
Juuri kun koronarajoituksia päästiin purkamaan ja olimme palaamassa normaaliin päiväjärjestykseen,

naapurimaamme aloittama laajamittainen Ukrainan sota laittoi politiikan suunnitelmat jälleen uusiksi. 

 

 

Kulunut viikko on ollut tähänastisen eduskuntaurani rankin. Olen tehnyt pitkää päivää

Ulkoasiainvaliokunnassa maan alla turvatiloissa Venäjän mielenliikkeitä ja Suomen turvallisuusnäkymiä

tulkiten. Olemme päättäneet pakotteista, puolustustarvikeviennistä sekä keskustelleet Natosta ja

turvallisuusnäkymistä. Pitkien päivien sijaan rankinta on ollut ymmärtää, että Euroopan turvallisuustilanne

on pysyvästi muuttunut. 

Nyt oleellista on minimoida vahingot ja katsoa tulevaisuuteen. Tulevat vuodet eivät tule olemaan

helppoja. Niitä tulee värittämään ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja talouden epävarmuus. Tulen kohtaamaan

tämän eturintamassa ulkoasiainvaliokunnan ja Euroopan neuvoston jäsenenä. Toimin myös ministerin

nimittämän kansainvälisen ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.  

  

Eniten minua huolestuttaa nuoret, joiden maailmankuva rakentuu muuta väkeä herkemmin hetkessä.

Koronan ja sodan herättämät tunteet, kuten pelko ja ahdistus, ovat monelle tiukka paikka. Nuorten

tulevaisuususkon kanssa on tehtävä töitä nyt. Kansallinen yhtenäisyys on kaikista tärkein ase

turvallisuusuhkia vastaan. On selvää, että tämän vuoden aikana tulen keskittymään kansanedustajan

työssäni ainakin työhön, yrittäjyyteen, suomalaisten mielenterveyteen ja huoltovarmuuteen.
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Ajatukseni ovat Ukrainassa

Torstaina 24.2. heräsimme uutisiin, joita ei kukaan

osannut odottaa, vaikka merkit olivatkin selvät.

Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan ja Eurooppa oli

kohdannut sotatilan. Näin laajamittaista sotaa ei ole

ollut Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

Kansainvälinen yhteisö yritti rakentaa rauhaa

diplomatian keinoin, mutta sai vastaukseksi 200

ohjusta. Suomi on selkeästi tuominnut Venäjän

toimet. Ne rikkovat räikeästi Euroopan maiden

turvallisuutta niin Ukrainassa kuin laajemminkin. 

  

Sota on inhimillinen tragedia. Kun kansakunta

puolustaa itsenäisyyttään, on meidän

velvollisuutemme tukea. Kansallinen ja

eurooppalainen yhtenäisyys on tärkein tukemme

muoto. Varsin mittavat yhteiset pakotteet saatiin

liikkeelle muutamassa päivässä ja sekä Euroopan

yhteisestä aseviennistä saatiin päätettyä. Euroopan

unioni on toiminut nopeasti ja yhtenä rintamana.  

  

On hyvin yllättävää, kuinka laajalle alueelle

Ukrainaan näitä iskuja tehdään. Tällaista ei ole ollut

sitten toisen maailmansodan jälkeen. Tässä sodassa

Venäjä käyttää koko sotilaallista kalustoaan. Venäjän

ilmaiskut ovat armottomia ja kohdistuvat siviileihin.  

  

Vaikka Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa,

sodan vaikutukset ulottuvat myös meille asti.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein tavoite

on estää Suomen joutuminen sotilaallisen uhan

kohteeksi.  

  

Siinä rinnalla tärkein tehtävä on Suomen

huoltovarmuuden turvaaminen. Hyvää

huoltovarmuutta on se, että sodan vaikutukset

voidaan rajata Suomen osalta vain välttämättömään.

Elämän täällä on kuitenkin jatkuttava kaikissa

tilanteissa. Ajatukseni ovat ukrainalaisten luona.  

  

Avaan ajatuksia ajankohtaisesta tilanteesta ja sodan

ensimmäisestä viikosta paremmin Suomenmaan

blogissa. 

Maatalouden kriisin ratkaisun avaimet ovat
kaupalla

Huoltovarmuuden ytimessä on suomalainen

maatalous. Toteutamme Keskustan pitkään ajaman

kiinteistöveron vapautuksen maatalouden

talousrakennuksille kannattavuuden parantamiseksi.

Tämä tarkoittaa alasta riippuen jopa kymmenen

tuhannen tilakohtaista kompensointia. Kiinteistöveron

poiston saaminen pysyväksi ratkaisuksi olisi tärkeää ja

siksi myös muita toimia valmistellaan maatalouden

tulo- ja kannattavuuskehityksen parantamiseksi.  

  

Kustannuskriisin ratkaisun avaimet eivät ole

kuitenkaan valtiolla vaan elintarvikemarkkinoilla.

Kauppa on polkenut tuottajahintoja liian pitkään.

Ministeri Lepän viime viikkoinen viesti oli vahva.

Hallitus puuttuu ruuantuottajien ja kaupan pitkiin

sopimuksiin, jos muutosta ei tapahdu vapaaehtoisesti.

Nyt on syytä seurata tarkkaan elintarvikemarkkinoiden

toimia.  

  

Keskustan eduskuntaryhmä on jättänyt maatalouden

kannattavuudesta keskustelunaloitteen Eduskunnalle.  
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Työllisyystoimista on päätetty

Olen tyytyväinen siihen, että hallituksen lupaamat

työllisyystoimet on saatu kasaan. Työllisyystoimet ovat

osa hallituksen viime kevään kehysriihessä sopimaa

kokonaisuutta ja ne vahvistavat julkista taloutta 110

miljoonalla eurolla. Taloudenpidon tulee olla yli

sukupolvista niin, että seuraaville sukupolville ei jätetä

kohtuutonta laskua maksettavaksi. 

  

Hallituksen sopimisista työllisyystoimista keskeisin

julkista taloutta vahvistava toimi on ansiosidonnaisen

työttömyysturvan työssäoloehdon uudistaminen eli

niin sanottu ansioturvan euroistaminen. Tämän lisäksi

opintotuen tulorajoja tullaan nostamaan pysyvästi 50

%:lla vuoden 2023 alusta, opiskelijoiden

mielenterveyspalveluihin panostetaan tukemalla

YTHS:tä miljoonalla eurolla vuodessa vuosina 2023–

2026, jatkuvaan oppimiseen panostetaan sekä

nuorten Ohjaamo-toiminta vakinaistetaan tekemällä

niistä lakisääteisiä. 

  

Panostukset työkykyyn ja jatkuvaan oppimiseen ovat

tämän paketin tärkein yksittäinen päätös. Pidän

yhteensä neljän miljoonan euron panostusta

opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen hyvänä

täsmätoimena. Koronan seurauksena esimerkiksi

korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyttä ja

jaksamista tukevat palvelut ovat ruuhkautuneet.

Iloitsen myös siitä, että Keskustan esityksestä

opintotuen tulorajoja tullaan nostamaan pysyvästi.

Opiskelijat voivat tienata 6 000 € enemmän rahaa

vuodessa ja täten he ovat myös työmarkkinoiden

käytettävissä nykyistä paremmin. Tämä päätös näkyy

positiivisesti esimerkiksi sote-alalla, jossa on valtava

osaajapula. Opiskelijoiden työssäkäynti helpottaa

myös heidän työllistymistään tutkintoa vastaaviin

tehtäviin opintojen jälkeen. 

Tukea korkeasta bensanhinnasta kärsiville

Kansainvälinen tilanne tulee heijastumaan myös

huoltovarmuuteemme. Jo ennen sodan

eskaloitumista, kärsimme poikkeuksellisen rajusta

energian hinnan noususta. Tähän tilanteeseen

puuttuakseen hallitus esitteli muutama viikko

takaperin listan täsmätoimista.  

  

Työssäkäynnin tulee olla aina kannattavaa. Sitä

tukeaksemme tuemme työssä käyviä suomalaisia

työmatkavähennyksen avulla. Tämä tarkoittaa sitä,

että matkakuluvähennyksen enimmäismäärää

korotetaan vuoden 2022 verotuksessa 7.000 eurosta

8.400 euroon ja kilometrikohtaista vähennystä

korotetaan säätämällä sen määräksi 30 senttiä

kilometriltä. Tämä tasaa polttoaineen hinnannousun

aiheuttamia kohtuuttomia kustannuksia niille, joille

auto on ainoa mahdollisuus kulkea töihin.  

  

Jätin yhdessä keskustalaisten kansanedustajien

kanssa ennen joulua kirjallisen kysymyksen

ammattidieselin käyttöönotosta. Päätös on nyt tehty.

Valmistelun kuluessa tullaan arvioimaan

toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän

pohjalta vaiko siten, että dieselin suora verotuki

poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä

dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta.

Toteutustapa riippuu EU-neuvotteluista. Joka

tapauksessa kumipyöräliikennettä tarvitaan pitkien

etäisyyksien Suomessa ja siksi ajan ammattidieselistä

pysyvää ratkaisua.  



Ollaan yhteydessä!

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. 

Pienten lasten koulu lähtee viimein liikkeelle

Keskustan pitkäaikainen tavoite pienten lasten

koulusta lähtee liikkeelle. Pienten lasten koulun idea

on lisätä tukea oppimiseen, jotta kukaan ei jää jälkeen

heti alussa. Kyseessä on uusi toimintamalli, jossa

varhaiskasvatuksesta sekä esi- ja perusopetuksen 1.–2.

luokista muodostetaan kokonaisuus. Eteenpäin

siirrytään joustavasti, kun perustaidot on saatu.

Joustavampien oppimisryhmien ansiosta oppilas

jatkaa oppimista ennestään tuttujen kavereiden

kanssa. Tämä tasaa myös alku- ja loppuvuonna

syntyneiden oppimiseroja.  

  

Keskusta on esittänyt Pienten lasten koulua jo

aikaisemmin, mutta rahoituksesta kokeiluun on sovittu

hallituspuolueiden kesken hallitusneuvotteluissa.  

  

Pienten lasten koulussa oppiminen lähtee liikkeelle

turvallisessa ympäristössä lähellä kotia. Tämän

mahdollistamiseksi toteutettavissa pilottihankkeissa

on tarkoituksena löytää toiminnallisia ja pedagogisia

ratkaisuja turvallisen ja lähellä kotia toteutuvan

koulupolun alun varmistamiseksi. Esi- ja

perusopetuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea

valtion erityisavustusta pilottihankkeisiin vuosille

2022–2023. Rahaa tähän on varattu 10 miljoonaa

euroa.  

  

Pienten lasten koulun hankehaku on käynnissä 15.3

asti. Lisätietoja OKM:n sivuilta. 

Hevosurheilun valmennuskeskukselle vuosien
jälkeen kasvava rahapotti

Lämmin kiitos Olympiakomitealle ja ministeri

Kurviselle hevosurheilun valmennustoiminnan

rahoituksen tarkastamisesta. Opetus- ja

kulttuuriministeriö on myöntänyt Ypäjän

Hevosopistolle 25 000 euroa

valmennuskeskustoimintaan vuodelle 2022. Tämä on

viisi tuhatta euroa enemmän, kuin vuonna 2021.

Hevosopisto tippui kaksi vuotta sitten pois

valmennuskeskuksen rahoituksen piiristä, vaikka se

sai tukea ainoana hevosalan toimijana Suomessa.

Viime vuonna valmennuskeskusraha myönnettiin

uudelleen ja nyt rahoitukseen saadaan nosto.  

  

Päätöksen suunta on oikea ja viesti on selvä:

Kansainvälisiä huippu-urheilijoita halutaan tukea

kasvavissa määrin ja hevosurheilu tunnistetaan

tärkeänä osana kokonaisuutta. Tämä on merkittävä

viesti suomalaisille ratsukoille. Hevosala tarvitsee

arvonpalautuksen. 

https://www.facebook.com/hilkkakemppi
https://www.hilkkakemppi.fi/
https://www.youtube.com/channel/UC71pi1KPWve-bHg1Lj5IflQ
https://soundcloud.com/hilu-kemppi
https://okm.fi/-/joustavan-esi-ja-alkuopetuksen-pilotointiin-haettavissa-10-miljoonaa

