
– Saimme torjutuksi esityksen, jonka mu-
kaan myös yrittäjäkuljettajat olisivat tulleet 
työaikasääntelyn piiriin. Kysymys on peri-
aatteellinen, sillä ensimmäistä kertaa olisi 
alettu säädellä yrittäjien kokonaistyöaikaa. 
Direktiiviä olisi ollut myös mahdoton val-
voa. Äänestys valiokunnassa oli täpärä, mut-
ta voitimme kuitenkin äänin 25-24, iloitsee 
Sari Essayah.

Nyt tehdään uusi mietintö ja maaliskuussa 
siitä jo äänestettäneen uudestaan. 

– Pidän tärkeänä, että silloinkin torjutaan 
pyrkimykset vaikeuttaa yrittäjäkuljettajien 
asemaa. Tämä on esimerkki kysymyksestä, 
jossa on tarvittu paljon vaikuttamista, jottei 
tehtäisi Suomen kannalta vahingollisia rat-
kaisuja, sanoo Sari Essayah.

Vaalikauden suuria haasteita hän arvioi 
varovasti.

– Jatkossakin tullee useita tällaisia esityk-
siä, joissa tulee selvittää muiden jäsenvalti-
oiden edustajille, miksi jokin esitys on Suo-

men kannalta kohtuuton. Vastaavalla taval-
la periaatteeni on, että tahdon auttaa siirtä-
mään Suomessa kehitettyjä parhaita käytän-
töjä muualle Eurooppaan. Suomalaiset voi-
vat olla edelläkävijöitä ratkaisuissa, joita olisi 
hyvä omaksua muissakin jäsenmaissa.

Velkaantumiskierre poikki
Sari Essayah on huolestunut EU:n jäsen-

valtioiden vaarallisesta velkaantumiskehi-
tyksestä. 

– Lähes kaikkien jäsenmaiden valtionvelan 
arvioidaan kasvavan 10-50-prosenttiyksikköä 
seuraavien viiden vuoden aikana. Sekä Eng-
lannin että Saksan pankeissa pelätään olevan 
vielä satoja miljardeja euroja alas kirjaamat-
tomia roskalainoja, mikä myös hidastaa la-
masta toipumista.

– Yhdessä maanosamme väestön ikäänty-
misen kanssa tuo velkaantumiskehitys tuo 
vakavan kestävyysvajeen julkisiin talouk-
siin. Se tulee merkitsemään julkisten palve-

lujen matokuuria ja verojen kiristyksiä, mikä 
puolestaan hidastaa talouskehitystä Suomen 
viennille tärkeissä maissa. 

Yleisesti ennustetaan EU:lle vain 1,5% kas-
vua seuraavien 10 vuoden aikana.

– Se ei riitä työllisyyden paranemiseen. 
Työttömyys pahenee ensi vuonna kaikkial-
la Euroopassa ja tulee olemaan vaikea pitkä-
aikainen ongelma, toteaa Sari Essayah. Hän 
joutuu keskeisesti näiden asioiden kanssa te-
kemisiin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa 
sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. 

Elämänlaatu korostuu
Talousvaliokunnassa käsittelyssä on fi-

nanssivalvonnan tiukentaminen, jotta vas-
taavaa fi nanssikriisiä ei pääsisi uudelleen syn-
tymään. Siellä sekä työllisyys- ja sosiaaliva-
liokunnassa jouduttaneen seuraavan viiden 
vuoden aikana painimaan jäsenvaltioiden 
isojen talousongelmien kanssa: julkinen vel-
ka ja työttömyys kasvavat, joten budjetit jou-

Sari Essayah puolustaa yrittäjäkuljettajien asemaa
”Tahdon pitää Suomen puolta”
Kristillisdemokraattien Sari Essayah pääsi nopeasti työhön sisälle. Työllisyys ja sosiaalivaliokunta torjui äänin 
25-24 direktiiviesityksen, jonka mukaan yrittäjäkuljettajien työaikaa olisi säädelty.
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dutaan sopeuttamaan. Luultavimmin sosiaa-
liturvan kehittämisestä tullaan jäsenmaissa 
tinkimään. 

– Miten julkisen talouden kestävyysvajeen 
aikana voidaan kehittää laadullisesti sosiaali-
turvaa, hoitaa vanhuksia hellemmin, ilman 
suuria rahallisia panostuksia?  kysyy Essa-
yah ja vastaa itse.

– Se vaatii mielenmuutosta, kulttuurin 
muutosta, arvojen muutosta, jossa byrokrati-
asta siirrytään lähimmäisen huomioimiseen 
ja palvelemiseen. Kristillisdemokraattien ko-
rostama ongelmien ihmisläheinen ennalta-
ehkäisy tulee entistä tärkeämmäksi. Terveen 
fyysisen, henkisen ja hengellisen elämän mer-
kitys korostuu, ennustaa Sari Essayah.

Kehitysmaiden väestöä autettava 
Suomalaisilla ei ole edustajaa kehitysyh-

teistyövaliokunnassa, mutta Sarin toimisto 
seuraa sen asioita, koska maailmanlaajuisten 
köyhyys- ja ympäristöongelmien ratkaisemi-
sessa EU:n rooli on suuri.  

– Meillä on hyvä yhteistyö mm Alf Svens-
sonin kanssa, jolla on pitkä tausta Ruotsin 
kristillisdemokraattien puheenjohtajana ja 
kehitysyhteistyöministerinä. Pyrimme vai-
kuttamaan EU:n politiikan yhdensuuntai-
suuteen, jotta esimerkiksi EU:n maatalous-
tuotteiden vientitukien kautta ei pilattai-
si paikallisten maatalousyrittäjien markki-
noita ja siten mitätöitäisi niitä ponnistuk-
sia, joita pienviljelijöiden tuotannon kehit-
tämiseksi kehitysyhteistyön kautta tehdään. 
Pienviljelijöistä monet ovat naisia, muistut-
taa Sari Essayah.

Hän korostaa myös ihmisoikeuskysymyk-
siä. Syksyn toisessa kirjallisessa kysymykses-
sä komissiolle Sari Essayah puuttui Turkin 
uskonnonvapaustilanteeseen, erityisesti suh-
teessa ortodoksikirkkoon.

Avustajat Brysselissä:

MERJA ERÄPOLKU
p. +32 2 28.47178
gsm +32 499 721.108
email:  merja.erapolku@europarl.europa.eu

ESA ERÄVALO 
p. +32 2 28.47178
gsm +32 499 721.080
email: esa.eravalo@europarl.europa.eu

Avustaja Suomessa:

PILVI RÄMÄ
00102  Eduskunta
p. 09-432 3260
gsm 044-264 6492
email. pilvi.rama@kd.fi 

Sarin tiimi vasemmalta oikealle marraskuussa 2009: kotimaan avustaja Pilvi Rämä, harjoit-
telija Jenni Kääriäinen, Sari Essayah, harjoittelija Lauri Kangasniemi ja Brysselin avustajat 
Merja Eräpolku ja Esa Erävalo.

SARI ESSAYAH

Tunnemme Sari Essayahin kävelyn 
maailmanmestarina, mutta hän on myös 
talousalan ammattilainen ja yhteiskun-
nallinen vaikuttaja. Kauppatieteiden 
maisteriksi hän valmistui  1995 pääai-
neenaan laskentatoimi.

Sari Essayah on työskennellyt Pohjois-
Savon ammattikorkeakoulun tuntiopet-
tajana, tilintarkastajana, laskentapäällik-
könä ja puoluesihteerinä. Kansanedus-
tajana 2003-07 hän oli myös kristillis-
demokraattisen eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja.

Elinkeinoelämän piirissä Sari on ollut 
mm. VR:n hallintoneuvoston jäsen. Sari 
on aktiivinen esimerkiksi Kehitysvam-
maisten tukiliiton eettisessä toimikun-
nassa ja Kansainvälisen yleisurheiluliiton 
IAAF:n kävelykomiteassa. Hän toimii 
myös liikunnan kehitysyhteistyöjärjes-
tö Liike ry:n puheenjohtajana.

Luottamustehtävien ja politiikan ul-
kopuolella Sari on aviovaimo ja kah-
den lapsen äiti, jolle lukeminen ja las-
ten kanssa puuhailu ovat oivallisia ta-
poja rentoutua.

Euroopan parlamentin jäsen
Sari Essayah tuli valituksi Euroopan 

parlamenttiin 53.803 henkilökohtaisella 
äänellä eurovaaleissa kesäkuussa 2009. 
Työ alkoi 13. heinäkuuta Strasbourgin 
täysistunnossa.

Sari Essayah valittiin EPP:n Suomen 
delegaation varapuheenjohtajaksi. Hän 
on myös jäsen Euroopan parlamentin Is-
rael-valtuuskunnassa, varajäsen Magh-
reb-maiden suhteista vastaavassa val-

tuuskunnassa sekä edustaja parlamentin ja 
Välimeren maiden parlamenttien yleisko-
kouksessa.

Tärkein työ tehdään kuitenkin valiokun-
nissa. Sari on jäsen työllisyyden ja sosiaa-
liasioiden valiokunnassa (EMPL) ja vara-
jäsen talous- ja raha-asioiden valiokunnas-
sa (ECON). Pysyviä valiokuntia Euroopan 
unionissa on 20. Varajäsenen asema on  lä-
hes saman veroinen kuin varsinaisen jäsenen. 
Jokainen meppi on oikeutettu osallistumaan 
muidenkin kuin omien valiokuntiensa ko-
kouksiin ja tekemään niiden mietintöihin 
muutosehdotuksia.

Yhteystiedot:
p. +32 2 28.45178
fax +32 2 28.49178
gsm +32 499 721.064
gsm 0400 252 999
sari.essayah@europarl.europa.eu

Mikäli haluat liittyä Sarin Meppiviestin saa-
jalistalle, voit tehdä sen nettisivuilla:

www.essayah.fi 
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