KIITOS KULUNEESTA VUODESTA JA
JOULUN RAUHAA JOKAISEEN KOTIIN!

Vihdoin on joulun aika. Politiikassa on joskus tapana kutsua tärkeilevästi jokaista vuotta poikkeukselliseksi.
Tämä vuosi on ollut sitä aidosti. Moni meistä on voinut viettää perheen kanssa enemmän aikaa, tehdä etätöitä
ja käydä luonnossa useammin rajoitusten ollessa päällä. Samaan aikaan on huoli omasta tai läheisten
terveydestä sekä sosiaalisen etäisyyden tuomista vaikutuksista ystävyys-, työkaveri- ja sukulaissuhteisiin.
Palaako normaali koskaan? Entä onko jotain jo pysyvästi menetetty?
Koronan tuoma aika heijastelee myös politiikkaan. Päätöksiä tehdään helposti pienissä poteroissa, kun isoja
tapaamisia yritetään välttää. Tämä kaventaa entuudestaankin heikentynyttä politiikan sopimiskulttuuria sekä
näkyy riitoina ja väärinymmärryksinä julkisuudessa. Ajan on muututtava niin politiikassa kuin arjessa.
Politiikan moraali ja pitkälle tulevaisuuteen ylettyvä aikajänne ovat edelleen välttämättömiä tasapainon
työkaluja.
Vuosi on kulunut tiiviisti talon työllistävimmässä valiokunnassa eli perustuslakivaliokunnassa. Olen toiminut
myös sivistys-, talous- ja ulkoasiainvaliokunnissa. Vuoden mittaan olen työstänyt myös muita projekteja.
Tällaisia ovat olleet mm. selvitys lapsiperheköyhyydestä, valtion Lapsistrategia, VT24 kehittäminen, Hämeen
metsäneuvostossa toimiminen ja erilaiset elinvoimahankkeet. Jätin myös ensimmäisen oman lakialoitteeni
koulujen etäopetuksesta, jo toisen kirjallisen kysymykseni Evon retkeilyalueen kestävästä kehittämisestä ja
täysistunnoissa meni juuri sadan puheenvuoron raja rikki. Teen töitä kansanedustajana täydellä sydämellä.
Odotan rokotetta, isojen rakenteellisten uudistusten etenemistä ja pitkäjänteisen, vakautta luovan politiikan
arvostuksen paluuta. En aio hypätä pikavoittojen tekijäksi. Vuosi on ollut myös kotona onnen aikaa, sillä
odotamme vauvaa ehkä jo kuuden viikon päästä. Uudessa sukupolvessa piilee myös politiikan syvin kauneus.
Muistetaan suosia joulupöydässä ja kuusen alla paikallista sekä nauttia joulun ajan rauhasta. Haluan kiittää
kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulunaikaa sekä onnea alkavalle vuodelle 2021!
21.12.2020 Hilkka

Evon kansallispuistohanke – kirjallinen kysymys ja
keskustelutilaisuuden antia

KANNANOTOT JA

Jätin Eduskuntaan kirjallisen kysymyksen paikallisten
toimijoiden huomioimisesta Evon
kansallispuistohankkeen suunnittelussa. Sitä ennen
järjestin tilaisuuden etäyhteyksin 9.12. Klo 18 aiheesta

KIRJOITUKSET

21.12. Kirjallinen kysymys paikallisten toimijoiden
huomioimisesta Evon kansallispuistohankkeen

paikallisten toimijoiden kuulemiseksi. Tilaisuutta

suunnittelussa

pohjustivat ympäristöministeriön selvitysmies professori

17.12. Kaikilla tulisi olla varaa vauvaan Koronasta

Atte Korhola ja maa- ja metsätalousministeri Lepän

huolimatta

erityisavustaja Teppo Säkkinen. Näyttää siltä, että alue

11.12. Rahoitus Mäntsäläntien liittymälle Kärkölässä

toimisi paremmin luontoa kunnioittavana retkeilyalueena
kuin kansallispuistona.
Suomeen on perustettu joka hallituskausi uusia
kansallispuistoja. Ympäristöministeriö on esittänyt oman

varmistui
8.12. Keskustan opettajataustaiset kansanedustajat
iloitsevat oppivelvollisuusuudistuksen etenemisestä
6.12. Suomi on sitkeä kuin perheyritys

näkemyksensä, että toinen tällä hallituskaudella
perustettavista uusista kansallispuistoista on Lammin
Evon alue. Evon alue palvelee laajaa joukkoa sekä
paikallisia että muita toimijoita. Siksi olen pitänyt

TAVATAAN

kriittisenä, että laajaa vuoropuhelua alueen toimijoiden

Aluehallintovirasto koronarajoitusten takia fyysiset

kanssa käydään.

tilaisuudet on siirretty tuonnemmaksi.

Suunnitelmat Evon muuttamisesta retkeilyalueesta

Kerron poliittisesta työstäni FB sivuilla Hilkka Kemppi.

kansallispuistoksi tulisivat vaikuttamaan alueen
käyttömahdollisuuksiin ja on sitä myöten herättänyt
paljon kysymyksiä esimerkiksi metsästyksen,
metsähoidon, koulutuksen tai maankäytön osalta. Näistä
teemoista nousi esille huolia järjestämässäni Evon

Sieltä löydät myös tuoreimman tiedon tulevista
tapahtumistani,

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

kehittämistä käsitelleessä tilaisuudessa, jossa oli kuulolla

Sivistyksen jano-podcastistani on julkaisu neljä jaksoa.

yli 65 paikallista toimijaa. Tilaisuuden jälkeen juuri ennen

Uusimmassa jaksossa keskustelen muotisuunnittelija

joululomia jätin ympäristöministeri Krista Mikkoselle

Anni Ruuthin kanssa teemalla pikamuoti vs. kestävästä

myös kirjallisen kysymyksen, jossa pyrin saamaan

suomalaisesta vaatetuotanto.

vastauksia esille nousseisiin paikallisten korostaminen
huoliin. Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt
näkemyksensä siitä, että alueen käyttömahdollisuudet
ovat laajemmat retkeilyalueena kuin kansallispuistona.

Paikalliset tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että Evon

Molemmissa statuksista alueella on runsaasti suojeltua

aluetta tulee kehittää ja paras pohja kehittämiselle on

luontoa.

retkeilyaluestatus. Evolle on tehty vastikään ainakin

On tärkeää, että toiminta turvataan Evolla

jatkossakin. On tärkeä saada vastaus siihen, mikä

kaksi hyvää kehittämissuunnitelmaa, jotka nojaavat

kansallispuistostatuksen myötä tulisi muuttumaan ja onko

alueen vahvistamiseen luontoarvoja kunnioittavana

ympäristöministeriöllä tahtotila kieltää alueella
esimerkiksi kannanhoidollinen hirvenmetsästys,
luontomatkailuyrittäjien toiminta ja metsätalouskoulutus.
Olen kiinnostunut myös siitä, mitä sellaista kansallispuisto

retkeilyalueena. Näitä suunnitelmia tulisi tarkastella
rinnakkain ympäristöministeriön
kansallispuistohaaveiden kanssa. Aluetta tulee kehittää
alueen arvoa lisäämällä, ei toimijoita poissulkemalla.
Jään odottamaan ministeri Mikkosen vastausta

tarjoaa luonnon monimuotoisuuden kehittämiseksi, mitä

kirjalliseen kysymykseen sekä ministeri Lepän

nykyinen retkeilyaluestatus ei turvaa.

lopullista kantaa kansallispuistohankkeen etenemiseen

Eduskunnan budjetti 2021 - viistoista nostoa

Eduskunnan joululahjarahoista hyvää Hämeeseen

1. Paikalliset työllisyyden kuntakokeilut lähtevät käyntiin

Eduskunnan kansanedustajien jakamattomista varoista eli

vuonna 2021 ja niihin on varattu rahat

ns. “Joululahjarahoilla” tuetaan kohteita, jotka eivät ole

2. Jokaiselle lapselle tulee mahdollisuus yhteen

mahtuneet valtion budjettiin. Paljon jäi vielä saamatta,

maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

mutta pala kerrallaan.

Jo nyt 97 000 lasta vastasivat peruskouluissa ministeri
Saarikon kysymykseen: mitä sinä haluaisit harrastaa

Joululahjarahat sisälsivät osuvia tiehankkeita, kuten

koulupäivän yhteydessä?

Humppilan, Kärkölän ja Janakkalan tiet. Näiden eteen

3. Poliklinikkamaksut lähtevät alle 18-vuotiailta ja soten

olen tehnyt töitä. Joululahjarahoista osoitetaan 350 000

asiakasmaksuja kohtuullistetaan mm. Ikäihmisille. Tämä

euroa mt 295 Mäntsäläntien liittymän siirtämiseen

auttaa tuen saamisessa.

Kärkölässä. Rahoituksen saaminen liittymäinvestoitiin on

4. Kalastuksen ja retkeilyn edistämiseen on varattu

maakunnallisen edunvalvonnan voitto. Koskisen Oy:n

lisäresursseja. Myös vapaaehtoinen

sahainvestointiin liittyvä tieliittymätarve vähentää

metsiensuojeluohjelma Metso ja Metsästäjänliitto

toteutuessaan merkittävästi sahalaitoksen sisäiseen

ansaitsevat varatut lisäeurot.

logistiikkaan liittyviä päästöjä sekä lisää

5. MAL-sopimuksia laajennetaan. Lahden ja Jyväskylän

liikenneturvallisuutta parantaen raskaan liikenteen kulkua

ja Kuopion seudut ovat nyt mukana kaupunkiseutujen

alueella. Sahainvestoinnilla on välitön elvyttävä ja kasvua

MAL- sopimusneuvotteluissa. Kiitos lisärahasta

tukeva vaikutus alueella.

puurakentamiseen ja kuntatekniikan kehittämiseen.
6. Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamiseen on

Janakkalaan tuli pitkään odotettuja uutisia ja yksi

varattu 15milj ja Suomen kasvuohjelmassa on tarkoitus

huonokuntoisimmista näkemistäni teistä tulee vihdoin

antaa tuntuva lisäpanostus asialle. Tämä edistää mm.

korjattua! Ensi vuodelle on varattu 400 000 euroa Mt

etätöihin tekemistä.

13857 Saloistentien korjaukseen. Kiitos kaikki kyläläiset,

7. Oppivelvollisuusuudistukseen on varattu ensi

jotka olette olleet aktiivisia asiassa ja ajattaneet meitä

vuodelle 22 milj mm. ensimmäisen ikäluokan ohjauksen

kansanedustajia katsomaan tilannetta. Tuo tie on tärkeä

lisäämiseen, koulutuksen laadun parantamiseen,

paitsi paikallisille, mutta myös elinkeinotoiminnalle.

oppivelvollisuuden kehittämiseen ja

Suurin potti Hämeeseen kohdentuu VT 2:n

materiaalikustannuksiin.

parantamiseen Humppilaan välillä VT 9 – mt 232. Tuo

8. Budjetti sisältää useita kilpailukykytoimia yrityksille,

isolle alueelle tärkeä panostus on 600 000 euroa.

mm. Väylämaksujen puolitus, sähköveron tiputtaminen
ja sähköistyksen tuki.

Iloitsen myös nuorten yrittäjyys-, talous- ja

9. Sote-muutosta viedään eteenpäin jo vuonna 2021 ja

työelämätaitojen edistämiseen varatusta 0,5 miljoonasta.

siihen on varattu resursseja.

Lisäksi 4H-toimintaan, Partiolle ja Yrityskylä-

10. Kiitos siitä, että tämä hallitus jatkaa viime kauden

oppimiskokonaisuuden kehityshankkeisiin osoitettiin

suuntaa tierahoja kasvattaen joka vuosi. Myös

lisäresursseja. Yrittäjätaidot ja ymmärrys yritystoiminnasta

yksityisteiden avustuksia lisätään valtion budjetissa.

on hyvä rakentaa jo nuorella iällä. Myös esimerkiksi

11. Vanhusasiavaltuutetun toimi perustetaan

karjalainen kulttuuri sai joululahjana 0,08 miljoonaa.

12. Omaishoidon ja kotihoidon kehittämiseen lisärahaa

Karjalan liitolle tulee lisää resurssia ja Karjalan kielen

13. Yksityisteiden määrärahan nosto 30 miljoonaan

elvytysohjelmaa jatketaan. Tämä on juhlan paikka ja

euroon

lämmittää varttikarjalaisen mieltä.

14. ALV-velvollisuuden alarajat korotus 15 000 euroon
15. Viennin edistämiseen 2 miljoonan euron lisäys

Perustuslakivaliokunnan kuulumiset: Kansanedustajaurani tuskaisin äänestys
Joulukuun kuumin peruna on ollut ministeri Haaviston toiminta. Olen perustuslakivaliokunnan jäsenenä ollut
mukana ministerivastuukysymyksen käsittelyssä alusta loppuun. Seison valiokunnan päätöksen takana ja se on
minusta oikea. Vastalauseen jätti kaksi vihreää kansanedustajaa seitsemästätoista jäsenestä.
Ministerivastuukysymyksen takana on vuoden työ, 29 kokousta, 65 tuntia kokoustamista, asianosaiset ja 16
asiantuntijaa sekä poliisien esitutkintapöytäkirjat eli tuhansia sivuja yksityiskohtia. Valiokunta on tehnyt
mielestäni huolellista työtä. Valiokunta oli sitä mieltä, että Haavisto oli toiminut hallintolain ja
ulkoasiainhallintolain vastaisesti, joihin on suhtauduttava erittäin vakavasti. Ministerivastuukysymyksen
ylittyminen edellyttää aina törkeää huolimattomuutta tai tahallisuutta, joita ei kuitenkaan voinut materiaalin
pohjalta todeta eikä yksikään asiantuntija nähnyt tämän kynnyksen ylittyneen. Siksi perustuslakivaliokunta oli
yksimielinen siitä, ettei edellytyksiä syytteen nostamiselle ole. Luottamusäänestys oli Keskustalle kipeä
vihreiden ylimielisenä näyttäytyneen toiminnan vuoksi sekä sen takia, että pääministerin tehtävä on huolehtia
ministerien toiminnan lainmukaisuudesta ja hallituksen uskottavuudesta. Me emme olleet valmiita kaatamaan
hallitusta vuoden sisään toistamiseen henkilökysymykseen vaan valitsimme sen sijaan taistella asioiden
puolesta.
Koen, että perustuslakivaliokunta on kyennyt käsittelemään Haaviston tapauksen asiallisesti viimeisiä päiviä
lukuun ottamatta, joiden aikana julkisuuskuva, vuodot ja vihreiden poliittinen ajojahti valiokuntaneuvosta ja
puheenjohtajaa kohtaan heikensivät valiokunnan uskottavuutta. Nämä seikat ovat raskaita ja ne tulee vielä
käydä läpi huolellisesti joulun jälkeen. Perustuslakivaliokuntaa ja samalla oikeusvaltiota on puolustettava.
Koen myös sen vakavana, että Eduskunnan täysistunnossa ja sosiaalisessa mediassa annettiin erityisesti
vihreiden toimesta sellainen mielikuva puheissa, että mietintö olisi puutteellinen eikä valiokunnan enemmistö
olisi siinä huomioinut lasten oikeuksia. Tosiasiassa mietinnössä on huolellisesti arvioitu kokonaisuutta, myös
lasten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Minulle on tärkeää, että lasten oikeudet toteutuvat kaikissa
tilanteissa enkä anna piiruakaan periksi niiden noudattamisessa. Tämä ihmisoikeussopimus on erittäin
raskauttava. Haavistoasiassa on kuitenkin huomioitu lapsen oikeudet ja niistä on myös mietinnössä vahvoja
kirjauksia. Valiokunnan antamat moitteet liittyvät ihan muihin asioihin. Kritiikistä syntyvä mielikuva lain
yläpuolelle asettumisesta on oikeusvaltiota heikentävää.
Oman kokemukseni perusteella Perustuslakivaliokunta on Eduskunnan työllistävin valiokunta. Se on myös
oikeusvaltion kivijalka niin kuin ministerivastuukysymyksen ja poikkeusajat ovat osoittaneet. Siellä emme ota
ohjeita kollegoiltamme, emmekä keneltäkään muultakaan vaan toimimme tiedon ja oikeudentuntomme
kautta. Minulle se on tärkeää.

