
Suomalaiset ovat jaksaneet upeasti koronaohjeita, mutta tilanne ei tunnu ratkeavan, kunnes rokotteet on saatu

ja jaettu. Hallitus ja Suomen tasavallan presidentti jatkoivat poikkeusoloja ja rajoituksia. Korona turhauttaa ja

tuo epävarmuutta. Lähes vuosi sitten uskoin, että viimeistään nyt tilanne olisi ennallaan. Politiikkaa ja elämää

on kuitenkin turha ennustaa. Tärkeintä on nyt se, että jaksamme noudattaa rajoituksia ja ajatella itsemme

lisäksi myös naapurin parasta.

Helmikuu on ollut minulle perhepolitiikan korkeakoulu niin henkilökohtaisesti kuin politiikassakin. Viime

viikolla julkaistiin valtion ensimmäinen lapsistrategia, jota olen saanut tehdä parlamentaarisen työryhmän

jäsenenä viimeisen vuoden ajan. Lisäksi kotikuntaani Asikkalaan avattiin Perhekeskus, josta olen tehnyt myös

valtuustoaloitteen. 

Myös henkilökohtainen elämäni mullistui helmikuussa, kun perheeni esikoinen syntyi Runebergin päivän

kunniaksi. Olemme opetelleet uutta arkea hänen kanssaan tässä kuussa. Olen kiitollinen jokaisesta

onnittelusta, jonka olemme saaneet. Vauvan lisäksi tuhansien onnitteluiden tulva on laittanut nöyräksi. Nyt

harjoittelemme etäkokouksia ja pitkiä vaunulenkkejä sekä soittelemme kuntavaaliehdokkaita yhdessä.

Pikkuisella ei ole hajuakaan, minkälaiseen poikkeukselliseen aikaan hän syntyi. Aion tehdä töitä, jotta Suomi

saadaan uralleen.
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lapsen etu edellä
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KIRJOITUKSETPoikkeusolot jatkuvat

Suomessa siirryttiin Koronan vuoksi jo toistamiseen

poikkeusolojen aikaan. Sitä ei linjattu kepein

perustein. Syypää oli Koronan virusmuunnos. Tilanne

kehittyy erityisen huolestuttavaan suuntaan

tautimäärän osalta erityisesti Uudenmaan osalta ja

Varsinais-Suomessa, jossa testeissä positiivisten osuus

on muuta Suomea korkeampi.

Poikkeusolojen operaatio tarkoittaa ainakin kolmen

viikon sulkua ravintoloille sekä yläkoululaisten ja toisen

asteen opiskelijoiden siirtymistä etäopetukseen.

Tehohoidon kapasiteetti ei ole vielä uhattuna. Erityisen

vaikea kolmen viikon rajoitus on ravintoloille ja

matkailualalle. Muun muassa ravintolat tulevat

saamaan lain nojalla tehtävästä sulkemisesta

kompensaatioita, mutta monen toimialan ahdinkoa ei

pelkillä tuilla pelasteta, jos asiakkaita ei ole. Pelkät

sulut eivät riitä, jos rajoituksia ei oteta tosissaan.

Seuraavat viikot ovat ratkaisevassa asemassa

tartuntojen kasvun hallinnassa.

Olin puhumassa Suomen ensimmäisen kansallisen
lapsistrategian julkaisutilaisuudessa

Lapsistrategian parlamentaarisen komitean jäsenenä

olen päässyt mukaan paperin valmisteluun.

Strategiassa on tärkeitä linjauksia siitä, miten lasten

oikeuksien toteutumista Suomessa voidaan parantaa.  

Lapsistrategian keskeisimpänä tavoitteena on luoda

pitkäjänteinen pohja lapsi- ja perhepolitiikalle.

Tempoilun sijaan lapsi- ja perhepolitiikan tulee olla

turvallisuutta luovaa, jotta lapsia uskalletaan toivoa. 

 Lapsen oikeuksien toteutuminen edellyttää vahvaa

turvaverkkoa ja nykyistä tiiviimpää moniammatillista

yhteistyötä, jotta perheiden kuormitus ja

toimeentulohuolet esimerkiksi Koronan myötä eivät

käänny lasten pahoinvoinniksi. 

Pelkät valtion palvelut tai toimet eivät riitä strategian

toteutumiseksi. Lapsistrategiaan on kirjattu keskustan

toiveesta vahvasti näkyväksi myös yritysten,

seurakunnan ja järjestöjen rooli. Tilaisuus ja puheeni

on katsottavissa Valtioneuvoston Youtube-kanavalta.

TAVATAAN 
Aluehallintoviraston koronarajoitusten takia

fyysiset tilaisuudet on siirretty tuonnemmaksi. 

Kerron poliittisesta työstäni FB sivuilla Hilkka

Kemppi. kotisivuillani ja tässä uutiskirjeessä. 

Ole kuitenkin yhteyksissä rohkeasti puhelimitse tai

sähköpostilla! 

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.

https://www.hilkkakemppi.fi/2021/02/suomen-tulee-olla-maailman-lapsiystavallisin-maa/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/02/puhe-kansallisen-lapsistrategian-julkaisutilaisuudessa/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/02/kauan-odotettu-perhevapaaremontti-tehdaan-lapsen-etu-edella/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/02/monipaikkainen-arki-mahdollistettava-vuoroasuville-lapsille-ja-omaishoitajille/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/02/maa-ja-metsatalousministeri-jari-leppa-ja-kansanedustaja-hilkka-kemppi-evon-tiedekansallispuistoa-valmistelevaa-tyoryhmaa-tulee-laajentaa/
https://youtu.be/5KK4qq4grnc?t=1615
https://www.facebook.com/hilkkakemppi
https://www.hilkkakemppi.fi/
https://www.youtube.com/channel/UC71pi1KPWve-bHg1Lj5IflQ
https://soundcloud.com/hilu-kemppi


Kuntien työllisyyskokeilut lähtivät liikenteeseen
maaliskuun alusta

Yksi merkittävä työllistymistä edistävä teko lähtee

käyntiin: nimittäin kuntien työllisyyskokeilu. Päijät-

Hämeestä kokeilussa mukana ovat Lahti, Asikkala,

Hollola, Kärkölä ja Orimattila. Ja Kanta-Hämeestä

Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala.  

Olen innostunut Tampereen mallista, jonka pohjalle

tämä työllisyyskokeilu on rakennettu: Uutta

tulokulmaa tarvitaan. Muistutuksena, että Tampereen

ympäryskunnat saivat resursseja ja väliaikaisen

poikkeuslainsäädännön 2018 kantaakseen vastuun

niiden työttömien työnhakijoiden työllisyyspalveluista,

jotka saavat Kelan maksamaa työmarkkinatukea tai

peruspäivärahaa. Kaikilla asiakkailla oli oma

työllisyysvalmentaja, joka ohjasi kuntalaisia oikeaan

suuntaan oli kyse sitten työllistymisestä, koulutuksesta

tai työllistymiseen tähtäävästä toiminnasta, kuten

kuntoutuksesta.

Toimiva malli päättyi sote- ja maakuntalakien

kaatumiseen, jonka vuoksi olisi hullua olla

hyödyntämättä tuloksia valtakunnallisesti nyt, kun

sote- ja maakuntauudistus taas etenee. Tampereen

seudulla alueen työttömyyden lasku oli kokeilun

aikana Suomen kärkitasoa etenkin pitkäaikais- ja

nuorisotyöttömyyden vähentyessä.  

Tärkeintä on, että Koronan tuomasta työttömyydestä

ei tule pitkittynyttä, vältämme massakonkurssit ja

mahdollisimman moni ihminen saa leivästä kiinni. 

Koronaviruksen tuhoihin ja valtion
huoltovarmuuteen apua lisätalousarviosta

Määrärahoja kohdennetaan koronarokotteiden

lisähankintoihin sekä Suomen kannalta

välttämättömien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden

ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten

varmistamiseen pandemiatilanteen jatkuessa. Myös

kuntavaalien terveysturvalliseen toteuttamiseen

ehdotetaan määrärahalisäystä. Myös suuren suosion

saaneisiin energiaremontteihin eli Öljy lämmityksestä

luopumisen avustuksiin tulee 10 miljoonan euron

lisäys.    

Hallitus on tarttunut huoleen myös nuorten tilanteesta.

Lisämäärärahalla tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia,

osaamista ja opintojen edistymistä. Ammatilliseen

koulutukseen osoitetaan 17,5 miljoonaa euroa.

Määräraha kohdennetaan toimiin, joilla pyritään

ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja lisäämään

opiskelijoiden hyvinvointia. Määrärahaa suunnataan

myös toimiin, joilla tasoitetaan opiskelijoiden

osaamiseroja ja varmistetaan valmistuvien nuorten

ammattiosaamista. Nuorille pyritään luomaan myös

mielekästä tekemistä kesätöiden ja harrastusten

kautta.

Lisätalousarviossa kulttuurin ja taiteen alalle esitetään

koronatukina ja -avustuksina yhteensä 20 miljoonaa

euroa opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen.


