
Kuluneet viikot eduskunnassa ovat olleet historiallisia. Keskustelua sodasta, Natosta, lakoista ja

taloudesta. Työajastani suuri osa on kulunut turvatiloissa maan alla ulkoasiainvaliokunnan kokouksissa.  

  

Me elämme sota-ajan hintoja. Tässä ajassa miljoonat ja miljardit sekottuvat vaatimuksissa ja kaikki

tarpeet eivät mahdu veronmaksajien kukkaroon. Toisin sanoen riittävä tuki maatalouden

kannattavuuteen, riittävä tuki kohonneisiin polttoainekustannuksiin, riittävä nosto julkisen sektorin

työntekijöiden palkkoihin ja riittävä tuki Koronan ja sodan aiheuttamaan inhimilliseen kärsimykseen

eivät tule millään toteutumaan yhtä aikaa ja välittömästi. Lisäksi kustannukset tulevat nousemaan vielä

nykyisestä. 

 

Muun muassa energian ja ruoan hintoja on kompensoitava, jotta huoltovarmuus ja hyvinvointi voidaan

turvata, mutta pettyneitä on paljon. Suomi on nimittäin pidettävä samaan aikaan luottokelpoisena ja

talouden kannalta kestävänä. Tärkeintä on turvallisuudesta huolehtiminen joka kantilta. 

  

Minua on myös yllättänyt se, kuinka vähän joustoja EU antaa polttoaineiden, energian tai maatalouden

kohonneiden kustannusten kompensoimiseksi. Toisaalta myös byrokratia pidentää esimerkiksi

maksuaikoja ja vaikeuttaa valtion nopeaa reagointia. Paljon on tehtävää.  

  

Olen kiitollinen kaikesta palautteestanne, erityisesti puheluistanne ja toivon niitä vielä lisää. Kriittinen

palaute ja hyvät huomiot arjesta auttavat tekemään parempia päätöksiä ja reagoimaan nopeammin.

Palautetta ei voi koskaan tulla liikaa. Siksi olen alkanut myös tekemään kierroksia kunnissa ja kylillä,

jotta kuulen ajatuksianne lisää. Pelkässä eduskunnan turvatilassa istuminen ei auta saamaan käsitystä

kokonaisuudesta. 

  

Lupaan tehdä parhaani. Tärkeintä on se, että pyrimme kaikesta huolimatta vetämään yhdestä köydestä. 
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Ruoan saatavuuden turvaamiseksi tuli
huoltovarmuuspaketti 

Maatalouden tilanne on kriittinen. Ensimmäisenä

askeleena akuuttiin kriisiin koottiin 330 miljoonan

euron tukipaketti maataloudelle. Noiden rahojen

kohdentamisessa on nyt otettava järki käteen. Ne tulee

kohdentaa viipymättä ruokaa tuottaville tiloille.  

  

Paketti on tehty pahimman yli selviämiseksi.

Energiaverojen palautukseen tehdään uusi kierros,

luonnonhaittakorvausta lisätään ja tukia ohjataan sika-

ja siipikarjatalouteen, kasvihuonetuotannolle,

puutarhatuotteiden varastointiin ja kalatalouteen.

Suurin osa viljelijöiden tuesta tulee sika- ja

siipikarjasektoria lukuun ottamatta

luonnonhaittakorvauksen korotuksena. Tämä tuki on

ohjattava siten, että se kohdistuu aitoon

ruoantuotantoon, kasvi- ja kotieläinsektorilla. LFA-

tuen kotieläinkorotukset on varmistettava.

Luonnonhoitopellot ja kesannot eivät tuota ruokaa

eivätkä näin ollen tukea tarvitse. Kosteikkoviljelyn

tukemisesta ei puolestaan ole apua akuuttiin hätään,

jonka vuoksi ne miljoonat tulee kohdistaa uudelleen. 

On selvää, että markkinoilta saatavaa hintaa ei voida

korvata kriisipaketeilla. Jotta maatalouden

kannattavuuteen saadaan pysyvää muutosta,

tukipaketti tarvitsee rinnalleen kaupan toimijoiden

reilummat tuottajahinnat. Tuottajia ryöstävästä

halpuutuksesta on päästävä eroon. Jos kaupan toimijat

eivät ryhdistäydy, on ainoa keino pakottavan

lainsäädännön läpi vieminen.  
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Energiakriisiin löydettiin nopeita apuja 

Hallituksessa on ryhdytty toimiin, jotta energiakriisiin

löydetään helpotusta. Merkittävimpänä päätöksenä on

polttoaineen jakeluvelvoitteen väliaikainen lasku, joka

tarkoittaa sitä, että dieselin hinta laskee pumpulla 12

senttiä. Myös bensan hinta laskee. Jakeluvelvoitetta

lasketaan 7,5 prosenttia vuosina 2022–2023. Tämä on

nopein mahdollinen apu kaikille suomalaisille, jotka

tarvitsevat autoa elämiseen, mutta myös

kuljetusyrittäjille, joiden työ on kriittistä turvallisuuden

kannalta. Pyrimme etsimään lisää mahdollisia nopeita

keinoja. 

  

Metsähakkeen saatavuuden parantamiseen panostetaan

mm. lisäämällä Kemeran kannustetta nuoren metsän

hoitoon ja pienpuun keruuseen palauttamalla vuoden

2015 rahoitusehdot ja tukitaso. Tuen lisäys on 20

euroa/ha nykyiseen tukitasoon (430 euroa/ha)

verrattuna. Pidemmällä aikavälillä edistetään

huoltovarmuutta ja kotimaisen puun saatavuutta sekä

metsäteollisuuden että energiantuotannon tarpeisiin

parantamalla tiestön ja siltojen kuntoa.  

  

Myös turvetuotantoa vahvistetaan huoltovarmuuden

takaamiseksi mm. huoltovarmuusvarastoja perustamalla

ja muuttamalla turvetuottajien luopumistukea siten,

että tuen saanti mahdollistaisi turvetuotannon 2 vuoden

ajan.  

Myös kehysriihessä panostettiin turvallisuuteen ja
tehtiin periaatepäätös lasten ja nuorten parhaaksi 

Hallitus pääsi sopuun kehysriihessä valtion talouden

linjoista tuleville vuosille. Tässä kehysriihessä

suomalaisten turvallisuus menee kaiken muun edelle.  

  

Lapsilta ja nuorilta ei leikata, pienituloisimpien

selviäminen sodan hintojen keskellä on huomioitu,

tutkimukseen ja koulutukseen panostetaan.

Sosiaaliturvaetuuksien indeksikorotusta aikaistetaan.

Hallitus päätti korottaa ammattikoulutuksen rahoitusta

50 miljoonalla eurolla opettajien ja ohjaajien riittävän

määrän varmistamiseksi. On tärkeää, että emme toista

1990-luvun virhettä ja tuemme lasten ja nuorten

hyvinvointia voimakkaasti.  

  

Puolustukseen kohdistetaan merkittävä 2 miljardin

euron lisäpotti. Paketti sisältää puolustuskykyämme

parantavia toimia sotilaalliseen maanpuolustukseen,

rajaturvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen.

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

tarkoitettua valtionavustusta lisätään vajaalla 3,2

miljoonalla eurolla. Rajalle tehtävät lisäykset pitävät

sisällään kalustohankintoja, valvontalaitteistoa,

rajavartioiden varustusta, viestiyhteyksiä ja muita

välttämättömiä hankintoja. Myös rajavartijoiden määrää

on tarkoitus kasvattaa.  

  

Omavaraisuus on nyt taloudellisesti paras ratkaisu niin

energian kuin ruoan osalta. Sen osalta on linjattu jo

viime viikolla ja työ jatkuu kiireellisenä.  

  

Yrityksille hyvä uutinen on päätös yritysten TKI-

verovähennyksestä. Tutkimuksen ja kehittämisen

määrärahoja ja valtuuksia nostetaan noin 350

miljoonalla eurolla. Parasta tässä paketissa on uusi

työkalu pk-yritysten tukemiseksi, kun

ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvistamiseen

on varattu 5 miljoonaa euroa. Tämä on pienille

yrityksille se puuttunut matalan kynnyksen väylä tehdä

TKI-toimintaa. Neuvotteluissa oli kyse pitkälle siitä, että

Suomen talous saadaan kestämään ja työllisyyttä

parannettua. Siksi tutkimukseen ja kehitykseen

panostetaan.  

Suomi toivottaa tervetulleeksi Ukrainan sota-alueelta

pakenevat ihmiset ja haluaa auttaa heitä työhön kiinni.

Hallitus korvaa pakolaisten palveluista aiheutuvia

kustannuksia kunnille tilapäisen suojelun käyttöönotosta

lähtien.  

  

Kehysriihessä sovittiin kuitenkin myös monista

menosäästöistä, jotka kohdistuvat muun muassa liikenne-

ja viestintäministeriön tuleviin hankkeisiin. Talouden

tasapainottamista pitää jatkaa myös tulevina vuosina.  



Ollaan yhteydessä!

Kerron poliittisesta työstäni FB sivuilla Hilkka

Kemppi, kotisivuillani ja tässä uutiskirjeessä.  

Ole kuitenkin yhteyksissä rohkeasti puhelimitse tai

sähköpostilla!  

Keskustelimme Eduskunnassa koulutuspoliittisesta
selonteosta  

Eduskunta tekee koulutus poliittisen selonteon vain

korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa. Nyt

valmistunut selonteko katsoo siis pitkälle tulevaisuuteen.

Kaipaisin selontekoon vielä selkeämpää viestiä siitä, että

suomalainen perusopetus, varhainen tuki ja jatkuva

oppiminen tarvitsevat vahvistusta. 

Oleellista on pysähtyä sen ääreen, että me emme enää

ole Pisa-tulosten kärjessä, vaikka kouluissa tehdään hyvää

työtä. Meiltä aikanaan oppinut Viro on nyt noussut

kärkeen. Matematiikassa olemme vasta 8. Yksi tutkimus

ei kerro koko totuutta, mutta jo vajaa kymmenen vuotta

sitten 12 % nuorista vastasi, että heillä ei ole perustaitoja

taloudesta. Tuen tarve on kasvanut. Koulupolun alun

vahvistaminen on tärkeintä tällä vuosikymmenellä.

Tilanne on hälyttävä.  

  

Olen valmis priorisoimaan oppimisen alku ja loppupäitä.

Lähden siitä, että osaaminen on kaikkien oikeus eikä vain

harvojen oikeus.  

  

Totesin eduskunnan koulutuspoliittisen selonteon

keskustelussa, että tarvitsemme jatkuvan oppimisen

etsiviä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkuvan oppimisen

palvelut tulee tuoda tarvitsijaansa lähelle, kuten

kyläkouluihin, kortteleihin, kirjastoihin, kauppakeskuksiin

ja työpaikoille. Matalan kynnyksen toimenpiteillä

tavoitetaan ja motivoidaan yksilöitä ja yrityksiä oman

osaamisen kehittämiseen.  

  

Tarvitsemme jatkuvaan oppimiseen hakevaa toimintaa.

Suuri kiitos korkeakoulutetuille naisille, jotka tilastojen

mukaan osallistuvat aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja

päivittävät omaa osaamistaan. Esimerkiksi erityisesti

matalammin koulutetut jäävät kuitenkin palveluiden

ulkopuolelle, koska he eivät tunne heille kuuluvia

etuuksia. Tämä kertoo järjestelmän toimimattomuudesta.

Erityisesti valtion tulee tukea koulutuksen aliedustettujen

ryhmien oppimista.  

  

Moni ala kärsii osaajapulasta, kun samalla työelämässä

vaadittavat taidot ovat muutoksessa. Tähän jatkuvalla

oppimisella voidaan vastata.  

Sysmä, Hartola, Heinola ja Padasjoki korotetun
aluetuen piiriin  

Hyviä aluepolitiikan uutisia myös Päijät-Hämeeseen!

Hartola, Sysmä, Padasjoki ja Heinola pääsevät

korotetun aluetuen piiriin, mikä tarkoittaa sitä, että

eritykset voivat saada investointeihinsa korkeamman

EU-tuen.  

  

Tämän tuen tavoitteena on maakunnan taloudellisen

kehityksen tukeminen. Ilman kaikkien maakunnan

kuntien elinvoimaa se ei onnistu ja siksi pyrimme

ohjaamaan investointeja muuallekin, kun vain

maakunnan keskusalueille. Elinvoiman vahvistuminen

tuo mukanaan paljon hyvää myös asukkaille. On

työpaikkoja, tieverkostoa kehitetään ja esimerkiksi

palvelut pysyvät laadukkaina kaikkialla maakunnassa.  

  

Olen ollut vahvasti vaikuttamassa siihen, että esitys on

tämän näköinen. Uskon myös, että tällä esityksellä on

kauaskantoisia vaikutuksia. Kiitos ministerille ja

rohkeutta viedä pysyvä muutos maaliin. 

TURVALLISUUS
SUOMI JA NATO

Tervetuloa keskustelemaan kanssani ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta. 

Ti 19.4. klo 8-9 Heinola
Kahden Muijan Kahvila, Savontie 4

Ti 19.4. klo 18-19 Hollola
Pop up - Kulttuuritalo Vanha Apteekki, Virastotie 1

Su 24.4. klo 14 Lahti
Lahden kaupungin kirjasto, Kirkkokatu 31
Mukana puhemies Matti Vanhanen

Linkki tilaisuuksien Facebook-tapahtumaan tästä. 

https://www.facebook.com/hilkkakemppi
https://www.hilkkakemppi.fi/
https://www.facebook.com/events/691204545458413/691204552125079?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/691204545458413/691204552125079?ref=newsfeed

