
Populismin sijaan maailma näyttää nyt esimerkkiä siitä, että rationaalinen keskitie on muodissa Bidenin

valinnan myötä. Tämä on valtava mahdollisuus tuoda tolkkua sekasorron ja huutelun tilalle. Suomessa se

tarkoittaa toivottavasti sitä, että saamme sote-uudistuksen vihdoin maaliin, teemme työllisyyttä lisääviä toimia

ja pitkäjänteisempää politiikkaa. Meidän ja Euroopan on saatava Kiinan talouskasvu kiinni. Keskustan gallupit

on mitä on. Tehdään töitä ja muistetaan, että risassakin repussa voi olla leuhkat eväät.     

Korona hellitti hetkeksi loppukesästä ja alkusyksystä ja saatoin kiertää yrittäjiä, kuntia, järjestöjä ja erilaisia

toimijoita ahkerasti. Viesti eteenpäin tuntui olevan yhteinen: Tarvitsemme uutta muutoksen keskellä. Kestävä

kasvu ja kuntien kehittäminen tarvitsevat sekä positiivista väestöpolitiikkaa, investointeja että osaajia.

Väestöpolitiikka on juuri nyt valtavan kiinnostavaa, sillä sekä ikäihmisten määrän ennakoidaan kasvavan puoli

miljoonaa kymmenessä vuodessa että maan sisällä korona on tuonut muutosta ihmisten koteihin. Etätyöhön

on pystynyt siirtymään 60 % suomalaisista, monella mökki on muuttunut vakituiseksi kodiksi ja kansainvälistä

kauppaa tehdään nyt Sysmän metsistä Aasian lentojen sijaan. Kerrassaan innostavat muutokset ympärillä

kannustavat myös lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi ensi keväänä. Olen saanut olla valtuuston

puheenjohtajana lähes neljä vuotta ja voin lämpimästi suositella opettavaista kuntatyötä kaikille.     

Kansanpalautteen perusteella Eduskunnalla on kaksi keskeistä kotiläksyä tekemättä, joihin on jo tartuttu

kiinni. Toinen niistä on kestävän liikenteen verotuksen järjestelmä ja toinen kestävän kuntien talouden

turvaaminen. Autolla pitää voida ajaa niin yksityishenkilönä kuin ammattilaisenakin ja esimerkiksi

monikuntalaisuuden tunnistaminen toisi tasa-arvoa kuntien tuloihin. Nämä ovat pitkän aikajänteen kotiläksyjä.     

Vaikka olemmekin vasta puolimatkassa Koronan hoidossa ja tautitilanne on jälleen siirtynyt

leviämisvaiheeseen, olemme myös puolessavälissä hallituskautta ja on aika suunnata katseet tulevaan. Nyt on

aika tehdä pidemmän aikavälin talousohjelmaa, saada rakenteelliset uudistukset maaliin ja keskittyä isoihin

asioihin. Seuraavat näytön paikat ovat joulukuun budjettipäätökset ja kevään hallituksen Kehysriihi.

Työllisyystoimia on saatava lisää ja sote on saatava maaliin, jotta tulopuoli saadaan kuntoon. Koronan

hoidossa on siirrytty alueellisiin rajoituksiin, jotta päätöksiä voidaan tehdä ripeästi. Tässä on vielä

harjoittelemista ja on selvää, että viestiä on kirkastettava. Olen kuitenkin ylpeä siitä, että Suomi on Koronan

hoidossa osoittanut olevansa paitsi maailman onnellisin, mutta myös turvallisin maa. Se on iso arvo, jota

haluan tukea.
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MAHDOLLISUUKSIA JA PARANNETTAVAA



Budjetti 2021- kunnat, kilpailukyky ja järjestöjen
toimintaedellytykset

Hämeen näkökulmasta Syksyn budjetissa on kolme

pääkohtaa: kunnat, kilpailukyky ja järjestöjen

toimintaedellytykset.   Kuntatalouden vahvistaminen

on tärkeä poliittinen arvovalinta. Kaiken kaikkiaan

hallitus on päättänyt kuntataloutta tukevista toimista

tänä ja ensi vuonna yhteensä 2,7 miljardilla eurolla ja

olen itse aktiivisesti vienyt näitä tukia eteenpäin. 

Koronakriisin myötä tilanne Hämeessä on mennyt

huonompaan suuntaan työttömyyden kasvaessa

kaikissa kunnissa vuoden takaisesta. Nyt on pidettävä

huolta, ettei tilanteesta tule pitkittynyt.

Työvoimapalveluiden kuntakokeilut alkavat sekä

Lahden seudulla että Kanta-Hämeessä vuoden

vaihteessa, osaavan työvoiman haasteeseen

puututaan mm. oppisopimusta laajentamalla ja

teollisuuden kilpailukykyä parannetaan. Teollisuuden

sähköveron laskeminen EU-minimiin Tuo esimerkiksi

sikatilallisen kukkaroon noin 2000 euroa ja

väylämaksujen puolituksen jatkaminen oli kuljetusalan

isoin toive. Uusina toimina teollisuuden

energiaveropalautusten osittainen jatko neljällä

vuodella sekä päästökauppakompensaation

jatkamiseksi laadittava uusi teollisuuden

sähköistymistuki vahvistavat kilpailukykyä Suomessa.

Mielestäni on välttämätöntä, että Koronan myötä

järjestöjen rahoitukseen tullut lovi korvataan vuodelle

2021 täysmääräisesti. Tämä on ollut

järjestöjen suurin toive tärkeän työnsä turvaamiseksi.

Viime viikolla hallitus esitti täydennystä ensi vuoden

talousarvioesitykseen, jotta koronan tuomia tuen

tarpeita saadaan paikattua. Paketti sisältää 16

miljoonaa lisättäväksi lapsi- ja perhepalveluiden

kehittämiseen. Ammatillisen koulutuksen laatua

parannetaan 80 miljoonan lisäpotilla opettajien ja

ohjaajien palkkaamiseen.  Samalla saimme lisärahaa

yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen 17

miljoonaa. Hallitus osoitti myös lisätukea 10 000

uuden asunnon laajakaistarakentamiseen. Toimivat

tietoliikenneyhteydet ovat digiloikka etätöihin ja

etäopetukseen. Myös vapaa-ajan asunnot ovat tuen

piirissä.

26.11. Etäopetuksen kehittämisellä vastataan myös

vuoroasumisen haasteisiin

24.11. Kiitos hallitukselle – Vihreää valoa Heinolan,

Hämeenlinnan ja Janakkalan liikuntapaikkahankkeille

24.11. Hyvää teknologiatiistaita – Tarvitsemme

toimenpideohjelman teknisen työn osaamisen

nostamiseksi

19.11. Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa – lisäpotti

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkolle ja

ammatilliseen koulutukseen

18.11. Saimme Lahteen miljoonien energiatuen, jonka

tähti on Viking Maltin lämpöpumpputeknologia

17.11. EVO:n kansallispuistohaaveissa paikallisia

toimijoita ja alueen metsäkoulutusta ei saa sivuuttaa

16.11. Luottoa Koronakoiriin – Testausresursseja tulee

kohdistaa hajukoiraohjaajien täsmäkoulutukseen

13.11. Kriisinhallintataitoja, ennaltaehkäisevää tukea ja

koulukuraattorin tapaaminen jokaiselle nuorelle ennen

joulua

12.11. Koronan myötä kasvanut pahoinvointi näkyy

nuorten henkirikoksina

12.11. Nopeat nettiyhteydet vihdoin harvaan asutulle

seudulle – kiitos hallitukselle

11.11. Autolla pitää voida ajaa

9.11. Tammelalle valtion tuki kirjastoauton hankintaan

6.11. Sähkötekniikan koulutusta tarvitaan Päijät-

Hämeeseen

KANNANOTOT JA
KIRJOITUKSET

22.10. Suhteellisuudentajua Korona-ajan

synnytyssaleihin

15.10. Keskustan sivistysedustajat:

Oppivelvollisuusuudistus on historiallinen panostus

nuorten ja perheiden arkeen

3.10. Hallituksen Sote-sopu on saavutettu ja sitä on

parannettu vastaamaan rahan tarpeeseen

https://www.hilkkakemppi.fi/2020/11/
https://www.hilkkakemppi.fi/2020/11/
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https://www.hilkkakemppi.fi/2020/10/hallituksen-sote-sopu-on-saavutettu-ja-sita-on-parannettu-vastaamaan-rahan-tarpeeseen/


Sivistysvaliokunnan asiat

Lähestyn oppivelvollisuusuudistusta varsin

käytännönläheisesti. Nuorten syrjäytymisen

ehkäisemiseksi on tehty vuosien varrella paljon töitä,

mutta edelleen 15 % jää ilman perusasteen jälkeistä

tutkintoa. Uudistus auttaa paitsi koulupudokkuuteen

ja syrjäytymiseen, mutta myös helpottaa osaltaan

haastetta saada osaavaa työvoimaa. Opiskelu kohti

toisen asteen tutkintoa ja työelämää voi tapahtua

lukion ja ammatillisen koulutuksen ohella

esimerkiksi kansanopiston pitkillä linjoilla,

valmentavassa koulutuksessa, oppisopimuksessa tai

koulutussopimuksessa työpaikalla tai esimerkiksi

työpajalla oppien. Työelämän vaatimukset ovat

kasvaneet ja ilman toisen asteen tutkintoa työllistyy

alle puolet työtä hakevista.  

 26.11. Oli jännittävä päivä, kun Eduskunta vihdoin

käsitteli täysistunnossa tekemääni lakialoitetta

etäopetuksesta. Perusopetuslakiin tulee päivittää

etäyhteyksillä tapahtuvan opetuksen järjestämisen

perusteet. Etäopetuksen kehittäminen on suuri

mahdollisuus harvaan asutuille seuduille

kielitarjonnan tai valinnaisaineiden tarjoamisessa.

Etäopetus mahdollistaa etätyön ja aidon

monipaikkaisuuden esimerkiksi sellaisen lapsen

elämässä, jolla on kaksi kotia. Etäopetuksen

lisääminen ei tarkoita sitä, etteikö lähiopetuksen

rooli olisi merkittävä jatkossakin. Etäopetusta tulee

voida hyödyntää vain silloin, kun se on lapsen

oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu.  

Syksyllä me alensimme myös

varhaiskasvatusmaksuja perheille. Tämä tarkoittaa

jopa 2 000 euron säästöä perheen kukkaroon

vuodessa, ja kulut korvataan kunnille

täysimääräisesti. Varhaiskasvatusmaksujen

alentaminen on tärkeä kädenojennus muun muassa

näille perheille, joissa jokainen lisäeuro helpottaa

perheiden arkea nykytilanteessa.

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön myös

kolmiportaisen tuen malli kokeiluna, jota odotan

kovasti.

2.10. Sähköistyvän autoilun klusteri Lahdessa tulee

saada viipymättä toteutukseen ottamalla yritykset

mukaan

29.9. Lahdenseudun avunhuuto – sähköistyvän

liikenteen klusteri viipymättä toteutukseen

29.9. Kansanedustaja Hilkka Kemppi odottaa lasta

25.9. Sote-rahoitus on yhdenvertaisten sote-

palveluiden perusta

23.9. Huoli tapahtuma-alan selviämisestä on yhteinen

22.9. Vantaan väkivallantekoon koulun välitunnilla on

puututtava samantien

18.9.Työpaikat ja työkyky ovat kovin ase uutta velkaa

vastaan

16.9.Budjetissa vahvistetaan kuntataloutta ja sitä kautta

turvallisuutta

9.9. Suomi tarvitsee väestöpoliittisen strategian 

8.9. Myös ikäihmisten mielenterveys on tärkeä

2.9. Työpaikkojen puolesta on toimittava nopeasti

1.9. Johtava sivistyspuolue 2030

30.8. Tavoitteena poistaa lapsiperheköyhyys

29.8. Tasapainoa ja hyvää Suomen luonnon päivää

25.8. Perhepolitiikka on Keskustan DNA

24.8. Nuorille tarvitaan työn, osaamisen ja

tulevaisuudenuskon budjetti

18.8. Keskusta on tässä

14.8. Uusi tutkimusnavetta Jokioisille varmistui

10.8. Keskustan kuntaosaaminen näkyväksi ja

monikuntalaisuutta eteenpäin

5.8. Keskustan Päijät-Hämeen piiri esittää

kansanedustaja Hilkka Kemppiä keskustan

varapuheenjohtajaksi

18.7. Huolet EU:n elvytysrahastosta eivät ole hälvenneet

2.7. Maalaisuus on taas muodissa – valokuitua, palveluita

ja verotuloja

KANNANOTOT JA
KIRJOITUKSET

https://www.hilkkakemppi.fi/2020/10/sahkoistyvan-autoilun-klusteri-lahdessa-tulee-saada-viipymatta-toteutukseen-ottamalla-yritykset-mukaan/
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https://www.hilkkakemppi.fi/2020/08/keskustan-paijat-hameen-piiri-esittaa-kansanedustaja-hilkka-kemppia-keskustan-varapuheenjohtajaksi/
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https://www.hilkkakemppi.fi/2020/07/maalaisuus-on-taas-muodissa-valokuitua-palveluita-ja-verotuloja/


Sote on Hämeelle hyvä 

Keskusta oli neuvotteluissa vahva tarveperusteisen

rahoituksen, lähipalveluluiden ja yrittäjien

puolustaja. Sote-esitys parantaa merkittävästi

palveluiden rahoitusta siellä, missä tarve on kovin.

Tarveperusteisen rahoituksen toiseksi suurin

voittaja on Päijät-Häme, mutta myös Kanta-Häme

on neljän suurimman voittajan joukossa. Pidän

rahoitusmallia oikeudenmukaisena, sillä rahat ovat

olleet jo pitkään loppu ja peruspalveluiden

näivettäminen ja keskittäminen ovat kestämätön tie. 

Uudistus parantaa lähipalveluja, sillä lakiin tulee

maininta siitä, että lääkäriin pääsee seitsemässä

päivässä. Malliin jäi vielä korjattavaa sen osalta, että

koen, että ne maakunnat, jotka ovat edistäneet

maakunnallista sote-mallia etuajassa, eivät ansaitse

siirtymäaikaraippaa. Siksi pidän

neuvottelutulokseen jääneen seitsemän vuoden

siirtymäaikaa edelleen liian pitkänä. Maakuntaveroa

koskevissa neuvotteluissa siirtymäajan

lyhentäminen on ehdoton tavoite, josta hallitus on

jo keskustellut.

Päijät-Hämeessä maakunnallista elinvoimaa Lahden seudulla lisätään, kun alueellisiin MAL-

sopimuksiin lisätään  puurakentamisen käynnistysavustusta ja avustuksia kunnallistekniikkaan. Myös

energiatukia kohdentuu alueelle kovan työn jälkeen, kun Viking Malt Oy:n Lahden mallastamo sai 3,2

miljoonan euron tukipäätöksen lämpöpumpputeknologian ja eräänlaisen älysähköverkon

patentoimiseen. Tämä hyödyttää koko alueen viljaklusteria. Jatkan sähköisen liikenteen ja

vetyliikenteen klusterien rakentamista Lahden seudulle. Ministeri Lintilä on näyttänyt vihreää valoa

tälle työlle Scanian tehtaan sulkeutumisen jälkeen. 

   

Sairaanhoitopiireille on jaettu Korona-tukia vahinkojen laajuuden ja asukasluvun perusteella. Päijät-

Häme sai 8 miljoonaa ja Kanta-Häme 5,5 miljoonaa tukea esimerkiksi hoitojonojen purkamiseen ja

Koronan tuomiin lisäkustannuksiin.    

Kiitos kovan työn, Jokioisiin tulee uusi kolmen lypsyrobotin Luonnonvarakeskuksen tutkimusnavetta

noin 180 eläimelle. Investointi on tärkeä koko luonnonvara-alan tutkimuksen kannalta. Tälle vuodelle

saimme Hämeen ammattikorkeakouluun 130 uutta aloituspaikkaa ja Lahteen 260 uutta

aloituspaikkaa. Kahdelle seuraavalla vuodelle uusia aloituspaikkoja on tulossa lisää yhteensä 120

paikkaa. Korkeakoulupaikkojen määrä siis kasvaa koko Hämeen alueella.     

EU:n elvytyspaketti

Elämme Suomen kannalta kriittistä aikaa ja on

selvää, että tarvitaan yhteisiä eurooppalaisia

ponnistuksia talouden pelastamiseksi.

Seitsemänvuotinen rahoituskehys on hyvä.

Ydinkehu on se, että komission esitys olisi

vähentänyt maatalouden tukia - 7% ja nyt saimme

neuvoteltua + 6% maatalouden rahoihin. Se on

valtava voitto suomalaiselle maanviljelijälle ja

huoltovarmuudelle. Minusta on väärin, että kehys

on liitetty elvytyspakettiin, jossa avustusmuotoinen

osuus ei ole ongelmaton. 

Elvytyspakettia kuitenkin puoltaa se, että

tarvitsemme maatalouden kaltaisen voiton myös

teollisuudelle ja viennille. Jos elpymispaketti

etenee Joidenkin maiden vastustuksesta

huolimatta, niin Suomen saanti on miljardeja

euroja. Näitä rahoja tulee kohdistaa Suomessa

esimerkiksi laajakaistojen, biokaasuun ja

kiertotalouden eteenpäin viemiseksi.

HYVIÄ UUTISIA PÄIJÄT- JA KANTA-HÄMEESEEN 



Valitettavasti olemme joutuneet perumaan yli 10 hlö tapahtumat 27.11 jälkeen

Aluehallintoviraston päätöksen ja ihmisten turvallisuuden perusteella. Seuraavat tapahtumat

on kalenterissa, mutta niiden järjestäminen tautitilanteen kehittyessä näyttää epävarmalta.

Ilmoitan mahdollisista muutoksista FB sivuilla Hilkka Kemppi. Nyt on mentävä turvallisuus

edellä kohti joulua. 

1.12. klo 18 Tervetuloa kuulolle virtuaalitupailtaan. Tupailta järjestetään Facebook-sivuni kautta 

9.12. klo 18 Keskusteluilta Evosta Lammilla, Turvan talolla( Mommilantie 7). Tule kertomaan

näkemyksesi kansallispuistohankkeesta. Mukana Jari Lepän erityisavustaja Teppo Säkkinen. 

Youtube-tililtäni löydät kohokohtiani Eduskunnassa pitämistäni puheista. Käy kurkistamassa! 

Poliiseja lisätään pienemmissä kunnissa 30 henkilötyövuodella ensi vuonna, jonka myötä saamme

Hämeeseen 8 uutta poliisia. Myös verkkorikoksiin ja ihmiskaupan tutkintaan saadaan lisää resurssia.

Jatkamme siis viime vuoden linjaa turvallisuuden vahvistamiseksi myös Hämeessä.    

Saimme vastikään myös vihreää valoa Heinolan Kailas-talon liikuntahallille, Hämeenlinnan Lyseon

liikunta- ja ruokailutilojen uudisrakennukselle sekä Janakkalan uimahallille. Hankkeet ovat mukana

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmassa. Iso paikallinen

voitto oli myös valtionavustus Tammelalle kirjastoauton hankintaan. Tuki on osa miljoonan euron

pottia, joka tarveharkintaisesti jaettiin yhdeksän kunnan kesken.

TAVATAAN 

https://www.facebook.com/hilkkakemppi
https://www.facebook.com/hilkkakemppi
https://www.youtube.com/channel/UC71pi1KPWve-bHg1Lj5IflQ

