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Digin mahdollisuudet ja uhat
Tulevaisuusselonteossa korostetaan voimakkaasti 
digitaalisen tietojenkäsittelyn merkitystä. Julkis-
ten palvelujen tehostumisodotukset nojaavatkin 
paljolti uusien tekniikoiden tuomaan hyötyyn. Esi-
merkkejä tällaisista, jo vireillä olevista hankkeista 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-järjestel-
mä ja Kelan Kanta-hanke. 
Tietojärjestelmillä voidaan 
tehostaa toimintoja, mutta 
hoitavia käsiä ne eivät kor-
vaa. Sosiaali- ja terveysala 
säilyy työvoimavaltaisena. 
Sen sijaan esimerkiksi polii-
sin lupapalveluissa sähköi-
syys on vietävissä hyvinkin 
pitkälle. Näin on poliisin lu-
pahallintostrategiassa linjat-
tukin. Hyvin toteutetut säh-
köiset palvelut voivat tuoda 
säästöjä, mutta ratkaisuksi 
julkisen talouden kestävyys-
vajeeseen ne eivät riitä.

Yksilön kannalta tekniikalla on paitsi myöntei-
siä myös kielteisiä vaikutuksia. Haja-asutusalu-
eilla virtuaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet 
työnteossa ja arkielämässä kasvavat. Kehitys myös 
eriarvoistaa, kun syrjäiset ja heikkojen verkkoyh-
teyksien alueet uhkaavat menettää osallisuuttaan 
yhteiskunnasta palvelujen siirtyessä verkkoon. 
Sama pätee kansalaisiin, jotka eivät voi osallistua 
digitaaliseen maailmaan. Virtuaalinen kanssakäy-
minen ei voi korvata kasvokkain kohtaamista.

leena.rauhala@eduskunta.fi
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Suomalainen pelastusosaa-
minen käytössä Filippiineillä
Sisäasiainministeriö on lähettänyt kolme pelastus-
alan asiantuntijaa Filippiinien katastrofialueelle 
Taclobaniin. Ensin he suuntaavat Tanskaan, jossa 
he liittyvät samaan avus-
tustiimin tanskalaisten ja 
luxemburgilaisten kanssa. 
Kriisinhallintakeskus (CMC 
Finland) vastaa käytännön 
järjestelyistä. Paikan päällä 
tiimin tehtävänä on avustus-
leirin rakentaminen ja ylläpi-
täminen yhteistyössä IHP:n 
(International Humanitari-
an Partnership) kanssa.

Kansalaisjärjestöillä on 
merkittävä rooli avustustyös-
sä. Jokainen voi lievittää hu-
manitääristä hätää lahjoitta-
malla keräyksiin.

Filippiinejä kohdannut myrskykatastrofi nostaa 
esille kysymyksen valmiuksista nopeaan avun an-
tamiseen. Euroopan unionin pelastuspalvelume-
kanismi luotiin 2000-luvun alussa tehostamaan 
yhteistyötä suurkatastrofin sattuessa. Mekanismia 

onkin käytetty aktiivisesti niin 
EU:n alueella kuin sen ulkopuo-
lellakin. Japani pyysi 2011 yk-
sittäisten avustustoimien sijaan 
koordinoitua operaatiota, mikä 
myös toteutui. Suomi osallistui 
yhteisoperaatioon toimittamalla 
säteilymittareista.

Pelastuspalvelu-mekanismia 
käytetään vakavissa kriisitilan-
teissa, joissa sovelletaan EU:n 
perussopimukseen kirjattua ns. 
yhteisvastuulauseketta. Se sisäl-
tää jäsenvaltioiden velvoitteen 
antaa apua toisilleen. Siihen 
voidaan vedota vasta, kun muut 
yhteistyöjärjestelyt on todettu 
riittämättömiksi.

Unionin pelastuspalvelumekanismi päivitetään 
vuoden 2014 alusta. Tavoitteena on luoda entistä 
tehokkaampia korkean valmiuden pelastusresurs-
seja, joita voidaan lähettää myös unionin ulkopuo-
lelle avustustehtäviin. Euroopan unionissa arvos-
tetaan erityisesti Suomen pelastustoimen kylmien 
olosuhteiden osaamista.

paivi.rasanen@eduskunta.fi

Jokainen 
voi lievit-
tää huma-
nitääristä 
hätäälah-
joittamalla 
keräyksiin.
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KD Viikkolehden lukijat Euroopan parlamentissa
Europarlamen-
taarikko Sari 
Essayah’n Brys-
selin vieraita 
puhututti epäoi-
keudenmukai-
seksi koettu EU:n 
Israel-politiikka.

Europarlamentaarikko Sari 
Essayah’n vieraina Brysse-
lissä on käynyt reilun neljän 
vuoden aikana toistakym-
mentä ryhmää. Euroopan 
parlamentissa ja Brysse-
lin nähtävyyksissä vieraita 
opastanut europarlamen-
taarikon avustaja  Merja 
Eräpolku kertoo, että sadat 
KD:n aktiivit ja KD Viik-
kolehden lukijat ovat jo 
ehtineet vierailla parlamen-
tissa. Ennen ensi kevään 
europarlamenttivaaleja on 
Essayah’n vieraaksi tulossa 
vielä kaksi lehden lukijoista 
koostuvaa ryhmää.

Tuhti tietopaketti

Vierailijalle kolmen päivän 
matka on varsinainen tie-
topaketti Euroopan unio-
nista ja sen monipolvisesta 
päätöksenteosta. Matkaan 
kuuluu paitsi oman mepin 
poliittinen katsaus, myös 
europarlamentin tiedotta-
jan ja Suomen pysyvän EU-
edustuston tietoiskut. 

KD:n europarlamentaa-
rikko vaikuttaa parlamentin 
työllisyys- ja sosiaaliasioi-
den sekä talous- ja raha-asi-
oiden valiokunnissa. Juuri 

nämä valiokunnat ovat työl-
listäneet meppejä tällä vaa-
likaudella, sillä unionissa on 
painittu talous- ja pankki- 
ja työllisyysongelmien kou-
rissa.

Ensi vuonna EU:n pu-
heenjohtajamaana toimiva 
Kreikka pitää talousasiat 
tiivisti unionin työlistalla 
myös uuden parlamentti-
kauden aluksi. 

Ahkerana meppinä tun-
nettu Essayah on saanut ta-
lousosaamisestaan kiitosta 
yli poliittisten ryhmien, sil-
lä hän  työsti onnistuneesti 
unionin yhteistä maksualu-
etta (SEPA) koskevan mie-
tinnön.

Unionin Israel-vastai-
suutta oudoksuttiin

KD-lehden lukijoita kiin-
nosti unionin tulevaisuuden 
suunta, Turkin mahdollinen 
EU-jäsenyys ja Israelin siir-
tokuntien kohtelu unionis-
sa. EU:n negatiiviseksi ja 
epäoikeudenmukaiseksi ko-
ettua Israel-politiikkaa ou-
doksuttiin. Viime töikseen 
EU-komissio on antanut 
direktiivin, jossa kielletään 
rahoittamasta Israelin siir-
tokuntiin kytköksissä olevia 
hankkeita.

Parlamentin Israel-val-
tuuskuntaan kuuluva Essa-
yah kertoi, että virkamiehet 
selvittävät parhaillaan, mi-
ten siirtokuntia koskevasta 
direktiivistä on päätetty. 
Parlamentti ei ole asiaa kä-
sitellyt. Essayah’n mukaan 
useimmilla EU:n jäsenmail-
la on asialliset ja hyvät suh-
teet Israeliin, mutta EU:n 

kannanotot ovat olleet toi-
sinaan yliampuvia ja kovia 
Israelia kohtaan.

– Näin israelilaisetkin asi-
an kokevat, hän kertoo.

Turkin EU-jäsenyys on 
Essayah’n mukaan kaukai-
nen ja runsaasti varauksia 
sisältävä asia. Turkilla on 
pitkä tie jäsenyyskriteerien 
täyttämisessä ja toisaalta 
maa nielisi tarkkaan EU:n 
koheesio- ja rakennerahat, 
jos sen jäsenyys hyväksyt-
täisiin. 

Syksyn asialistalla 
riittää jännitettävää

Unionin laajentumisen si-
jaan KD:n lukijamatkalai-
set toivoivat pikemminkin 
unionin menojen ja pää-
tösvallan karsimista. Essa-
yah ei myöskään uskonut 

rahan kierrättämisen kan-
nattavan EU:n kautta, sillä 
useimmissa jäsenmaissa 
joudutaan tekemään bud-
jettileikkauksia.

Essayah kertoi, että ke-
vättalvella saavutettu, noin 
prosentin bkt-osuuteen 
Suomenkin jäsenmaksut 
jäädyttänyt EU:n budjetti-
sopu oli nimenomaan net-
tomaksajien eli Suomen 
kannalta hyvä ratkaisu.

Strasbourgin istuntovii-
kolle jo valmistautuva Es-
sayah kertoi, että marras-
kuun asialistalla on jälleen 
Suomelle tärkeitä teemoja. 
Lisäjännitystä loppuvuo-
delle tuo rahoituskehys-
neuvotteluiden loppusuora 
ja Suomellekin tärkeän 
maatalouspaketin hyväksy-
minen.

Samuli Rissanen

KD Viikkolehden lukijamatkalaiset ryhmittyivät yhteiskuvaan meppinsä ympärille europarlamentin vierailija-alueella maa-
nantaina.

Sari ehdolla Kalevan 
vaaleissa!
Kristillisdemokraattien 
europar lamentaar ik-
ko Sari Essayah’aa voi 
käydä äänestämässä jo 
ennen eurovaaleja, jos 
sattuu olemaan vakuu-
tusyhtiö Kalevan asia-
kas. Viime perjantaina 
käynnistyneissä Kale-
van edustajistovaaleissa 

Essayah on ehdokkaana 
numerolla 4. Äänioike-
utettuja ovat yhtiön va-
kuutuksen ottajat. Vaali 
toimitetaan 8.-28.11. 
postivaaleina.

Vaaleissa valitaan 15 
luottamusmiestä ero-
vuoroisten tilalle kah-
deksaksi vuodeksi.


