KEVÄÄN KUULUMISET

Maalis-huhtikuu on mennyt vauhdilla äitiyslomalla ja eduskunnan tärkeimmissä äänestyksissä ja istunnoissa
vuorotellen. Nautin valtavasti ajasta 3kk ikäisen lapseni ja mieheni kanssa, ja onneksi etätyöt antavat joustoa
arkeemme. Kiitos Koronalle perheen ja työn yhteensovittamisen helpottamisesta! Pieni poika on myös oppinut
nukkumaan eduskuntaryhmän kokouksissa sikeästi puheenjohtaja Antti Kurvisen huudahduksista huolimatta.
Valtion puoliväliriihi oli vakava pysähtymisen paikka, jonka lopputuloksen kannalta ei ollut yhdentekevää, että
Keskusta on hallituspuolue. Kävimme vakavia pohdintoja siitä, onko hallitusyhteistyö mielekästä ja
löydämmekö punaisen langan tällä puoluekokoonpanolla. Lopputulos oli järkiavioliitto rakkauden sijaan,
mutta sisällöltään askel parempaan suuntaan. Tuhlailu loppuu ja realismiin päästään hallituspuolueiden
selvistä ideologisista eroista huolimatta. Suomen pitää olla parempi toimintaympäristö erityisesti yrityksille,
joihin työpaikat syntyvät.
Olen edelleen huolissani siitä tunteesta, että työllisyystoimia tehdään vaan keskustan vaatimuksesta. Olemme
velkaa lapsillemme sen, että Koronan aiheuttaman velanoton jälkeen päästään kasvuun kiinni. Työvoiman
tarjonnan turvaaminen on nyt hallituksen tärkein tehtävä. Työhön kannustetaan, osaamisesta pidetään huolta,
kotimaista omistajuutta vankistetaan ja teollisuuden kilpailukykyä parannetaan. Nuo kaikki teemat ovat lähellä
sydäntäni jonka vuoksi kansanedustajan työ tuntuu nyt erityisen mielekkäältä. Riihen viesti on selvä: Oli
hallituksessa kuka tahansa, niin valtion talouden kehykseen on palattava.
Seuraavaksi on ison ponnistuksen aika kun EU:n elvytyspaketti ja sote-uudistus ovat pöydällä. Molemmat ovat
haastavia harjoituksia. Myös kuntavaalit kolkuttavat ovella. Niissä on kyse minun, naapurin ja kylän tai korttelin
ihmisten pärjäämisestä. Keskusta korostaa kuntavaaleissa kotimaisuuttamme ja sen aidon ja rehellisen lipun
alla on helppo kampanjoida. Olen innoissani ehdolla kotikunnassani Asikkalassa.
8.5.2021 Hilkka Kemppi

Hallituksen järkiavioliitto on oikea ratkaisu
kasvupolitiikan vuoksi
Puoliväliriihen lopputulos on järkiavioliitto –
tuhlailu loppuu ja realismiin päästään

KIRJOITUKSET

5.5. MAL-sopimus vauhdittaa Lahden seudun
kasvua

ideologisista eroista huolimatta. Riihen sopu

30.4. Hallituksen järkiavioliitto on hyvä ratkaisu

palauttaa luottamusta hallitusohjelmaan ja

kasvupolitiikan vuoksi

hyvinvointiyhteiskunnan jatkoon. Suomen pitää
olla parempi toimintaympäristö erityisesti
yrityksille, joihin työpaikat syntyvät. Suomen on
päästävä koronan jälkeiseen kasvuun mukaan ja
minimoitava koronan pitkäaikaiset vaikutukset
talouteemme.
Pidän hallituksen päätöstä kasvattaa tutkimus-,

30.4. Itä-Hämeen rannoille ei mahdu kaivosta
29.4. Evoa tulee kehittää retkeilyalueena, ei
kansallispuistona- kiitos Padasjoelle tuesta
29.4. Uudet MAL sopimukset maalisuoralla –
rahaa Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seuduille

kehitys- ja innovaatiomenoja riihen parhaana

22.4. Liikunnan rahat Hämeenlinnaan ovat juhlan

päätöksenä. Ne ovat edellytys sille, että Suomen

paikka

teollisuus ja elinkeinoelämä voivat uudistua ja
työllistää myös tulevina vuosina. Talouden
tasapaino oli meidän tärkein vaatimuksemme ja
tässä kantamme erosivat hallituskumppaneista.
Emme voi elää röyhkeästi yli varojemme. Näillä
ratkaisuilla saadaan valtion taloutta vahvistettua
reilulla puolella miljardilla. Riihen jälkeen

20.4. Liikunnan rahat Heinolan Kailas-talolle ovat
juhlan paikka
15.4. Kirjallinen kysymys hoitojonoista
14.4. Kaivoslaki tulee uudistaa Eduskunnassa
kiireesti

tiedostan, että velkakestävyyden ja
velanhoitokyvyn luottamuksen varmistaminen on

8.4. Koulutuspolitiikan iso visio tarvitaan

keskustan varassa.
23.3. Tulevaisuuskutsunnat ratkaisuksi nuorten
Lisäksi riihessä etsittiin ratkaisut turvealan
yrittäjien hätään ja monipaikkabuumin jatkoon.
Näillä ratkaisuilla saadaan valtion taloutta
vahvistettua reilulla puolella miljardilla eurolla.
Riihessä tehtiin myös päätökset sopeutuksista.

velkaneuvonnan lisäämiseen
22.3. Päijät-Hämeessä on purettava kiireettömän
hoidon jonot
18.3. Kiitos valtion tuesta Lahden seudulle
kaatuneen bussikoritehtaan paikkaamiseksi

Hallitus teki kuitenkin arvovalinnan siinä, että
sosiaali- ja terveyspalveluista ja koulutuksesta ei

16.3. Elvytyspaketista tulee löytyä

leikata. Tämä on tärkeä työrauha, jotta työkykyä ja

käytännönläheisiä hankkeita hankehumpan sijaan

osaamista löytyy ja kasvun polulle päästään.

15.3. Toimiva netti on jokamiehenoikeus
10.3. Kehysriihessä tulee asettaa tavoite
syntyvyyden lisäämiselle

Kirjallinen kysymys hoitojonoista

Lahden seudun MAL-sopimus lähellä maalia

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoon pääsyn

Asia liikahti kun valtioneuvosto julkaisi

takkuaminen huolestuttaa. Jätin ministerille

viimeviikolla, että neuvottelutulos on löytynyt!

kirjallisen kysymyksen hoitojonojen

Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seudut pääsevät

purkamisesta, sillä varhainen hoitoon pääsy

käsiksi MAL-rahoihin ja kasvuun. Pitkällä

auttaa siinä, ettei tarve pahene tai ongelmat

aikajänteellä tavoitteena tulee olla se, että MAL-

syvene.

sopimuksella tuettu kohde löytyy jokaisesta
maakunnasta.

Moni kunta on siirtänyt sote-palvelut esimerkiksi
kuntayhtymien hoidettavaksi, jonka vuoksi

Olen ollut viemässä MAL-sopimusten

kunnille maksettujen lisäresurssien

laajentamista eteenpäin hallitusneuvotteluista

kohdentuminen hoitojonojen purkamiseen

lähtien, koska pidän sopimuksen saamista erittäin

edellyttää rahojen eteenpäin ohjaamista. Siksi

tärkeänä niin seudun kilpailukyvyn kuin

haluan ministeriltä selvennyksen siihen, miten

elinvoiman kannalta. Nyt tehty laajennus ottaa

sosiaali- ja terveysministeriö tulee varmistamaan,

mukaan sopimusten piiriin kaikki yli 100 000

että kuntien hoitovelan purkamiseksi tarkoitetut

asukkaan kaupungit. Sopimuksilla tuetaan

resurssit kohdentuvat kiireettömän hoidon

kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion

jonojen purkamiseen.

välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen
ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja

Alustavan suunnitelman mukaan EU:n

liikenteen yhteensovittamisessa.

elvytyspaketin varoja tullaan myös
kohdentamaan palvelujen saatavuuden

Lahden sopimuksessa on useita voittoja, joihin on

vahvistamiseen. Kysyn myös, miten tätä

sidottu myös rahaa. Yhtenä kärkitoimenpiteenä on

rahoitusta tullaan kohdentamaan hoitojonojen

tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen ja

purkamiseen.

monipaikkaiseen asumiseen. Valtio tulee jatkossa
tukemaan puurankentamista

Hallitus panosti vuoden 2021 budjetissa

käynnistysavustuksilla sekä kunnallistekniikan

hoitojonojen purkamiseen 450 miljoonalla

rakentamista tuetaan keskusta- ja

eurolla. Tämän lisäksi vuonna 2020 kuntia ja

joukkoliikennevyöhykkeiden asuntoalueille sekä

sairaanhoitopiirejä tuettiin merkittävillä

täydennysrakentamisessa. Myös tukea

tukipaketeilla. Hoitojonojen purkaminen on

kevyenliikenteen kehittämiselle on luvassa.

kuntien kriittisimpiä tehtäviä, jotta sekä
kuntatalous että ihmisten terveys saadaan

Kävelyn ja kevyen liikenteen infrastruktuurin

kestävälle pohjalle eikä kustannusyllätyksiä tule.

parantamiseen on tarvetta. 313-tien kevyen
liikenteen väylään tulee löytyä rahaa ja tahtoa, kun
rahoitusta kohdennetaan. Myös keskeiset reitit,
kuten valtatie 24 ja valtatie 12 tarvitsevat
huomiota.

Hyvää Hämeeseen
Valtioneuvosto on myöntänyt Lahden seudulle

Kaivoslaki tulee uudistaa Eduskunnassa
kiireesti

loput sille jo aiemmin esitetystä 1,065 miljoonan

Kaivosyhtiö Pallagenin kaivosvaraus Asikkalan,

euron lisärahoituksesta. Lisärahoituksen tarve

Sysmän ja Heinolan alueella on puhuttanut niin

johtuu Scanian bussikoritehtaan sulkemisesta ja

paikallisia kuin mediassa. Yhdyn täysin alueen

siitä aiheutuneesta äkillisestä

asukkaiden huoleen asiasta. Alueelle ei mahdu

rakennemuutostilanteesta. Tuki tulee tarpeeseen,

monikansallista kaivosta. Päijänteen vesistön

sillä Lahdessa työllisyys on tällä hetkellä suurten

merkitys koko eteläisen Suomen

kaupunkien heikointa.

juomavedensaatavuudelle on kriittinen ja alueen
monimuotoinen luonto on ainutlaatuista.

Tiistaina 20.4. julkaistiin valtion
liikuntapaikkarakentamisen avustukset. Päijät-

Teen kaikkeni nykyistä inhimillisemmän kaivoslain

Hämeessä avustusta on myönnetty 750 000 euroa

jouduttamiseksi. Kaivoslain uudistaminen on

Heinolan kaupungille Kailas-talon liikuntahallille ja

tulossa Eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta.

Kanta-Hämeessä avustusta on myönnetty 600 000

Uudistuksen lähtökohta on ympäristönsuojelun

euroa Hämeenlinnan Kaurialan yläkoulun

sekä paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien

liikuntasalille.

parantaminen.

Liikuntapaikkarahat auttavat alueen lapsia, nuoria

Akkumineraalien kysyntä kasvaa huomattavasti

ja muita liikkumaan ja harrastamaan. Etäopetus on

esimerkiksi sähköautojen yleistyessä, jonka vuoksi

lisännyt harrastusten kysyntää monissa kunnissa ja

kaivostoimintaa ei ole syytä kokonaan kieltää. On

myös siksi myönnetyt avustukset ovat erittäin

kuitenkin tärkeää, että kaivostoiminta kunnioittaa

tervetulleita.

myös paikallista elinkeinoelämää, tahtoa ja
luontoa ympäri Suomen. Siihen kaivoslain
uudistuksella myös tähdätään. Kaivolain
uudistamisen myötä kuntien, maanomistajien ja
kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet parantuvat.
Mielestäni olisi myös oikeudenmukaista, että
ympäri Suomen kunnilla olisi oikeus kohtuulliseen
osaan kaivoksen tuotoista.

TAVATAAN

Olin puhumassa kouluväkivaltaa ja kiusaamisen
poistamista käsittelevän kansalaisaloitteen
puolesta

Olen mukana seuraavissa etätilaisuuksissa:

Olin puhumassa kouluväkivaltaa ja kiusaamisen

la 8.5. klo 11 Tupailta perhevapaauudistuksen

poistamista käsittelevän kansalaisaloitteen

ääreltä , Keskustanaisten tilaisuus (FB-live)

puolesta.

la 8.5. klo 14 Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton
Kansanedustajana ja opetushallituksen
johtokunnan jäsenenä olen tehnyt töitä sen eteen,
että kiusaamisen ja väkivallan kulttuuri saadaan
kitkettyä. Meillä on jo avaimet kädessämme, alla

Hämeen piirin kuntavaalitilaisuus
ke 12.5. klo 18 Asikkalan Keskustan
kuntavaalitilaisuus

muutama nosto:

ti 18.5. klo 18 Päijät-Hämeen Keskustan SOTEilta

Kaikki alkaa varhaisesta puuttumisesta. Kuraattorit,

to 20.5. klo 18 Ministeri Lintilän yrittäjyystilaisuus

psykologit ja kuuntelemisen taito ovat kivijalka.

Etelä-Hämeessa

Oppilashuoltolain Lainsäädäntö on riittävää, mutta
teot eivät riitä. Tämä hallitus on osoittanut pysyviä
lisäinvestointeja oppilashuollon työntekijöiden
palkkaamiseksi, joita tulee jatkaa.

ke 26.5. klo 17 Iitin Keskustan vaalitilaisuus
ti 1.6. klo 18 Ministeri Lintilän yrittäjyystilaisuus
Päijät-Hämeessä

Pienet oppilasryhmät takaavat lapselle ja nuorelle

Aluehallintoviraston koronarajoitusten takia

riittävästi opettajan aikaa ja lisäävät

fyysiset tilaisuudet on siirretty tuonnemmaksi.

oppilaantuntemusta. Luokkakoot tulee siksi pitää
maltillisina.
Matalatuloisten perheiden lapsista 40 % kertoi
joutuneensa kiusatuksi taloudellisen tilanteen
vuoksi. Siksi lapsiperheköyhyyteen pitää puuttua ja

Kerron poliittisesta työstäni FB sivuilla Hilkka
Kemppi. kotisivuillani ja tässä uutiskirjeessä.
Ole kuitenkin yhteyksissä rohkeasti puhelimitse tai
sähköpostilla!

huolehtia sukupolvien yli katsovasta
taloudenhoidosta.

Youtube-tililtäni löydät kohokohtia Eduskunnassa
pitämistäni puheista. Sivistyksen jano-podcastistani
on julkaistu neljä jaksoa. Uusimmassa jaksossa
keskustelen muotisuunnittelija Anni Ruuthin kanssa
teemalla pikamuoti vs. kestävä suomalainen
vaatetuotanto.

