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TÄSSÄ LEHDESSÄ MM:

 Sosiaali- ja terveys- 
    palvelut saadaan kuntoon

 Tampere houkuttelee yhä 
    enemmän opiskelijoita

Tampereelta
alle tunnissa Helsinkiin

ampereen ja Helsingin 
seudut ovat voimakkaassa 
kasvussa. Ne yhdistyvät 
yhdeksi suureksi talous- 
ja työssäkäyntialueeksi 

edellyttäen, että kaupungista toiseen pääsee 
sujuvasti ja nopeasti.

Kehitystä jarruttavat raideliikenteen on-
gelmat. Pääradan ja koko maan vilkkaimmin 
liikennöity rataosuus Helsinki–Tampere on 
ruuhkautunut, raiteita ei ole riittävästi mat-
kustajamääriin nähden.

Junien myöhästelyä lisää radan huono 
kunto. Väylällä tökkii sekä ihmisten että ta-
varoiden kuljetus. Matkanteon hidastuminen 
heijastuu etelästä koko pääradalle, jonka var-

rella asuu suurin osa suomalaisista ja tuote-
taan kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta. 
Suomella ei olisi varaa seistä paikallaan.

Rata kuntoon EU-rahalla?

Helsinki–Tampere-väli kaipaa isoja inves-
tointeja, jotka eivät voi odottaa valtion bud-
jettirahoitusta. 

On toimittava nyt, kun EU on nostamassa 
Suomen pääradan unionin liikenneverkko-
jen tärkeimpään kategoriaan. Tämä parantaa 
mahdollisuuksia saada Verkkojen Eurooppa 
-rahoitusta, jonka määrä voi olla jopa puolet 
liikennehankkeen kokonaiskustannuksista.

Tukea on mahdollista hakea vuonna 2021, 
mutta vain, jos hakemuksen mukana on hank-
keen suunnitelmat. Yleissuunnittelun aloitta-
misella on siis kiire, jotta merkittävään rahoi-
tukseen päästään kiinni.

Suomirata syntyy

Valtiovetoinen hankeyhtiömalli mahdollistaa 
suuren raideinvestoinnin nopean toteuttami-
sen. 

Päärataa kehittävän Suomirata Oy -hanke-
yhtiön osakkaiksi ovat valtion lisäksi lähte-
mässä Tampereen, Helsingin ja Vantaan kau-
pungit sekä lentokenttäyhtiö Finavia. Mukaan 

on tarkoitus saada myös muita kaupunkeja, 
yrityksiä ja toimijoita, jotka hyötyvät nopeista 
yhteyksistä.

Esillä on erilaisia linjauksia, kuten uusi suo-
ra ratayhteys Tampereelta Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle tai nopeiden raiteiden rakenta-
minen nykyisen pääradan yhteyteen.  Yhteis-
tä kaikille esitetyille vaihtoehdoille on, että 
niiden myötä Tampereelta pääsee Helsingin 
keskustaan alle tunnissa.

Tällä hetkellä Helsinki–Tampere-väliä 
kulkee jopa 6,3 miljoonaa junamatkustajaa 
vuodessa ja määrän on arvioitu kasvavan 40 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää: suomirata.fi
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Eduskuntavaaleissa 14.4. valitaan suunta Suomelle. Kokoomuksen lähtökohta on suhtau-
tua järkevästi ympärillä tapahtuviin muutoksiin ja löytää parhaita ratkaisuja tulevaisuutta 
varten. Kokoomuksessa arvostetaan tutkimusta ja päätökset pohjataan parhaaseen mah-
dolliseen tietoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen 
hyväksymistä tosiasioina.

Myös ilmastokysymyksiin suhtaudutaan järkevästi etsien tehokkaimpia vaihtoehtoja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Ilmasto ei arvota eri lähteistä tulevaa hiilidioksidia 
eri tavalla, joten miksi meidänkään kannattaisi tehdä niin. Lisäksi luotamme vapauteen ja 
avoimuuteen. Ihmisillä pitää olla tilaa toteuttaa itseään. Julkinen järjestelmä tarjoaa alustan 
ihmisten, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten menestykselle.

Ilmastonmuutos on tosiasia. Mikäli me emme pysäytä ilmaston lämpenemistä, ei muilla 
ratkaisuilla ole juurikaan merkitystä. Ilmastonmuutoksen torjumisen tai talouskasvun ei tule 
kuitenkaan olla ristiriidassa keskenään, vaan niiden pitää tukea toinen toisiaan. Kokoomus 
haluaa valjastaa markkinat työkaluksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ihmiset saavat 
itse tehdä omia valintoja maapallon kestokyvyn rajojen sisällä.

Tulevaisuuden globaalit haasteet ratkaistaan kaupungeissa. Kaupunkiseutujen tulee olla 
elinvoimaisia, ja niillä on valtava merkitys koko Suomen hyvinvoinnin kannalta. Korkea-
koulujen ympärille rakentuva toimeliaisuus, yrittäjyys, ideointi ja kasvu luovat puitteet koko 
Suomea kehittävälle vetovoimaisuudelle. Kaupunkien tulee olla kasvualustoja erilaisille 
ihmisille, yhteisöille, yrityksille sekä kulttuureille. Annetaan ihmisille mahdollisuuksia 
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja lisää tilaa tehdä. Kokoomuksen johdolla kaupunki-
seuduista luodaan koko Suomea eteenpäin vieviä kasvun ja tekemisen keskuksia.

Vaikka tämän hallituskauden aikana yhä useampi suomalainen on saanut töitä ja yhä 
useampi työpaikka osaajansa, haasteet eivät ole kadonneet mihinkään. Työllisyysaste tulee 
nostaa seuraavalla hallituskaudella 75 prosenttiin, jotta saamme tuotettua julkiset palvelut 
edes nykyisen tasoisena. Tavoitteeseen pääsemiseksi kokoomuksen työlistalla ovat elin-
ikäisen oppimisen tuominen arkipäivään ja sosiaaliturvan uudistaminen sellaiseksi, että 
työ kannattaa kaikissa tilanteissa.

Politiikka tarvitsee lisää yhteen hiileen puhaltamista, 
toistemme kunnioittamista sekä yhteisten tavoitteiden 
tunnistamista. Politiikassa yhteistyön merkitystä ei 
voi korostaa liikaa. Mielestäni sen tärkeys on vii-
me aikoina jäänyt tunnistamatta. Me tarvitsemme 
enemmän yhteistyötä yli puoluerajojen, rakentavaa 
keskustelua sekä kiitosta, kun sille on aikansa. 
Yhteistyön pelimerkit jaetaan kuitenkin vaaleissa. 
Äänestämällä Kokoomusta voit olla varma, että työ-
tä tehdään järki edellä kohti kestävää tulevaisuutta.

Tehdään positiivista politiikkaa ja raken-
netaan yhdessä parempaa Suomea.

Jouni Markkanen
Puheenjohtaja
Kokoomuksen
Tampereen
Aluejärjestö

Tampereen ja
Pirkanmaan erityis-
asema tunnustettava 
Maamme hallitus kaatui. Elämme noususuhdanteen huipulla ja samalla eduskuntavaalien 
2007 tapainen jakovarakeskustelu kovine vaalilupauksineen on kiihtynyt. Seuraavalla vaa-
likaudella näyttää lupauksista huolimatta olevan odotettavissa kuitenkin maailmantalouden 
hidastuminen ja käänne laskusuhdanteeseen.

Myös Tampereella ja Pirkanmaalla elämme kuntataloudessa rakenteellisen kestävyysvajeen 
kanssa. Tampereen seutu on ollut Helsingin ohella maamme menestyvin alue, mutta meilläkin 
väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen on vaikuttanut etenkin sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kiihtyvinä kustannuspaineina.

Veronmaksajan näkökulmasta tilanne on vakava ja joudumme edelleen jatkamaan talouden 
tasapainottamista. Turvataksemme tulevaisuutemme Kokoomuksen valtuustoryhmällä on 
ollut kauden aikana keskeisiä kantavia teemoja.

Olemme edellyttäneet palkansaajan ja eläkeläisten verotuksen pitämistä kilpailukykyisenä 
alhaisen kuntaveron muodossa. Olemme myös priorisoineet omaishoivan vahvistamista ja 
täten palveluiden painopisteen siirtämistä ennaltaehkäisevään suuntaan raskaiden palvelui-
den sijaan. Omaishoidon tuesta ei ole leikattu. Samalla olemme turvanneet perusopetusta ja 
pyrkineet huolehtimaan lähikouluperiaatteesta pienimmille lapsille. 

Elinkeinoelämän edellytyksiä turvataksemme olemme kilpailukykyisen työn verotuksen 
ohella panostaneet Tampereen uuteen yliopistoon ja vahvistaneet liikenneinvestointejamme. 
Sosiaalista huolta olemme kantaneet etenkin köyhimpien perheiden auttamisessa.

Kunta- ja sote-rakenne nousee myös seuraavan hallituskauden keskiöön. Maakunta- ja 
sote-uudistuksen kaaduttua Kokoomus tahtoo kunnille ja kaupungeille luontevinta mallia eli 
paikalliseen päätöksentekoon pohjautumista. Keskussuunnittelun aika on ohi.

Ennen maakuntamallin esiinmarssia Tampereella kaupunkiseudun kunnat läpikävivät vapaa-
ehtoiselta pohjalta kuntarakennettaan. Väestön keskittyessä yhä voimakkaammin Tampereen 
kuntarajoilla ei sinänsä ole erityisiä paineita kuntaliitosten osalta. Myös 
Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan kuntien yhteistyö on kehitty-
nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana hedelmälliseen suuntaan.

Hyvän kuntalähtöisen palveluiden parantamisen mallin 
haastaakin nyt sosialidemokraattien ja keskustan lähentymi-
nen toisiaan maakuntamalleineen. Demarit ovat hylänneet 
vaaliohjelmassaan heille perinteisen kuntalähtöisyyden 
ja ovat sote-kuntineen siirtyneet käytännössä maakunta-
mallin puoltajiksi vaatien samalla ainoastaan Helsingin 
seudulle erityisasemaa – unohtaen muiden suurten kaupun-
kiseutujen, kuten Tampereen, erityispiirteet.

Kokoomuksen tahtotilana on, että kaikkien suurten kau-
punkiseutujen – myös Tampereen - erityispiirteet tunniste-
taan. Luottakaamme suurten valtiollisten mammuttiratkaisujen 
sijaan yli ryhmärajojen paikallisiin päätöksenteki-
jöihimme ja kullekin seudulle sopiviin mal-
leihin niin Tampereella kuin muuallakin 
Pirkanmaalla.

Ilkka Sasi
Kokoomuksen, 
KD:n ja RKP:n Tampereen 
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Luottamus on valtavan tärkeä asia yh-
teiskunnassa. Minulle on tärkeää, että 
Suomessa jokainen voi luottaa siihen, 
että loppujen lopuksi juuri hänelle käy 
ihan hyvin.

Tässä maassa voi luottaa siihen, että 
kaikki pidetään mukana, vaikka maailma 
muuttuu nopeasti koko ajan, ja muutok-
sen vauhti kiihtyy. Ilmastonmuutoksen 
uhka, Suomen vanheneminen ja matala 
syntyvyys sekä työn murros ovat muu-
tamia esimerkkejä huolista.

Meillä voi luottaa siihen, että Suo-
messa jokaisella on mahdollisuus päästä 
elämässä eteenpäin. Suomessa saa tehdä 
ja saa yrittää. Suomi on maa, jossa saa 
onnistua – mutta saa myös epäonnistua. 
Jos niin käy, saa apua. Ketään ei jätetä 
oman onnensa nojaan, vaan autetaan ylös 
ja eteenpäin.

Kansallinen Kokoomus täytti viime 
vuonna sata vuotta. Kun katsomme his-
toriassa taaksepäin sata vuotta, muutos 
tuntuu laajuudessaan käsittämättömältä. 
Tänä aikana Suomi on käynyt kolmet-
kymmenetkahdeksat eduskuntavaalit. 

Kokoomus on osallistunut niistä jokai-
seen. Olemme vaikuttaneet maamme ke-
hitykseen lukuisissa historian taitekoh-
dissa. Liikkeemme on osannut ennalta 
nähdä muutoksen suunnan ja kehittänyt 
itseään vastatakseen kunkin vuosikym-
menen tarpeisiin ja haasteisiin.

Vuonna 2017 syntyneiden lasten 
yleisimmät etunimet olivat Aino ja Leo. 
Kokoomus haluaa olla puolue, jolla on 
paljon annettavaa suomalaisille myös 
silloin, kun Ainoilla ja Leoilla on omia 
lapsia ja lapsenlapsia.

Tämä vuosi on useampien vaalien 
vuosi. Kokoomuksen tavoitteena niissä 
on voitto. Haluamme olla suomalaisten 
luottamuksen arvoisia.

Vaalien voittaminen ei ole itsetarkoi-
tus, vaan haluamme parantaa maailmaa 
– yhdessä. Maailma ympärillämme 
muuttuu kiihtyvällä nopeudella. Kan-
sainvälisen politiikan lainalaisuudet ovat 
järkkyneet. Teknologinen kehitys muok-
kaa yhteiskuntia. Jättimäiset haasteet, 
kuten ilmastonmuutos, pakottavat meitä 
kohti yhä nopeampia ja tehokkaampia 

ratkaisuja. Eikä Suomi ole suojaisa saari. 
Mekin olemme muutoksessa ja on meis-
tä kaikista kiinni, miten muutos kohtelee 
Ainoa ja Leoa ja heidän lapsiaan.

Meillä on selkeä suunnitelma, miten 
Suomi pysyy maailman hyvinvoivimpa-
na, turvallisimpana ja tasa-arvoisimpana 
maana. Me kokoomuslaiset haluamme, 
että hyvinvointi kasvaa. Uskomme, että 
Suomella menee entis-
tä paremmin, kun-
han ihmiset saavat 
vapautta tehdä ja 
toteuttaa itseään. 
Me luotamme 
Suomeen.

Luotamme Suomeen

Tampereen ja Helsingin 
välinen alle tunnin juna 
on ensi vaalikaudella 
toteutettavista suurista 
raidehankkeista tärkein 
ja kiireellisin. Faktat 
puhuvat pääradan ke-
hittämisen puolesta. 
Kyseessä on satsaus, 
joka mahdollistaa sekä 
ihmisten että tavaroiden 
sujuvamman liikkumi-
sen ja lisää työllisyyttä 
raiteen molemmissa 
päissä. Ympäristökin 
kiittää, kun junasta teh-
dään kilpailukykyinen, 
puolet nopeampi vaih-
toehto omalle autolle.

Pääradan kapasiteetti ja kunto eivät vastaa tämän päivän, saati 
tulevaisuuden vaatimuksia. Junat ovat täynnä ja myöhästelevät. 
Häiriöherkkyys lisääntyy, kun raiteet ovat ruuhkaiset. Paras tapa 
ratkaista tilanne kestävästi on rakentaa Tampereen ja Helsin-
gin väliselle rataosuudelle lisää raidekapasiteettia. Lisäraiteet 
mahdollistavat sekä matka-ajan lyhentämisen että paikallis- ja 
lähiliikenteen kehittämisen. Kirjaus rakentamisesta on saatava 
seuraavaan hallitusohjelmaan. Ja heti vaalien jälkeen on varmis-
tettava, että rakennusvaihe alkaa pikaisesti, sillä EU-rahoituksen 
hakeminen edellyttää ripeää toimintaa. 

Tein Tampereen ja Helsingin välisen junayhteyden nopeut-
tamisesta ensimmäisen kirjallisen kysymykseni eduskunnassa 
vuonna 2011. Silloin hanke oli monen mielestä jopa mahdoton. 

Sitkeä työ on tuonut tulosta ja asenteet ovat muuttuneet. 
Hyvän ja alati laajentuvan yhteistyön myötä olemme jo erittäin 
pitkällä. Puoluehallituksessa olemme linjanneet, että Kokoomus 
on sitoutunut Suomirata-hankkeeseen ja eduskuntaryhmämme 
on vienyt hanketta määrätietoisesti eteenpäin. Pidän hyvänä 
asiana, että nyt myös Tampere päätti lähteä mukaan.

Sofia Vikman
kansanedustaja
Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Raiteita
tarvitaan lisää

www.facebook.com/kinnusenjari
JARI KINNUNEN
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Petteri Orpo
valtiovarain-
ministeri
Kokoomuksen
puheenjohtaja

Tampereen rautatiease-
malla oli viime vuonna 
noin 5,25 miljoonaa 
saapuvaa ja lähtevää 
matkustajaa, ja määrä 
on kasvussa. Tilanne 
näkyy raiteilla. Olen 
kulkenut junalla töihin 
valtiovarainministeri-
öön ja todennut miten 
kuormitettu Tampereen 
ja Helsingin välinen ra-
taosuus on. Meitä pen-
delöijiä on niin paljon, 
että lippu on ostettava 
päiviä etukäteen, jos ai-
koo mahtua esimerkiksi 
aamuseitsemän juniin.

Ilmastoystävällisestä 
liikkumisesta on syytä tehdä mahdollisimman houkuttelevaa, 
ja sitähän alle tunnin yhteys Tampereelta Helsinkiin on. Se ei 
kuitenkaan synny itsestään. Suomirata on vaatinut – ja vaatii 
edelleen – kovaa edunvalvontaa. On ollut erittäin tärkeää, että 
alueen eri toimijat ovat yhteen ääneen kertoneet miten tarpeelli-
nen hanke tämä on niin ihmisille, yrityksille kuin ilmastollekin. 
Tätä vahvaa yhteistyötä tarvitsemme jatkossakin.

On ollut tärkeää myös olla mukana päätöksentekopöydässä 
varmistamassa, etteivät tahtotilat jää vain puheen tasolle. Olen 
itse muun muassa ollut hallituksen budjettiriihessä varmista-
massa, että pääradan suunnitteluun saatiin lisättyä miljoonan 
euron ”päänavausraha” ja seurannut Suomirata-hankeyhtiön 
valmistelua.

Kokoomus on vienyt asiaa vahvasti eteenpäin hallituksessa, 
mutta työ ei ole vielä valmis. Hankeyhtiö on perustettava ja 
suunnittelu aloitettava nopeasti. Seuraavan hallituksen on ehdot-
tomasti sitouduttava Suomirata-hankkeeseen, jotta se saadaan 
vietyä maaliin. Siksi tarvitsemme pirkanmaalaisen ministerin 
ja osaavia kansanedustajia.

Anna-Kaisa Ikonen
Kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeri 
Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Edunvalvontaa
on jatkettava

Miksi tyytyä puksuju-
naan, kun Tampereelta 
on mahdollista päästä 
37 minuutissa Helsinki-
Vantaalle. Helsingin kes-
kustasta matka jatkuu 20 
minuuttia tunnelia pitkin 
Tallinnaan, jossa ollaan 
noin tunti Tampereelta 
lähdön jälkeen. Pidän 
tätä realistisena tavoit-
teena, tarvitaan vain 
suora ratayhteys Hel-
sinki-Vantaalle, tunneli 
ja nopeat junat.

Samalla avautuisi 
uusia näkymiä myös 
lentoliikenteeseen, kun 
suuri joukko suomalaisia 
ja virolaisia pääsisi nopeasti niin Helsinki-Vantaan, Tampere-
Pirkkalan kuin Tallinnankin lentokentille.

Rakenteilla oleva Rail Baltica puolestaan mahdollistaa nope-
an junaliikenteen Tallinnasta Keski-Eurooppaan. Tamperekin 
siis on osa Euroopan mannerta, jos saamme tämän uuden henki-
lö- ja tavaraliikenteen reitin. Tässä kehityksessä kannattaa olla 
mukana ja rakentaa oma pätkämme radasta mahdollisimman 
nopeaksi.

Olen pitänyt alle tunnin Helsinki-Tampere-ratayhteyttä esil-
lä vuosia ja nyt hanke on alettu nähdä investointina, ei enää 
kulueränä. Oma roolini on heittää ideoita ja tuoda yksityisiä 
pääomasijoittajia mukaan hankkeeseen, miksei myös yksityisiä 
ihmisiä kansalaisrahaston kautta.

Totta kai koko päärata on laitettava kuntoon ja parannettava 
näin myös kaupunkiseutujen raideliikenteen sekä tavarakulje-
tusten sujuvuutta. Niille vapautuu mukavasti kapasiteettia, kun 
nopeat junat kulkevat Tampere–Helsinki-väliä omilla raiteillaan. 

Näin Suomeen jää aina vain vähemmän pussinperiä, joissa 
kasvu ei ole mahdollista. Viennissä ja ihmisten liikkumisessa 
kun ei ole kysymys etäisyydestä, vaan saavutettavuudesta.

Harri Jaskari
kansanedustaja

Tunnissa 
Tallinnaan
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HArri JAsKAri leenA KostiAinen

Miksi haluan eduskuntaan? 
Haluan kehittää maatamme rohkeasti, vastuullisesti 
ja välittäen. Visioni on Suomi, joka välittää ihmisistä 
ja luo elinvoimaa kestävästi. Menestyksemme 
rakennetaan koulutuksen ja osaamisen avulla. Suo-
men tulevaisuuden on oltava tarina turvallisesta ja 
sujuvasta arjesta, puhtaasta luonnosta ja hyvinvoi-
vista ihmisistä. Näiden eteen lupaan tehdä töitä. 
Päätöksentekijöiksi tarvitaan sillanrakentajia, jotka 
luovat luottamusta ja kykenevät yhteistyöhön yli 
puoluerajojen. Edustan uutta voimaa ja samalla 
vahvaa johtamiskokemusta. Nykytehtävissäni ja 
pormestarina ollessani olen kerryttänyt laajan 
asiaosaamisen, vaikuttamiskyvyn ja verkostot, jotka 
haluan kansanedustajana tuoda yhteiseen käyttöön. 
 
Harrastukseni 
Harrastan kulttuuria ja liikuntaa aina, kun ehdin. 
Pidän erityisesti teatterista, musiikista, kuvataitees-
ta ja hyvistä kirjoista sekä ulkona liikkumisesta: ke-
sällä lenkkeilen ja uin avovesissä, talvella hiihdän. 
 
Perheeni 
Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi lasta.

Miksi haluan eduskuntaan? 
Haluan eduskuntaan viedäkseni Kokoomuksen 
uuden sukupolven edustajana Suomea oikeaan 
suuntaan. 17 vuoden politiikan kokemus paikal-
liselta tasolta Tampereelta ja Pirkanmaalta aina 
kansainvälisiin asioihin saakka on valmistanut 
minua kantamaan vastuuta maamme suunnasta 
kansanedustajana.

Harrastukseni
Harrastan melontaa Näsijärvellä, mökkeilyä Aitolah-
della ja Hämeenkyrössä, avantouintia, maailman-
historiaa,järjestötoimintaa ja matkailua. Talvisin on 
tullut myös yleensä vierailtua Miamin suunnalla 
Floridassa. Pianonsoittotaustaisena harrastan myös 
musiikkia.

Perheeni
Naimaton.

Kotikaupunginosani Tampereella  
Kyttälä

Miksi haluan eduskuntaan?
Olen paljasjalkainen tamperelainen toisen kauden 
kansanedustaja ja Pirkanmaan maakuntavaltuuston 
puheenjohtaja. Työotteeni on raikas, mutta ammat-
timainen ja asiakeskeinen.
Minulla on sisäinen palo muuttaa maailmaa. 
Innostus vaikuttaa syntyy välittämisen tunnosta. 
Kansanedustajuus on ammattityötä. Koulutuk-
sessani, työssäni ja luottamustehtävissäni olen 
kehittänyt ammattitaitoani vaikuttaa. Eduskuntatyö 
on tulevaisuuden tekemistä. Teot ovat kauneinta 
puhetta. Tarvitaan vahvaa osaamista ja lujaa tahtoa. 
Sellaista ammattitaitoa, jossa päätöksenteon 
perustana ovat asioihin perehtyminen sekä selkeät 
arvot ja tavoitteet.

Harrastukseni
Taustani hevosten ja kilpaurheilun parissa on 
opettanut, että ahkera ja pitkäjänteinen työ on edel-
lytys hyvien tulosten saavuttamiselle. Monipuolinen 
liikunta kotikaupungin maisemissa, kuten Pyynikil-
lä, antaa voimaa työhön. 

Perheeni
Kotona näen läheltä yrittäjän arkea aviopuolisoni 
kautta. Meitä yhdistää sama ahkeruuteen perustu-
va arvopohja ja usko siihen, että ympäristöviisaus 
on Suomelle suuri mahdollisuus.

Miksi haluan eduskuntaan?
Olen kiinnostunut ihmisten asioista ja yhteiskunnan 
epäkohdista. Kuuntelen herkällä korvalla ihmisten 
huolia ja koen, että voisin olla sellainen henkilö, 
joka veisi niitä huolia myös päätöksentekoon. 
Minulla on vahva halu auttaa.

Harrastukseni
Olen koko ikäni harrastanut kaikenlaista liikuntaa 
eri muodoissa. Nykyään painottuu kuntosaliin ja jal-
kapalloon. Olen ollut harrastajateatterissa mukana 
kymmenisen vuotta.

Perheeni
Perheeseeni kuuluu avomies Ossi.

Kotikaupunginosani Tampereella
Pyynikki.

Miksi haluan eduskuntaan?
Olen aina halunnut osallistua suomalaisen yhteiskun-
nan kehittämiseen tekemällä konkreettisia, ihmisen 
kokoisia tekoja. Nytkin olen tehnyt kolme konkreettista 
lupausta, mikäli minut valitaan eduskuntaan. Lupaan, 
että työnteko on jatkossa Suomessa aina kannattavaa. 
Lupaan, että Suomessa voi opiskella vaikka tohto-
riksi ilman pelkoa siitä, että talous asettaa rajoitteet. 
Lupaan, että Suomessa saa myös epäonnistua ja 
sairastua ja silti voi saada uuden alun. Näiden lisäksi 
lupaan pyyteettömästi puolustaa Pirkanmaan etuja.
 
Perheeni
Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi viisi lasta, joista 
neljä on jo lähtenyt perustamaan omaa kotia. Olen 
kaksinkertainen pappa. Perheeseemme kuuluvat myös 
kaksi iloista labradoodle-koiraa, Fredi ja Bono.
 
Harrastukseni
Harrastamme yhdessä puolisoni kanssa matkailua 
ja viihdymme myös mökillä. Olen innokas lenkkeilijä 
ja pallopelien harrastaja. Lisäksi moottoripyöräilen, 
pelaan golfia ja käyn teatterissa. Järjestötyö on lähellä 
sydäntäni. Olen perustanut jalkapalloseuran ja ollut 
mukana mm. nuorkauppakamarissa, RT-klubissa ja 
Rotareissa. Tällä hetkellä olen Tampereen Kauppaseu-
ran johtokunnassa ja Ilves Futiksen hallituksessa. 
 
Kotikaupunginosani Tampereella
Asumme Amurissa Hämeenpuiston reunamilla.

Miksi haluan eduskuntaan? 
Parannan maailmaa päivisin koulussa ja vapaa-
ajalla politiikassa. Työkokemukseni ja vastuulliset 
luottamustoimeni antavat hyvän pohjan ja valmiit 
verkostot myös eduskunnassa työskentelylle. 
 
Harrastukseni 
Olen aktiivinen kulttuurin kuluttaja. Käyn paljon 
teatterissa, konserteissa ja taidenäyttelyissä. Liikun 
aina kun ehdin. Hiihto, hölkkä, jooga ja pilates ovat 
suosikkilajejani. 
 
Perheeni 
Minulla on kaksi aikuista poikaa, jotka ovat jo 
lentäneet pois pesästä. 

Kotikaupunginosani Tampereella
Asun keskustassa, mutta vietän paljon aikaani 
myös Ruotulassa elämänkumppanini luona.

➤  Valtiosihteeri,
 työelämäprofessori

➤  kansanedustaja, 
 YTM

➤  kasvatustieteiden
 kandidaatti,
 aluekoordinaattori

➤  kansanedustaja, 
 yrittäjä, HL

➤  rehtori, 
 Pirkanmaan sairaan-
 hoitopiirin hallituksen 
 puheenjohtaja

Jouni mArKKAnen
Miksi haluan eduskuntaan? 
Haluan eduskuntaan, koska olen rakentaja, joka 
yhdistää ja motivoi erilaisia ihmisiä etsimään 
yhteisiä ratkaisuja. Eduskunta tarvitsee talous- ja 
työelämäosaamista sekä erityisesti digitalisaatiota 
ymmärtäviä kansanedustajia. Näin voimme pärjätä 
globaalissa kilpailussa, torjua ilmastonmuutosta 
sekä helpottaa ihmisten arkea. Samalla luomme 
Suomesta kasvualustan osaamiselle ja innovaati-
oille.  

Harrastukseni 
Harrastan ylipitkien matkojen urheilemista, 
olutkulttuurin edistämistä, älyvempaimia sekä 
kansainvälistä yhdistystoimintaa. Politiikka ei enää 
ole harrastus, vaan olen päässyt tekemään sitä 
työkseni. 

Perheeni  
Perheeseeni kuuluu avopuoliso Minna, joka toimii 
opettajana Kangasalla

Kotikaupunginosani Tampereella 
Koti meillä on Tampereen Nekalassa.

➤  poliittinen sihteeri, 
 kauppatieteiden maisteri
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➤  valtuustoryhmän pj.,
 HK

harrijaskari.fi/

@jaskariharri

@JaskariHarri

@harrijaskari

 ilkkasasi.fi

 @sasi.ilkka

 @IlkkaSasi

 @IlkkaSasi

anna-kaisaikonen.fi/

@IkonenAK

@IkonenAK

@annakaisaikonen

idaleino.fi 

@idaleinoeduskuntaan

@idaleino 

@leinoida

sirJA KAArtinen
Miksi haluan eduskuntaan? 
Olen tehnyt pitkän työuran sekä yksityisellä että 
julkisella puolella lääkärinä. Haluan tehdä  parhaa-
ni, että  tulevassa terveydenhuollon uudistuksessa 
turvattaisiin kansalaisille toimiva, tehokas ja tasa-
arvoinen terveydenhuolto. Toisena pääteemanani, 
teen kaikkeni tulevien sukupolvien eteen ympäris-
tön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen ehkäise-
miseksi. Toivoisin lapsillani olevan mahdollisimman 
monipuolinen luonto vielä tulevaisuudessakin.
 
Harrastukseni 
Olen vielä keskellä ruuhkavuosia. Työ, lapset ja 
koti vievät valtaosan ajastani. Vaihtelevasti ehdin 
käydä kuntosalilla terveyttä ylläpitämässä. Hieman 
tässä odotellaan, että lapset vähän vielä kasvavat 
ja pääsisin paremmin taas vanhojen rentouttavien 
harrastusten pariin, laitesukeltamaan ja seinäkii-
peilemään. Talvisin tulee lasketeltua ja hiihdettyä 
lasten kanssa.

Kotikaupunginosani Tampereella
Käpylä

➤  erikoislääkäri

28

www.facebook.com/
SirjaKaartinen-2019-
759971574386217/

leenakostiainen.fi

@inhimillinen
vastuunkantaja

@LeenaKostiainen

@leenakostiainen

sofiavikman.fi/

@vikman.sofia

@SofiaVikman

@vikmansofiajounimarkkanen.fi/

@markkanenjouni

@jounimarkkanen

@jounimarkkanen
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Anne-mAri JussilA
Miksi haluan eduskuntaan? 
Olen arjen rautainen ammattilainen ja perheiden 
hyvinvointi on minulle sydämen asia. Kehitän yh-
teiskuntaa ihmisiä kuunnellen ja laajaa yhteistyötä 
tehden. Yrittäjyys ja jatkuva oppiminen ovat perus-
asenteitani. Haluan edistää itselleni tärkeitä arvoja 
ja asioita eduskuntatyön kautta. Tuon tuoreena 
kasvona uusia näkökulmia ja toimintatapoja kan-
sanedustajuuteen. 
 
Harrastukseni 
Monipuolinen liikkuminen ja penkkiurheilu, perheen 
kanssa puuhastelu, kulttuuri; erityisesti tanssi- ja 
kuvataide, sisustaminen ja mökkeily. 
 
Perheeni 
Aviomies, kolme lasta (5, 11 ja 13 v.). Ydinperhee-
seen kuuluvat myös vanhemmat ja anoppi, omat ja 
miehen sisarukset sekä heidän perheensä. 
 
Kotikaupunginosani Tampereella 
Nykyään Vehmainen, ennen Hakametsä, Muotiala 
ja Lapinniemi.

➤  koulutus- ja
 kehittämisjohtaja, LitM 
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anne-mari.fi

@AMJussila

@AMJussila 

 @amjussila

Petri rAJAlA
Miksi haluan eduskuntaan? 
Olen tamperelainen kaupunginvaltuutettu ja pian 
maisteriksi valmistuva kauppatieteiden opiskelija. 
Pyydän luottamustasi eduskuntavaaleissa, koska 
palan halusta vaikuttaa Suomen asioihin ja edistää 
kansamme parasta. Uskon vapaaseen, oikeuden-
mukaiseen ja sivistyneeseen Suomeen, jossa saa 
tehdä ja jossa kannustetaan itsensä kehittämiseen 
ja ahkeruuteen.

Harrastukseni 
Politiikan lisäksi pidän urheilusta, lukemisesta, 
elokuvista, kielistä ja matkailusta. Harrastan mara-
tonjuoksua ja seuraan tamperelaisten joukkueiden 
otteluita. Pidän lukemisesta sekä uuden oppimises-
ta ja arvostan yleissivistystä. 

Kotikaupunginosani Tampereella 
Olen kotoisin Raholasta, ja tällä hetkellä asun 
Järvensivulla.

35
➤  kauppatieteiden 
 kandidaatti

petrirajala.fi/

@PetriJRajala

@RajalaPetri

@RajalaPetri
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I
da Leino , 
25, opiske-
lee luokan-
opettajaksi 
koulutuspo-

litiikan ja koulutuksen hallin-
nan maisteriohjelmassa.

– Olen seurannut tällä hal-
lituskaudella tehtyä koulutus-
politiikkaa ja halunnut aina 
vain enemmän päästä itsekin 
vaikuttamaan siihen. Nyt jos 
koska tuntui olevan oikea aika 
asettua ehdolle, Leino sanoo.

– Totta kai äänestäjät ovat 
skeptisiä koulutusleikkausten 
vuoksi enkä tietenkään voi 
luvata, ettei leikkauksia enää 
ikinä tule. Mutta eduskuntaan 
tarvitaan nyt meitä koulutuksen 

asiantuntijoita perustelemaan 
miksi koulutukseen panostami-
nen on niin tärkeää.

Leinolla on hyvä syy puhua 
koulutuksen puolesta.

– Minulle mahdollisuuksien 
tasa-arvo on tärkeä, koska tulen 
vähävaraisesta perheestä. Ha-
luan, että jokainen voi koulut-
tautua ja nousta yhteiskunnassa 
niin pitkälle kuin haluaa.

Koulutuksen  
suurvallaksi
Myös kauppatieteiden opiskeli-
ja Petri Rajala, 25, on nostanut 
koulutuksen ja sivistyksen vaa-
liteemoikseen.

– Huippuluokan osaaminen 
on tärkein kilpailuvalttimme 
ja menestystekijämme. Sitä 
emme saa menettää, sillä osaa-
misvaatimukset vain kasvavat 
globaalissa maailmassa, Rajala 
muistuttaa. 

– Suomella olisi potentiaa-
lia kehittyä jopa koulutuksen 
suurvallaksi, jossa luodaan in-
novaatioita ja koulutusvientiä.

Huippuosaamista ei kui-
tenkaan synny ilman kunnon 
panostusta koulutukseen. Ra-
jalaa huolestuttaa suomalais-
ten PISA-tulosten ja lukutaidon 
heikentyminen.

– Ihmisiä pitää kannustaa 
löytämään oma potentiaalinsa. 
Ei siis tasapäistetä ja tarjota kai-

kille samaa, vaan esimerkiksi 
kielten opiskelussa korostaisin 
monipuolista kielivalikoimaa 
ja valinnanvapautta kunkin 
omien edellytysten mukaan. 
Suomalaisten kielitaitoa on 
laajennettava ja myös suomen 
kielen luku- ja kirjoitustaitoa 
parannettava.

Esiopetusta jo 
viisivuotiaille
Ida Leino muistutaa, että mitä 
varhaisemmassa vaiheessa lap-
sen oppimisen tai käytöksen 
pulmat havaitaan, sitä helpompi 
niitä on lähteä tukemaan. 

– Varhaiskasvatuksen ulko-

puolelle jää kuitenkin paljon 
sellaisia lapsia, joita se hyö-
dyttäisi eniten. Esiopetuksen 
tulisikin olla jo viisivuotiaille 
pakollinen.

– Tämä helpottaisi tilannet-
ta myös peruskoulussa, jossa 
tukea tarvitsevien oppilaiden 
määrä on ollut kasvussa koko 
2000-luvun.

Leino on huolissaan luo-
kanopettajien jaksamisesta. 
Luokalla voi olla useita tukea 
tarvitsevia oppilaita, vaikka 
opettajalla ei olisi minkäänlais-
ta erityisopetukseen liittyvää 
tietotaitoa.

– Toisen asteen koulutukses-
sa suurimmat haasteet liittyvät 
ammatillisessa koulutuksessa 

tehtyyn isoon uudistukseen, 
reformiin. Sen hyvät tavoitteet 
– kuten henkilökohtaiset opin-
topolut – jäivät toteuttamatta 
resurssien puutteen vuoksi. 
Tämän uudistuksen toimeen-
panoon on nyt panostettava.

– Korkeakouluissa puoles-
taan tulisi lisätä yhteistyötä 
yritysmaailman kanssa. On tär-
keää luoda oppilaitoksiin kan-
nustava ilmapiiri, joka innostaa 
opiskelijoita innovoimaan jota-
kin aivan uutta ja mullistavaa.

Tampere vetää 
opiskelijoita
Ida Leino ja Petri Rajala ovat 

Pohjoismaiden vetovoimaisin opiskelukaupunki
Ida Leino ja Petri Rajala ovat Pirkanmaan Kokoomuksen nuorimmat eduskuntavaaliehdokkaat. Molemmat ovat syntyneet 
vuonna 1993 ja kumpikin on valmistumassa maisteriksi Tampereen yliopistosta. Nyt tavoitteena on päästä kehittämään 
Suomen koulutuspolitiikkaa. 

nuoresta iästään huolimatta 
olleet pitkään mukana politii-
kassa. Rajala toimii Tampe-
reen kaupunginvaltuutettuna ja 
Leino Pirkanmaan ja Hämeen 
Kokoomusnuorten aluekoor-
dinaattorina.

Molemmat viimeistelevät 
opintojaan ja ovat seuranneet 
mielenkiinnolla Tampereen 
yliopistouudistusta.

– Monialaisuus ja poikkitie-
teellisyys ovat hyviä asioita, 
sillä innovaatioita ja tutkimusta 
on helpompi kehittää, kun on 
monta toimijaa yhdessä, Rajala 
sanoo ja jatkaa: 

– Meillä on nyt iso ja mer-
kittävä yliopisto, joka sijaitsee 
logistisesti Suomen keskipis-
teessä. Lisäksi Tampere ja sen 
liikennejärjestelmät kehittyvät 
voimakkaasti, kaupungin ilma-
piiri on viihtyisä ja asumisen 
hintataso kohtuullisempi kuin 
pääkaupunkiseudulla. Tam-
pereesta voikin hyvin tulla 
Pohjoismaiden vetovoimaisin 
opiskelukaupunki.

Sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan kuntoon
Suomi ikääntyy ja palvelujen tarve kas-
vaa, mutta syntyvyys vähenee. Miten 
ihmeessä suomalaisille voidaan turvata 
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut?

Leena Kostiainen Sirja KaartinenAnne-Mari Jussila

Ida Leino ja Petri Rajala antavat yksiselitteisen vastauksen 
siihen miksi nuoren kannattaa äänestää nuorta ehdokasta. 
– Kukapa ymmärtäisi nuorten ja opiskelijoiden elämää 
paremmin kuin toinen opiskeleva nuori.

elppoa se ei 
o le ,  mut ta 
aivan mah-
dollista.

–  S a i m -
me soten valmistelun myötä 
valtavasti aineistoa siitä miten 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
hoidetaan Pirkanmaalla. Mo-
nissa paikoissa pystytään teke-
mään erittäin laadukasta työtä 
ja nämä parhaat käytänteet on 
nyt otettava yleisesti käyttöön, 
Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin hallituksen puheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu Leena 
Kostiainen sanoo.

– Maakuntavalmistelusta oli 
myös se hyöty, että nyt toimijat 
tuntevat toisensa, mikä saa asi-
at aina sujumaan helpommin. 
Esimerkiksi lasten ja nuorten 
kanssa työskentelevät ovat 
perehtyneet toistensa tapoihin 
toimia.

Eduskuntaan tarvitaan hy-
vinvointipalvelujen asiantun-
tijoita, jotta resurssit osataan 
ohjata sinne missä niistä on 
suurin hyöty.

– Kustannuksia voidaan hil-
litä satsaamalla kunnolla on-
gelmien ennaltaehkäisyyn. Esi-
merkiksi Tampereen lastensuo-
jelussa säästettäisiin miljoonia 
euroja, kun perheitä autettaisiin 
ajoissa. 

– Neuvola, päiväkoti ja kou-
lut ovat tässä avaintoimijoita. 
Meillä on osaamista tarttua 

asioihin, jos vain resursseja on 
riittävästi, rehtorina työskente-
levä Kostiainen tietää.

Myös kehittyvän digitalisaa-
tion ja omahoidon mahdollisuu-
det tulee hyödyntää.

– Ne ovat hyväksi avuksi ih-
misille, jotka haluavat hoitaa 
asiansa itse. Silloin terveyden-
huollossa jää enemmän aikaa 
heille, joiden ongelmat ovat 
monimutkaisempia.

Ennaltaehkäisy 
konkretiaksi 
Kokonaisvaltainen terveyden 
edistäminen on ehdottoman 
tärkeää sekä sosiaali- että ter-
veydenhuollon palveluissa, 
painottaa UKK-instituutin 
koulutus- ja kehittämisjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu Anne-
Mari Jussila.

– UKK-instituutin tuore 
tutkimusraportti kertoo, että 
liikkumattomuus maksaa yh-
teiskunnalle yli kolme miljar-
dia euroa vuodessa. Meidän on 
otettava ennaltaehkäisy tosis-
samme käytännön tasolla, ei 
vain juhlapuheissa.

– Liikkumattomuuden haas-
tetta on lähdettävä ratkomaan 
ensisijaisesti lasten ja nuor-
ten kautta. Vanhempien tulisi 
opettaa lapsilleen liikunnal-
linen elämäntapa eli heitä on 
kannustettava muun muassa 

aktiiviseen arkiliikkumiseen. 
Myös koulujen ja oppilaitosten 
tulisi miettiä miten liikkumista 
voidaan edistää. 

Asia on tärkeä ikähaitarin 
toisessakin päässä. Ikäihmisiä 
on aina vain enemmän ja yhteis-
kunnan tavoitteena on, että he 
asuvat kotona mahdollisimman 
pitkään.

– Ikääntyvä väestö pitäisi 
saada toimintakykyiseksi. Tar-
vitsemme heille monipuolisia 
palveluita ja uskon, että esimer-
kiksi järjestöjen palvelutarjonta 
painottuu yhä enemmän toimin-
takyvyn ylläpidon suuntaan.

– Kotihoitoon tarvitaan lisää 
resursseja. Työntekijöillä tulisi 
olla aikaa vaihtaa kuulumisia ja 
samalla ohjata vaikkapa lihas-
kuntoa ylläpitävää tuolijump-
paa, Jussila sanoo.

Myös työikäiset on innos-
tettava pitämään huolta tervey-
destään.

– Tyypin 2 diabetes on yleis-
tynyt, samoin tuki- ja liikun-
taelinongelmat vaivaavat suo-
malaisia. Elintavat tulisi ottaa 
nykyistä useammin puheeksi jo 
perusterveydenhuollossa sekä 
työterveydessä. 

– Sairastunut puolestaan tar-
vitsee hoidon jälkeen monipuo-
lisen kuntoutuksen. Palveluket-
juja suunniteltaessa mukana on 
oltava kaikki eri tasot yli hallin-
torajojen, aina erikoissairaan-
hoidoista kolmannen sektorin 
toimijoihin saakka.

– Toimivien ennaltaehkäise-
vien palvelujen kautta saamme 
aikaan inhimillistä hyvinvointia 
sekä myös taloudellista säästöä. 

Maineenpalautus 
terveyskeskuksille
Taysin erikoislääkäri, luotta-
musmies Sirja Kaartinen ha-

luaa parantaa julkisen tervey-
denhuollon. Kun se saadaan 
toimimaan, potilaat pääsevät 
hoitoon oikeaan aikaan, mikä 
osaltaan säästää kustannuksia.

– Meillä on ollut erinomai-
nen, tasa-arvoinen julkinen 
terveydenhuolto. Mutta siinä 
kohtaa mentiin metsään, kun 
kasvukeskusten väestömäärä 
alkoi nousta eikä terveyskes-
kuslääkärin virkoja vastaavasti 
lisätty. Kuormitus kasvoi niin, 
että lääkäreitä lähti, ja se maine 
on vaikea korjata.

– Julkisen terveydenhuol-
lon kilpailukyky on kuitenkin 
mahdollista turvata ja tehdä 
siitä nuoria lääkäreitä houkut-
televa. Meillähän on kuntia, 
jotka ovat osanneet tämän hoi-
taa. Esimerkiksi Ylöjärvellä on 
pidetty huolta, että lääkäreillä 
on riittävät resurssit. Ilahduin 
myös siitä, että Tampere rek-
rytoi 10 terveyskeskuslääkäriä.

Kaartinen tietää, että terveys-
keskus on kova paikka vastaval-
mistuneelle.

– Kokematon nuori lääkäri 
saatetaan jättää yksin ilman pe-
rehdytystä ja tukea, vaikka poti-
laiden määrä ja kirjo olisi ihan 
mahdoton. Vastatulleet pitäisi 
ehdottomasti perehdyttää tehtä-
viinsä, heillä tulisi olla konsul-
taatiomahdollisuus ja pienempi 
potilasmäärä.

Kaartiselle on tärkeää, että 
terveydenhuollossa riittää re-
sursseja mahdollisimman hy-
vään elämän loppuvaiheeseen. 
Myös Suomen Lääkäriliiton 
vaalitavoitteissa vaaditaan 
saattohoitopalvelun turvaamista 
koko väestölle.

– Asia kyllä ymmärretään 
tunnetasolla, mutta palveluiden 
saatavuus ja laatu on riittämä-
tön. Tarvitaan siis lakipykälä, 
joka velvoittaa hyvään pallia-
tiiviseen hoitoon.

Kokoomuksen tam-
perelaiset emeri-
tuskansanedustajat 
Anneli Taina, Irja 
Tulonen ja Kalervo 
Kummola katsele-
vat hämillään edus-
kunnan nykyistä 
menoa.

ansalaisille 
syntyy ai-
van väärän-
lainen kuva 
eduskunnan 

toiminnasta. Hektisyys, popu-
lismi ja jopa huonot käytöstavat 
syövät demokraattisen päätök-
sentekomme ytimen arvovaltaa.

Tamperelaiskolmikko tietää 
mistä puhuu. Puolustusminis-
terinäkin työskennellyt Anneli 
Taina toimi kansanedustajana 
12 vuotta (1987-1999), samoin 
Irja Tulonen (1995-2007). Ka-
lervo Kummola oli edustajana 
yhden kauden (1999-2003).

– Toimintaympäristö on 
muuttunut valtavasti. Sosiaali-
nen media ja media ylipäätään 
vääristävät kuvaa. Pääosa kan-
sanedustajan työstä tehdään 
edelleen asioita valmistelevissa 
valiokunnissa, Taina muistuttaa.

– Itse valiokuntatyö ei ole 
muuttunut kovinkaan paljoa, 
vaikka keskeneräisistä asiois-
ta twiittailu ja netti ylipäätään 
joskus vaikeuttavat asioiden 
valmisteluaa, Kummola lisää.

Verkostot 
avainasemassa
Jokainen tästä kolmikosta on 
ollut mukana tekemässä valta-

kunnan kannalta isoja päätöksiä. 
Liittyminen Euroopan Unioniin, 
EU:n rahaliitto, ydinvoimalan 
rakentaminen, hävittäjähankin-
nat, arpajaislaki, valtatie 3:n 
kehittäminen moottoritieksi, lää-
kärien koulutuksen säilyminen 
Tampereella tai hoitotakuu ovat 
asioita, joita ei yhden edustajan 
tai edes yhden puolueen toimen-
pitein päätökseen asti viedä.

– Kansanedustajan on osat-
tava verkostoitua myös muiden 
puolueiden edustajien kanssa. 
Päätöksiä syntyy vain yhteis-
työllä, ei sooloilemalla, Irja Tu-
lonen korostaa.

– Eduskunnassa tehdään rat-
kaisuja, jotka vaikuttavat pitkäl-
le tulevaisuuteen. On osattava 
nähdä päätösten vaikutukset tu-
leville vuosikymmenille, Anneli 
Taina lisää.

Tämä kannattaa pitää mieles-
sä, valitessaan äänensä saajaa.

– Minä en ainakaan äänestä 
ehdokasta, joka lupailee kai-

kenlaista. Yksittäisen edustajan 
vaikutusmahdollisuudet ovat 
kuitenkin rajalliset, Kummola 
heittää.

Osaava pitää olla, pelkät 
puheet eivät auta. Rehellisyys 
on itsestäänselvyys, mutta yh-
teistyökyvyn merkitystä ei voi 
väheksyä. Yhden asian ihmisillä 
tai liikkeillä ei ole käyttöä edus-
kunnassa.

– Kyllä sitäkin kannattaa 
miettiä, antaako äänensä eh-
dokkaalle, jonka puolueella tai 
liikkeellä ei ole mitään mahdol-
lisuuksia mennä vaaleista läpi, 
Kummola sanoo.

Sote ratkaistava
Uuden eduskunnan ykkösasiaksi 
kolmikko nimeää yksimielisesti 
sote-uudistuksen läpiviennin – 
tavalla tai toisella.

– Vatkaamisen on loputtava. 
Nyt on jo kolmen vaalikauden 
aikana puljattu asiaa edestakai-
sin. Linjaukset on tehtävä nope-

asti ja tehtävä selkeät päätökset, 
kolmikko vaatii.

– Väestörakenteen muutos on 
nopeaa ja ikäihmisten tarpeet 
kasvavat koko ajan.

Kokoomuskonkarit harmit-
televat, että puolue ei ole aina 
onnistunut viestimään asiaansa 
kansalaisille ymmärrettävästi.

– Esimerkiksi valinnanvapau-
desta olisivat hyötyneet eniten 
juuri ne kaikkein vähätuloisim-
mat, joille olisi kyetty näin ta-
kaamaan laadukkaat palvelut. 
Vanhustenhuollon hoitajakiin-
tiöistä keskusteltaessa riitti yksi 
väärä sana ja puolueen viesti 
ymmärrettiin väärin, Kalervo 
Kummola harmittelee.

– Valinnanvapaus liittyy itse-
määräämisoikeuteen. Suoma-
laisten pitää saada itse valita 
palveluntuottajansa, esimerkik-
si palvelusetelien kautta, Taina 
vaatii.

– Vanhustenhuolto on hyvä 
käytännön esimerkki valinnan-

vapauden mahdollisuuksista. 
Kuka valitsisi puutteellisten 
käytäntöjensä vuoksi julkisuu-
dessa olleen palveluntuottajan, 
jos päätösvalta ja valinnanvapa-
us olisivat itsellä?

– Sairaanhoitajan työtä teh-
neenä ymmärrän hyvin, että 
lakiin kirjattu kiintiö ei ole 
mikään ratkaisu. Tärkeintä on, 
että asiakas saa kullakin hetkellä 
tarvitsemansa tasoisen palvelun 
ja silloin kiintiöiden on joka ta-
pauksessa joustettava palvelu-
tarpeen mukaan, alan ekspertti 
Irja Tulonen tarkentaa.

Kuraa niskaan
Tehtävänsä ennenaikaisesti 
päättänyt Sipilän hallitus on 
matkansa varrella saanut kuraa 
niskaansa monestakin syystä. 
Vaikka parannettavaa on jäänyt, 
tuloksiakin on saatu aikaan.

– Petteri Orpo on valtio-
varainministerinä onnistunut 
minusta erinomaisesti. Valtion-
velan jatkuva kasvu on saatu 
taittumaan ja hallitus onnistui 
myös työllisyysasteen nostota-
voitteessaan, Irja Tulonen muis-
tuttaa.

– Kiky oli kova päätös, ehkä 
kovin sodan jälkeen. Se oli kui-
tenkin välttämätön. Hallitukselle 
on nostettava hattua tämän ta-
voitteen läpiviennistä, Kummola 
kiittelee.

– Työllisyysasteen nousu 
on saatava jatkumaan. Muuten 
meillä ei ole mitään edellytyk-
siä ylläpitää nykyisentasoisia 
hyvinvointipalveluita. Antti 
Rinteen ratkaisu kaikkeen on 
”lisää rahaa”, mutta se edellyt-
tää työllisyyttä ja tuottavuutta, 
Anneli Taina muistuttaa.

Verotuksen kiristäminen ei 
tuottavuutta paranna, vaikka 

Rinne veronkorotusten nimiin 
vannookin.

Johtotehtävät tie 
vaikuttamiseen
Vaalipiireittäin valittavat kan-
sanedustajat ovat ensisijaisesti 
koko kansan edustajia. Maa-
kunnan asioita ei voi ajaa yk-
sisilmäisesti, vaan on nähtävä 
isommat kokonaisuudet.

– Esimerkiksi Pirkanmaan 
infrahankkeet – tunnin juna, 
kehittyvä lentoasema ja valta-
teiden parannushankkeet – eivät 
ole vain paikallisia tavoitteita. 
Niistä hyötyvät useat maakunnat 
Pirkanmaan ympärillä ja kau-
empanakin, Kalervo Kummola 
huomauttaa.

– Omina edustajavuosina hie-
man ihmetytti, kun esimerkiksi 
pohjanmaalaiset eivät aina osan-
neet nähdä asioita laajemmin. 
Esimerkiksi läntisen kehätien 
rakentamisessa jouduimme te-
kemään paljon töitä riittävän 
laajan tuen hankkimiseksi, Irja 
Tulonen muistelee.

– Pirkanmaa on Suomen toi-
seksi menestynein maakunta ja 
valtio on satsannut tänne viime 
vuosina paljon, kiitos esimerkik-
si Kokoomuksen puoluejohdon 
vaikuttamistyön, Anneli Taina 
sanoo.

Puolueiden eduskuntaryhmi-
en johtotehtävät ovat tärkeitä 
paikkoja, joihin pitää saada pir-
kanmaalaisia edustajia. 

– Kokoomuksella on Pir-
kanmaalla hyvät ehdokkaat ja 
tarvittaessa ministeriainestakin. 
Tällä ehdokasjoukolla on hyvä 
lähteä vaaleihin, Anneli Taina, 
Irja Tulonen ja Kalervo Kum-
mola vakuuttavat.

”Päätöksiä syntyy yhteistyöllä, ei sooloilemalla”

Anneli Tainalla (vas.), Kalervo Kummolalla ja Irja Tulosella on yhteensä 28 vuoden koke-
mus kansanedustajina. Nykymeno eduskunnassa ei kaikilta osin ole konkarien mieleen.

satonen.fi

Perinteitä 
kunnioittaen,
vastuuta 
kantaen.
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23

PIRJO Ala-kaarre 
Kouluttaja, 48 v 
Virrat

JUSSI Haavisto 
Toimitusjohtaja, 
Rakennusinsinööri, 49 v 
Kangasala

24

25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35

37 38 39 40

ANNA-KAISA Ikonen 
Valtiosihteeri, 
työelämäprofessori, 41 v 
Tampere

41

HARRI Jaskari 
Kansanedustaja,  
yrittäjä, 54 v 
Tampere

ANNE-MARI Jussila 
Koulutus ja kehittämisjohtaja, 
Liikuntatieteiden maisteri, 42 v 
Tampere

SIRJA Kaartinen 
Erikoislääkäri, 47 v 
Tampere

JARI Kinnunen 
HTM, rikosylikomisario, 58 v 
Nokia

PAULI Kiuru 
Kansanedustaja, FM, 56 v 
Valkeakoski

LEENA Kostiainen 
Rehtori, 53 v 
Tampere

IDA Leino 
Kasvatustieteiden kandidaatti, 
aluekoordinaattori, 25 v 
Tampere

JOUNI Markkanen 
Kauppatieteiden maisteri, 
poliittinen sihteeri, 32 v 
Tampere

JUHO Ojares 
Diplomi-insinööri, 
projekti-insinööri, 27 v 
Ylöjärvi

PETRI Rajala 
Kaupunginvaltuutettu, 
kauppatieteiden kandidaatti, 25 v 
Tampere

ARI Rautakorpi 
Insinöörieverstiluutnantti  
evp., 61 v 
Pirkkala

ILKKA Sasi 
Valtuustoryhmän pj., HK, 32 v 
Tampere

ARTO Satonen 
Kansanedustaja, opettaja, 51 v 
Sastamala 

SUSANNA Saxberg 
Erityisopettaja, 52 v 
Akaa

JOCKA Träskbäck 
Yrittäjä, 45 v 
Lempäälä

SOFIA Vikman 
Kansanedustaja,  
yhteiskuntatieteiden maisteri, 35 v 
Tampere

36
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