KANNANOTOT JA

POIKKEUKSELLINEN KEVÄT

Takana on poikkeuksellinen kevät, vaikka poikkeusolot
ovatkin virallisesti päättyneet. Kriisin aikana pyrin
tekemään kaikkeni, jotta ihmiset olisivat turvassa ja
voisivat käydä koulua ja tehdä töitä,
terveydenhuoltojärjestelmämme kestäisi, yritykset eivät
kohtaisi massakonkurssiaaltoa eikä taloutemme ajautuisi
kriisiin. Kriisin alkaessa pelkäsimme, että tilanne nyt olisi
sama kuin Ruotsissa – jokainen tuntee jonkun Koronaan
menehtyneen. Pahimmat skenaariot eivät toteutuneet

KIRJOITUKSET

24.6. Olemme oppineet arvostamaan maailman
parasta kotimaista ruokaa
18.6. Osaajapulaan vastataan Hämeessäkin
16.6. Keskusta ei esitä kaikille ammatillisessa
koulutuksessa opiskeleville kahden vuoden
opintoja
12.6. Lakialoite etäopetuksen kirjaamisesta
perusopetuslakiin pysyvästi
2.6. Kansanedustaja Kemppi kiittää hallitusta:

rajoitusten johdosta ja nyt päällimmäisenä mielessä on

Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti ja

kiitollisuus poikkeustilan opeista.

kuntapaketti ovat tavallisen suomalaisen tukena
2.6. Keskustan Kemppi ja Honkonen iloitsevat

Kriisin aikana on testattu huoltovarmuutta arjessa. Koen

valtatie 4 rahoituksesta- maakuntien yhteistyön

tarvetta alleviivata sitä, kuinka tärkeää on, että Suomessa

voitto

on hajautettua asumista, maataloutta ja teknologiaa

29.5. Kulttuurialojen työttömyysturva kaipaa

etätöiden ja -opiskeluiden tarpeisiin. Omavaraisuuden

muutosta

merkitystä ei tule aliarvioida olipa kyse suojatarvikkeista,

25.5. Lapsiperheköyhyyden kokemuksia

ruuasta tai lämmöstä.

keräävään kyselyyn lähes 300 vastausta

On kriittistä kysyä, millä saamme Suomeen uutta kasvua
koronan jälkeen? Vastaukset löytyvät jälleen kerran
koulun penkiltä. On äärimmäisen tärkeää, että pula
osaavasta työvoimasta ei muodostu Suomen kasvun
esteeksi, kun taloutemme ja yrityksemme lähtevät
toipumaan tästä kriisistä. Siksi olen keskittynyt tiiviisti
koulutuspolitiikkaan ja ajanut voimakkaasti
ammattikoulupaikkojen ja korkeakoulupaikkojen
lisäämistä tässä onnistuen. Nyt jos koskaan Suomen on
luotettava tietoon ja osaamiseen. Ensimmäinen vuosi
kansanedustajana on ollut vaiherikas, mutta yhtäkään
päivää en vaihtaisi.

23.5. Vastuullinen matkailu nostaa meidät
sumusta
22.5. Lahti saatiin mukaan kaupunkien
ekosysteemisopimukseen ensimmäistä kertaa
19.5. Kempin Sivistyksen jano-podcast ruotii
koulutuksen ajankohtaisia
15.5. Etäopetus tulee kirjata perusopetuslakiin
pysyvästi
13.5. Avunpyyntö tieteentekijöille: Koulunkäynnin
tueksi tarvitaan tutkittua tietoa
12.5. Hilkka Kemppi Kansainvälisten
ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan
varapuheenjohtajaksi

Siiri Mertakorpi on aloittanut avustajanani
Tammikuun lopulla minulla aloitti uutena eduskunta-

KANNANOTOT JA

avustajana Siiri Mertakorpi Iitistä. Siiri on
koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja siirtyi
avustajaksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton
osallisuusasiantuntijan tehtävistä. Siiri toimii Iitissä
kunnanvaltuutettuna ja kunnallisjärjestön
varapuheenjohtajana sekä Keskustanuorten
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6.5. Realistinen talouden kuva, omavaraisuus ja
koulutus pitävät
Suomen
pinnalla
A school
newsletter
is a great way
to inform
whole hakevien nuorten
5.5. Arvotietoisten
ja the
tasapainoa

tulossa työmarkkinoille piilee 2020-luvun
valttikortti

liittohallituksessa. Siirin tavoittaa:

30.4. Koronasta noustaan osaamisen avulla

siiri.mertakorpi@eduskunta.fi / 050 530 48 77

23.4. Laitepula ja oppimisvaje tarvitsevat tukea
15.4. Tärkein arvomme on turvallisuus

Hallituksen lisätalousarviot tukemaan kriisistä

13.4. Korona voi viedä yksinasuvalta kaikki

nousua

sosiaaliset suhteet

Kevään aikana hallitus on antanut neljä lisätalousarviota,

26.3. Kirjallinen kysymys etäopetuksen

joiden avulla Suomi pyritään nostamaan jaloilleen kriisin

kirjaamisesta perusopetuslakiin

jälkeen. Ensimmäiset lisätalousarviot keskittyivät

25.3. Koulujen digiloikka yhdessä yössä – tuo

yritysten tukemiseen ja suojavarusteisiin. Kesäkuun alun

ylimääräiset pelit ja vehkeet käyttöön

neljänteen isätalousarvioon sisältyy lasten ja nuorten

5.3. Emme saa sortua vähättelyyn emmekä

hyvinvointipaketti ja kuntataloutta vahvistava 1,4
miljardin euron jättipaketti. Kunnat ovat koronakriisin
aikana sekä menettäneet verotuloja että joutuneet
laittamaan lisärahaa sairaanhoitoon, etäopetuksen
järjestelyihin ja ikäihmisten turvallisuuden takaamiseen.
Oppimista tuetaan mm. korkeakoulujen aloituspaikkoja
lisäämällä historiallisella 4800 paikalla, uudella
harrastusmallilla eli Suomen mallin pilotoinnilla ja
vahvistamalla peruspalveluita. Nämä investoinnit
auttavat nuoria ja elämän mittaisia oppijoita tarraamaan
tässä poikkeustilassa elämästä kiinni.

pelotteluun
1.3. Keskusta tyrmää pelottelulinjanIlmastonmuutoksen ratkaisut vauhdittavat kasvua
27.2. Olympiakomitealle pyyhkeitä – Tarvitsemme
kiireesti toimia hevosurheilun
valmennustoiminnan turvaamiseksi
20.2. Puhe Eduskunnassa vammaisten oikeuksista
19.2. Elämme kriittisiä hetkiä nuorten
syrjäytymisen ehkäisemiseksi – sivistystoimijat
eivät saa unohtua Sote-keskuksien rahaa
haettaessa
17.2. Keskusta haluaa kehittää toisen asteen
lähikouluja

Perustuslakivaliokunta kriisin keskiössä

15.2. Päijät-Häme kiilasi kasvuun kiinni – lisää

Perustuslakivaliokunnassa olemme tehneet koko kevään

koulutuspaikkoja

ajan pitkiä päiviä koronaan liittyvän lainsäädännön ja

14.2. Grahn-Laasonen ja Kokoomus ymmärtävät

rajoitustoimien parissa. Olemme myös lausuneet

tahallaan väärin – toisen asteen lähikoulu ei ole

kriittisesti EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista

sama kuin Ruotsin nuorisokoulu

suitsien sitä turvallisempaan suuntaan. Paketin käsittely

13.2. Kunnallisverotusta tulee uudistaa –

jatkuu edelleen. Isoin oppi minulle on ollut hämmästys

monikuntalaisuus näkyväksi

siitä, että toimissamme lain mukaan poikkeusoloissa

13.2. Metsät ovat ratkaisu, ei ongelma

varttia vaille sotatilassa tulkinnallisuutta on ollut paljon.
Perustuslakivaliokuntaa on kuvattu mielestäni
oikeutetusti poikkeusolojen selkärangaksi, sillä olemme
vaatineet poikkeusolojen lainsäädännöstä jatkuvaa
tarkkuutta ja täsmällisyyttä suojellen suomalaisten
oikeuksia rajoittamalla lakien
väärinkäyttömahdollisuuksia.

5.2. Työelämän on/off -mallista joustavaan malliin
5.2. Suomen vesivarat eivät ole kaupan
31.1. Punamullan perhevapaasopu on parannus
perheille

Sivistysvaliokunta, suullinen kysymykseni ja

Sivistyksen jano -podcast

lakialoitteeni

Kolme jaksoa on jo julkaistu ja lisää tulee joka

Sivistysvaliokunnassa koronan myötä on puitu

toinen tiistai. Korona on saanut 2020-luvun

etäopetukseen siirtymistä ja siitä kumpuavia

näyttämään sumuiselta. Kirkkaaseen tulevaisuuteen

mahdollisuuksia ja haasteita. Itse nostin etäopetuksen

tähdätään uudessa Sivistyksen jano -podcastissani.

siirtymisen jälkeen kannanotoissani esille huoleni

Jaksojen aiheena on ollut etäopetus, empatia ja

laitepulasta ja riittävistä oppilashuollon palveluista. Olen

tunnetaidot sekä harrastaminen. Podcastini pääsee

tyytyväinen lisäresurssien osoittamiseen oppilaiden ja
opiskelijoiden tukeen syksyä varten. Sain esittää
huhtikuussa ensimmäisen suullisen kysymykseni
kyselytunnilla ryhmämme puolesta koulujen digiloikasta.
Meidän on tärkeä saada tämä poikkeusaikana
etäopetuksesta saatu tieto ja taito talteen ja kehittää
toimintatapojamme. Kysyin ministeri Anderssonilta
kyselytunnilla, miten etäopetuksessa saatua tietoa ja

kuuntelemaan ja tilaamaan täältä.
HYVIÄ UUTISIA HÄMEESEEN

Uusia aloituspaikkoja on tulossa sekä Hämeen
ammattikorkeakouluun, LAB-ammattikorkeakouluun
että Lappeenrannan-Lahden teknilliseen yliopistoon
yhteensä 390 paikkaa jaettuna tasaisesti kullekin.

kokemusta hyödynnetään jatkossa?
Iloitsen myös tärkeän Valtatien 4 Hartolan pätkän

Kevään kohokohta oli ensimmäinen lakialoitteeni. Olen

rahoituksesta, josta tein talousarvioaloitteen 2019,

jättänyt Eduskuntaan 22 kansanedustajan

26milj. Tämä elinkeinoelämälle ja ihmisten

allekirjoittaman lakialoitteen etäopetuksen kirjaamisesta

turvallisuudelle kriittinen tie ja risteys on

perusopetuslakiin pysyvästi. Aloite on jatkoa hallituksen

pitkäaikaisen vaikuttamistyön tulos! Kiitos kaikille.

esitykseen väliaikaisesta etäopetuksen
mahdollistamisesta ja aikaisemmin keväällä jättämääni

Lahti on myös mukana miljoonien arvoisissa

kirjalliseen kysymykseen samasta aiheesta.Lakialoitteella

ekosysteemisopimuksissa ensimmäistä kertaa.

mahdollistetaan etäopetus laajemmin myös
poikkeusolojen ulkopuolella lapsen edun kannalta
harkituissa tilanteissa. Lakialoite on luettavissa täältä.
Lapsiperheköyhyys-selvitystyö on käynnissä kyselyyn lähes 300 vastausta

Lahden mukanaolo on työvoitto. Tällä rahalla
pystytään osaltaan vahvistamaan koulutusta,
tutkimusta ja osaamista laajemminkin Lahden
seudulla ja näin luomaan edellytyksiä uusille
yrityksille ja työpaikoille. Hyöty säteilee pidemmällä
aikavälillä koko maakuntaan. Seuraavana askeleena

Olen käynnistänyt kokoavan selvitystyön
lapsiperheköyhyyden poistamiseksi yhdessä
asiantuntijaryhmän kanssa. Toukokuussa toteutimme
sosiaalisen median kautta kyselyn, johon saatiin lähes
300 vastausta. Kyselyssä selvitettiin koronakriisin
vaikutuksista perheiden arkeen ja toimeentuloon sekä
ajatuksia siitä, miten lapsiperheiden köyhyyteen voitaisi

on saada myös Kanta-Hämeen kaupungit vastaavien
rahojen piiriin.
Hallituksen sote-uudistus etenee sovitussa
aikataulussa. Sote-uudistuksen alueellisen
valmisteluun on saatu avustusta Kanta-Hämeseen n.

puuttua. Selvitystyön tulokset julkaistaan syksyllä ja

7 miljoonaa ja Päijät-Hämeeseen n. 8,1 miljoonaa

muun muassa Yle on ollut aiheesta kiinnostunut.

euroa.

TAVATAAN

Tulevat tapahtumat täydentyvät pikkuhiljaa Koronan
hellittäessä

20-21.8. Emännöin keskustan eduskuntaryhmän
kesäkokousta Hämeenlinnassa, jos koronatilanne

11.7. Kymiring Runningday, Iitti

sen sallii. Ohjelmassa mm. yritysvierailuja ja

11.7. Urajärven kesäpäivät, Asikkala

kaikille avoimia toritapahtumia.

1.8. Keskustan Etelä-Hämeen piirin vuosikokous
4.8. Heinolan kyläkierros
8.8. Keskustan Päijät-Hämeen piirin vuosikokous
9.8. Kurhilan kesäpäivät ja lehmälotto

28.8. Lastensuojelun Keskusliiton nuorten päivät,
Lahti
11.9. Padasjoen kunnallisjärjestö

