
Toivoin joulukuussa alkaneelle vuodelle poliittista harmoniaa ja isoihin kysymyksiin keskittymistä yksityiskohdista

kinaamisen sijaan. Vuoden avaus ei toden totta vastannut toiveisiini, kun Yhdysvaltain senaatinvaalit, tammikuun

Washingtonin tapahtumat ja Eduskunnan edessä tapahtunut kansanedustajan väkivallan uhka realisoituivat. Ei

ole kuitenkaan syytä heittää pyyhettä kehään. Ehkä juuri näiden takia ilmassa on tilaa muutokselle. Oleelliseen

keskittyminen on väistämätöntä, jotta Eduskunnan kevään isot kokonaisuudet, kuten sote, EU:n monivuotisen

rahoituskehyksen ja elvytyspaketin käsittely sekä tarvittavat työllisyystoimet saadaan vietyä eteenpäin.  

Tammikuussa innostavinta oli Euroopan ympäristöpääkaupungin, Lahden avajaiset. Ympäristökomissaarin ja

Suomen tasavallan presidentin puheiden lisäksi juhlan tuntua toi ihmisten innostus katukuvassa ja vihreään

kasvuun perustuvat yritysneuvottelut, joihin olen jo viime vuoden puolella päässyt mukaan. Uudet tuotteet,

teknologia ja uusiutuva energia muun muassa liikenteeseen innostavat elinkeinoelämää. Jo maaliin menneet

investoinnit puolestaan tuovat työpaikkoja. Yhtälö on kertakaikkisen innostava ja vastaa samalla

ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen huoleen. Tämä on uusi suunta vanhalle teollisuuskaupungille ja

samalla myös koko Euroopalle näkyvä esimerkki konkreettisista teoista. 

Kuntavaaleihin on alle kolme kuukautta ja puhelinlinjat laulaa. Asetuin itsekin ehdolle Asikkalassa kuntatyöstä

edelleen innostuneena. Ensimmäinen valtuustokausi on opettanut arvostamaan yhteistyön tekijöitä. Heitä ei ole

kunnanvaltuutettuina liikaa. Toisen kunnioittaminen ja pitkäjänteinen työ on yksi demokratian kulmakivistä ja sitä

toivon äänestäjien arvostavan. Olen toiminut tämän arvon puolesta ja aion toimia jatkossakin. Toivotan kaikki

lämpimästi tervetulleeksi ehdolle kevään kuntavaaleihin. 

Minua pyydettiin myös johtamaan keskustan monivuotista sivistyspoliittista työtä ja suostuin tuohon tehtävään. 

Se on iso, monipolvinen, mutta valtavan tärkeä osa keskustan politiikkaa. Tuloerot ovat kasvaneet ja niin ovat

myös alueelliset ja sukupolvien väliset erotkin. Toisaalta myös positiivisia uutisia on kuulunut, sillä koronavuosi

on kääntänyt väestökehityksen suuntaan ainakin hetkellisesti ja neuvoloissa on väkeä ruuhkaksi asti.  Koulu antaa

meille eväitä maailman tulkitsemiseen ja toisten huomioimiseen. Sivistyksellä, koulutuksella, uuden oppimisella

ja demokratialla voidaan ratkaista suuri osa ajan polttavista kysymyksistä.
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KIRJOITUKSET
Kotihoidon tuki ja työllisyystoimet

Olin YLE TV1:n aamussa 19.1. keskustelemassa

kotihoidon tuesta ja työllisyydestä. Keskustelun taustalla

oli tieto, että työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä

riippumaton työryhmä tulisi esittämään kotihoidon tuen

lakkauttamista yhtenä työllisyystoimena. En tue tätä

avausta. 

Hallitusohjelmassa on Keskustan vaatimuksesta

kirjattuna, että kotihoidon tuki pidetään ennallaan.

Minulle on tärkeää, että perheet saavat valita lapsen

kannalta parhaan vaihtoehdon varhaiselle kasvatukselle.

Kyse on myös vielä isommasta kuvasta: luotanko minä

perheiden kykyyn valita lapsensa kannalta paras

varhaiskasvatuksen vaihtoehto? Minä valitsen luottaa ja

uskon, että esimerkiksi neuvoloiden ohjausta

vahvistamalla lapsen parasta on arvioimassa vanhempien

tukena myös joukko ammattilaisia. Kotihoidon tuki on

puolustamisen arvoinen ja sitä käyttää tälläkin hetkellä

noin 90 % perheistä jossain vaiheessa lapsen kasvua.  

Vuosi sitten saatu sopu perhevapaauudistuksesta pitää

sisällään joustoja, kuten kotihoidon tuen ja isien kiintiön

pidentämisen kuukaudella. Olemme alentaneet

varhaiskasvatusmaksuja, tukeneet perhepäivähoitoa ja

puolustaneet kotihoidon jatkumista. 

Rinta rinnan  kotihoidon tuen kanssa kulkee keskustelu

naisten työmarkkina-aseman parantamisesta.

Perheystävälliset työpaikat, lapsen hoitovastuun

jakaminen vanhempien kesken ja joustavat perhevapaat

ovat edellytyksiä toimivalle perheen ja työn yhteen

sovittamiselle. Alhaisen syntyvyyden keskeisin syy lienee

nuorten aikuisten kaikkinainen epävarmuus, joka ei

etuuksia heikentämällä parane. Työllisyyspolitiikka ja

väestöpolitiikka kävelevät ennemminkin käsi kädessä.

Ajattelen, että perhearvoille ja lapsen parhaalle pitää

olla sijaa myös työllisyyspolitiikassa.

TAVATAAN 

Aluehallintoviraston koronarajoitusten takia fyysiset

tilaisuudet on siirretty tuonnemmaksi. 

Kerron poliittisesta työstäni FB sivuilla Hilkka Kemppi.

kotisivuillani ja tässä uutiskirjeessä. 

Youtube-tililtäni löydät kohokohtia Eduskunnassa

pitämistäni puheista.   Sivistyksen jano-podcastistani on

julkaisu neljä jaksoa. Uusimmassa jaksossa keskustelen

muotisuunnittelija Anni Ruuthin kanssa teemalla

pikamuoti vs. kestävä suomalainen vaatetuotanto.
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Sähkön siirtohintojen hillintä on
oikeudenmukaisuuden voitto

Hallitus on ministeri Lintilän johdolla valmistellut

lakimuutoksen, joka sekä laskee siirtomaksujen vuotuisia

korotuskattoja että pienentää sallittuja tuottoja. Sähkön

toimitusvarmuus on tärkeää huoltovarmuuden kannalta,

mutta hinnat ovat nousseet yli suomalaisten maksukyvyn.

Sallittu tuottotaso laskee lakimuutoksen myötä 40

prosenttia kaikkien aikojen alimmalle tasolle, neljään

prosenttiin. Siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto lähes

puolitetaan 15 prosentista 8 prosenttiin.  Sähkön

siirtomaksut tulevat alenemaan pitkällä aikavälillä ja

tämän on todella voitto jokaiselle suomalaiselle.  

Asia on noussut esiin niin lapsiperheköyhyys -

selvityksessä kuin  toreilla ihmisten puheissa.

Siirtohintojen kohdalla kyse on myös epäoikeuden-

mukaisuuden tunteesta. Hillitsemällä sähkönsiirto-

hintojen nousua voidaan vaikuttaa myös perheiden

taloudelliseen tilanteen. 

Jätelaista sopu

Jätelaista käytiin pitkät neuvottelut hallituksen sisällä.

EU direktiivi oli tiukentunut ja halusimme varmistaa

historiasta oppineina, että sen toimeenpano Suomessa

ei vaikeuttaisi pienten yrittäjien asemaa tai lisäisi

kotitalouksien kustannuksia kohtuuttomasti. Keskustalle

on ollut tärkeää varmistaa, että paikalliset voivat

jatkossakin hoitaa kuljetuksia alueillaan, järjesti

kuljetuksen sitten kunta tai kiinteistönhaltija. 

Saavutettu ratkaisu on toimiva niin yrittäjien kuin

kierrätystavoitteiden kannalta. Hallituspuolueet sopivat,

että sekajätteen kuljetus säilyy edelleen

kaksoisjärjestelmässä. Kunnissa voidaan siis jatkossakin

päättää järjestääkö kuljetuksen kunta vai

kiinteistönhaltija alueelle parhaiten sopivalla tavalla.

Myös märkäjätteet (saostus- ja umpisäiliölietteet)

säilyvät kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa.

Kuntien mahdollisuus päättää kuljetuksesta ja

asukkaiden vapaus valita kuljetuspalvelut säilyy siis

laajoilla alueilla.   

Lisäksi kilpailutuksen ehdot tiukentuvat niin, että

pelikenttä on reilumpi paikallisille yrittäjille silloin, kun

kunta järjestää kuljetuksen. Kuljetukset on esimerkiksi

jaettava osiin ja alueen yritysten kanssa on käytävä

markkinavuoropuhelua.  Jätteiden kasvava erilliskeräys

luo pohjaa kasvavalle bio- ja kiertotaloudelle. Se

edistää investointien syntymistä jätteiden

jatkojalostukseen. Biojätteen erilliskeräys on tärkeää

myös biokaasutuotannon kannalta. Lisääntyvä kierrätys

luo uutta työtä kuljetusalalle ja kiertotalouteen.

Valtiovallan iloisia täsmäuutisia Hämeeseen

Keväällä käynnistyvän harrastamisen Suomen mallin

tarkoituksena on saada jokaiselle lapselle mahdollisuus

maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 6,4

miljoonaa euroa avustuksia pilottien toteuttamiseen.

Avustusta saanut toiminta kattaa  yli 200 000 oppilasta

Suomessa. Kanta-Hämeessä mallia pilotoivat Forssa,

Jokioinen ja Tammela yhteishankkeellaan sekä

Hämeenlinnan kaupunki. Päijät-Hämeestä mukana ovat

Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä ja Lahti. 

Harrastukset antavat taitoja, joihin kaikilla tulisi olla

mahdollisuus eikä harrastaminen saa olla kiinni perheen

taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Nyt joka

kolmas nuori jättää harrastuksen aloittamatta

rahanpuutteen vuoksi ja esimerkiksi kyyditysoppilailla on

usein vaikea päästä harrastamaan vasta illansuussa.

Pilottihankkeissa harrastusten valikoima on kiinni

kuntatoimijoiden yhteistyöstä ja kekseliäisyydestä, ja

lasten ja nuorten omat mielipiteet

harrastusvaihtoehdoista tulee huomioida.

Myös Suomen poliisikoirien koulutukseen satsataan.

Hallitus päätti  Hämeenlinnan poliisiammattikorkea-

koulun poliisikoiralaitoksen toimitilojen

peruskorjaamisesta. Tilojen kunnostamiselle on tarve,

sillä poliisikoirakoulutus tapahtuu tällä hetkellä pääosin

väistötiloissa. Hankkeen toteutumisen edellyttämä

lisärahoitus on huomioitu poliisitoimen kehyksessä

valtion talousarviossa. Poliisikoira-koulutuksella on

Hämeenlinnassa pitkät perinteet, sillä Poliisikoiralaitos

on sijainnut nykyisellä tontillaan vuodesta 1927 alkaen.

Peruskorjauksen myötä perinteiset toimitilat palvelet

uusia opiskelijoita vielä pitkälle tulevaisuuteen.


