli parlamentin puolalainen 
puhemies Jerzy Buzek. Hän 
tuli suoraan neuvottelusta, 
jossa oli käsitelty Euroopan 
talouskriisin tilannetta.

– On varmasti turha ku-
vailla, kuinka toisenlaiseen 
tunnelmaan tulinkaan, Bu-
zek totesi puheensa aluksi. 

Hän muistutti olevansa 
katolilaisen maan protes-
tanttina voimakas ekumee-
nisten aloitteiden tukija. 
Buzekin mukaan aggressii-
vinen sekularismi on tuonut 
suvaitsemattomuutta ja pyr-
kimystä uskonnonvapauden 
rajoittamiseen.

Phipps esiintyi Obaman 
virkaanastujaisissa

Musiikista vastasi ame-
rikkalainen gospellaulaja 
Wintley Phipps, joka on 
esiintynyt kuuden viimeisen 
Yhdysvaltain presidentin 
järjestämissä tilaisuuksissa, 
esimerkiksi Barack Oba-
man virkaanastujaisissa. 
Hän on kiertänyt maailmaa 
jo 25 vuoden ajan toivon 
lähettiläänä. Phipps oli me-
nossa esiintymään slovenia-
laisessa vankilassa.

”Buzekin puhe oli rohkea”

Rukoustoimintaa yhteis-
kunnallisten asioiden puo-
lesta pitkään Suomessa 
aktivoinut pastori Antero 
Laukkanen osallistui Eu-
roopan rukousaamiaiselle 
myös viime vuonna.

– Kristillisyyden posi-
tiivinen vaikutus kaikkien 
länsimaiden yhteiskunta-
järjestykseen on kiistaton. 
Rukousaamiaisperinteellä 
on luonnollinen ja tärkeä 
merkitys saman arvopohjan 
jakavien toimijoiden kokoa-
vana tapahtumana. 

Laukkasen mielestä eri-
tyisen merkittävä oli Buze-
kin puhe, jossa tämä totesi, 
että EU:n ongelma ei ole 
ainoastaan talous, vaan mu-
reneva arvo- ja moraalipoh-
ja, jonka seurausta nykinen 
talouskriisi on. 

– Puhemiehen mukaan 
tämän tilanteen voi korjata 
vain uudistuminen kristil-
listen arvojen tunnistami-
sessa. Se oli rohkea puhe.

”Vaikuttava tilaisuus 
ensikertalaiselle”

Eduskunnan raamatturyh-
män puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Sauli Ahven-

järvi osallistui tilaisuuteen 
ensimäistä kertaa. 

– Vaikuttava tilaisuus en-
sikertalaiselle, Ahvenjärvi 
kommentoi.

– Tällaisilla kokoontu-
misilla on voimaannuttava 
vaikutus, kun voi tavata us-
kovia poliitikkoja ja vaikut-
tajia ympäri Euroopan eri 
tunnustuskunnista ja po-
liittisista liikkeitä yhteisen 
rukouksen merkeissä.

Ahvenjärveä kosketti Bu-
zekin puheen ohella myös 
illallisilla virolaisen euro-
parlamentaarikon Tunne 
Kelamin puheenvuoro, 
jossa tämä neuvostoaikana 
pitkään vankilassa viru-
nut Viron itsenäisyysaktiivi 
pohti vapauden merkitystä 
syvällisesti. 

Phippsin upea laulu ja 
persoona tekivät myös vai-
kutuksen laulajana tunnet-
tuun kansanedustajaan.

– Tapahtuman aikana 
syntyi useita mielenkiintoi-
sia tapaamisia ja kontakteja. 
Rukousaamiaistilaisuuden 
järjestämisestä Helsinkiin 
käytiin alustavia keskuste-
luja, Ahvenjärvi kertoo.

Ohjelman oli suunni-
tellut ja sen kustannuksia 
myös rahoitti joukko ak-
tiivisia kristittyjä meppejä 

Gospellaulaja Wintley Phipps on esiintynyt kuuden viimeisen 
Yhdysvaltain presidentin järjestämissä tilaisuuksissa, esi-
merkiksi Barack Obaman virkaanastujaisissa.

Mikä rukous-
aamiainen?
•  Euroopan parlamentissa 

on pidetty vuosittain 
Euroopan rukousaamiais-
tapahtuma. 

•  Perinne alkoi 1998. Tämän 
vuoden tilaisuus oli 14. 
kerta.

•  Kyse on eri maiden vaikut-
tajia yhteen kokoavasta 
ekumeenisesta tapahtu-
masta, jossa paitsi kuul-
laan hengellisiä puheita, 
lauluja ja rukousta niin 
myös verkostoidutaan ja 
tavataan ystäviä. 

•  Aamiaistapahtuman ohella 
järjestetään myös illalliset 
ja seminaareja. 

slovenialaisen Alojz Peter-
len johdolla. Nämä mepit, 
joista Sari Essayah on yksi, 
toimivat tilaisuuden kool-
lekutsujina. Monet heistä 
osallistuvat Strasbourgissa 
kuukausittain raamattu- 
ja rukouspiirityyppiseen 
aamiais kokoontumiseen.

Osallistujiin kuului suurlähettiläitä, ministereitä, meppejä, 
kansanedustajia ja poliitikkoja eri puolilta Eurooppaa.

Sauli Ahvenjärvi tapasi Keskustan mepin Hannu Takkulan.

Kai Kaasalainen

EPP-ryhmä

EPP-ryhmä

EPP-ryhmä

EPP-ryhmä

Kokoontumiset ovat voimaannut
tavia, kun tapaa uskovia polii
tikkoja ympäri Euroopan.


