
Ensilumi saapui eilen rytinällä. Se rauhoitti mieltä ja auttoi ajattelemaan selkeästi. 

Suomi ei ole ollut  näin haastavassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan tilanteessa elinaikanani aiemmin.

Sota Ukrainassa jatkuu ja syvenee. Laittomat kansanäänestykset, brutaalin siviileihin kohdistuvat iskut

ja Venäjän valinnat pahentavat tilannetta. Edellytyksiä rauhaan naapurissa ei nyt ole. Rauhan eteen

kannattaa kuitenkin tehdä turhaksikin osoittautuvaa työtä.

Turvallisuus on yhä enenevissä määrin myös ulkopolitiikkaa. Siksi pääsin käymään työtehtävien

merkeissä myös Japanissa kuukausi sitten. Venäjän sodan myötä Suomesta on tullut kuin saari. Sikäli

olemme melko samassa tilanteessa kun Venäjän toinen naapuri Japani. Japanin kollegat korostivat

talouden turvallisuutta. Sen sisältöjä ovat mm. komponenttiriippuvuus, energiariippuvuus, lääkkeet ja

viennin sekä tuonnin tasapainottelu. Tästä voimme oppia. Kiinan ja Japanin suhteet ovat

siirtymävaiheessa erityisesti liittyen talouteen ja Kiinan ilmaisemaan uhkaan Taiwanille. Suomen

riippuvuutta Kiinasta tulee aktiivisesti vähentää. 

Kaikki hallituksen riitely ei ole turhaa, mutta paljon on myös sellaista, minkä minä olisin jättänyt pois.

Nyt tulee keskittyä hyvän elämän perusasioihin, reikäleipäteemoihin.  Huoltovarmuus on päivän sana,

koska kilpailu luonnonvaroista kiihtyy. Ruokakriisi painaa mieltä ja dieselin sekä lannoitteiden

saatavuus on isoimpia murheitamme. Nyt ei ole mitään mahdollisuuksia luopua turpeesta eikä metsästä

lämmityspolttoaineena. Puhtaasta vedensaannista huolehtiminen on koko ruokajärjestelmän

ydinkysymys. Onneksi saavutimme eräänlaisen erävoiton, kun Suomi ei ole jatkossakaan Euroopan

metsämuseo. On upeaa, että Suomessa on 600 000 metsän omistajaa. Puolustan metsänomistajan

oikeuksia  viimeiseen asti !
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OLEN VAIKUTTANUT VOIMAKKAASTI SIIHEN, ETTÄ
SUOMI SANOI EI EUROOPAN KOMISSION
HULLUILLE METSÄESITYKSILLE  

Euroopan komission esitys ennallistamisesta on
keskusteluttanut kuluneena viikkoina. Myös eduskunta
ja valtioneuvosto ovat ottaneet asiaan kantaan useaan
otteeseen. Hallitus tiukensi kantansa viime
keskiviikkona vastauksella välikysymykseen.
Eduskunnan maa- ja metsätalous-, ympäristö-, talous-
ja perustuslakivaliokunnat ovat antaneet lausuntonsa
asiaan. Kaikilla oli selvä kanta, ennallistamisasetusta ei
voida hyväksyä tällaisenään. Valiokuntien lausumien
pohjalta suuri valiokunta muodostaa Suomen virallisen
kannan viipymättä. Me kaikki tiedämme, että kanta ei
olisi ollut tämä ilman puoluettani ja omaakin sitkeää
työtäni. 
 
Tämä on eräänlainen erävoitto sille, että Suomi ei ole
jatkossakaan Euroopan metsämuseo. Suomi eli 1950-
luvulla vasta kasvun vuosia, jolloin maatamme
jälleenrakennettiin sotavuosien jälkeen. Metsämme
ovat näistä vuosista kasvaneet yli miljardi kuutiota
suuremmiksi. Metsämassa kasvaa joka vuosi eikä niitä
voida palauttaa menneeseen.  
 
Ajattelen, että hallituksen olisi pitänyt tuoda esitys
eduskuntaan jo kesällä, vaikka se ei olisi
muuttanutkaan lopputulosta. Kun kyse on Suomelle
kriittisestä asiasta, on esityksille varattava riittävä
käsittelyaika.
 
Kestävä metsätalous on ratkaisu ilmastonmuutokseen,
ei ongelma. Minä puolustan metsänomistajan oikeuksia
omaan omaisuuteensa. Omaisuudensuojaa ei voi lähteä
heikentämään. Tästä myös perustuslakivaliokunta
totesi, että kyseinen sääntely aiheuttaisi ongelmia ja
häiriöitä esimerkiksi metsätalouteen. Valiokunnissa
todettiin myös selvästi se, että Suomen kustannukset
eivät ole kohtuullisia.
 
Meidän tulee yhteisenä rintamana saada neuvoteltua
Suomelle hyvä ratkaisu. Tähän me tarvitsemme
kaikkien tuen, niin hallituksen kuin opposition. On siis
erinomaisen tärkeää että myös Kokoomus saa koottua
rivinsä ja jatkossa toimivat EU:ssa Suomen etujen
puolustajana.

 



PÄIVÄKOTIEN OSAAJAPULA ON SUURIMPIA
HUOLIANI JA OLEN PYRKINYT TUOMAAN SIIHEN
RATKAISUJA 

Varhaiskasvatuksen osaajapula on otettava nyt
vakavasti ja ratkaisukeskeisesti kaikissa puolueissa. Yle
uutisoi aiemmin, että ”Keskusta haluaa sosionomit
takaisin päiväkotien opettajiksi, mutta kaikki puolueet
eivät ajatuksesta innostu”. Kokoomus ja SDP kiirehtivät
vastustamaan Keskustan avausta päiväkotien
osaajapulan helpottamiseksi. Asia on ajankohtainen, sillä
vuonna 2018 linjatut kiristykset varhaiskasvatuksen
työntekijöiden kelpoisuuksiin tulevat lähivuosina
vaikeuttamaan henkilöstön saatavuutta entisestään.

Varhaiskasvatuksessa kytee kansallinen osaajapommi.
Isoissa kaupungeissa tullaan yhä useammin soittamaan
vanhemmille, että lapsi ei pääse päiväkotiin uudet
vaatimukset täyttävän henkilökunnan puuttuessa. Jos
emme myönnä tosiasioita ja ryhdy toimiin, lasten
varhaiskasvatus karkaa yhä kauemmaksi ja yhä harvempi
lapsi pääsee varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen
osaajapommi ratkaiseminen vaatii tosiasioiden
tunnistamista.

Olen pettynyt siitä, että Paula Risikko ilmoitti
kokoomuksen vastustavan Keskustan linjaa ja
sosionomien aseman säilyttämistä. Risikko ei kuitenkaan
esittänyt kokoomuksen ratkaisuja päiväkotien
osaajapulaan. Tilanne ei tule ratkeamaan itsestään.
Ideologisista poteroista on nyt noustava
arkitodellisuuteen. Meiltä puuttuu kuitenkin 5000
ammattilaista. Kuntaliiton keväällä 2022 tekemän
selvityksen perusteella vuoteen 2030 mennessä
tarvitaan yli 5000 varhaiskasvatuksen opettajaa tai
sosionomia tämänhetkisen arvioidun valmistumismäärän
lisäksi, jotta uuden lain tavoite voidaan saavuttaa. 

Nyt tarvitaan ratkaisukeskeisyyttä ja luovuuttakin,
pelkällä ei-ei-ei-linjalla ei pärjätä. Mielestäni on hyvä
myös arvioida, voidaanko sosionomien koulutusta
entisestään vahvistaa varhaiskasvatuksen näkökulmasta.
Pienten lasten koulutustarpeisiin vastaaminen on
yhteinen päämäärä, jonka toteutumiseksi on etsittävä
todellisia ratkaisuja. Nykyjärjestelmää voisi kehittää
esimerkiksi niin, että varhaiskasvatuksen sosionomi voisi
kelpoistua opettajaksi ammatillisen
opettajankoulutuksen kautta suoritettujen pedagogisten
opintojen avulla. Opettajien määrää saataisiin lisättyä
myös ottamalla käyttöön esimerkiksi aiemmin käytetty
opettajien poikkeuskoulutus. Turvallisuus, leikki ja
ikätason mukainen oppiminen pitää turvata kaikille
suomalaisille lapsille.  

 TYÖPERÄISTÄ MAAHANMUUTTOA EDISTÄVÄT
TOIMET ETENEVÄT 

Yritykset ja julkinen sektori tarvitsevat osaajia, teen
kaikkeni, jotta heitä löytyy. Eduskunnan
sivistysvaliokunta jätti edistämään lausunnon
hallintovaliokunnalle kansainvälisten osaajien
houkuttelua jouduttavaan lakimuutokseen. Lakimuutos
on osa hallituksen tavoitetta lisätä merkittävästi
työperäistä maahanmuuttoa. Perussuomalaisten
sivistysvaliokunnan jäsenet jättivät lausuntoon
kuitenkin kirjallisen eriävän mielipiteen.
 
Esimerkiksi Päijät-Hämeen kotihoidossa tarvittaisiin
100 hoitajaa joka viikko paikkaamaan pelkästään
ammattilaisten sairastumisia. Upouudessa
sairaalassamme jää potilaspaikkoja avaamatta jo heti
kättelyssä, kun osaajat eivät riitä. Myös kaikki
tapaamani yritykset mainitsevat osaajapulan
suurimmaksi kasvun esteeksi. Ilman  kansainvälisiä
osaajia Suomessa ei pyörisi moni rakennusliike, ei
maatila eikä kotipalvelu. Meillä on yleinen
työvoimapula, joka uhkaa hyvinvointiyhteiskunnan
peruspalveluita ja yritysten pärjäämistä, Kemppi toteaa.
 
Hallitus pyrkii kolminkertaistamaan ulkomaalaisten
tutkinto-opiskelijoiden määrän vuoteen 2030
mennessä.
 Työperäistä maahanmuuttoa on joudutettava ja kiitos
hallitukselle, että se tuo esityksiä aktiivisesti
eduskuntaan. Perussuomalaisten tulee tarkastaa
kantojaan kiireesti, sillä työperäisen maahanmuuton
jarruttaminen syö suomalaisten hyvinvointia.
Perussuomalaisten neliraajajarrutuksen uhreja ovat
suomalaiset yritykset ja ne vanhukset, joiden sote-
palveluita yritämme yhdessä parantaa.
Perussuomalaisten tukisi kyetä erottelemaan Venäjän
turistiviisumit ja kansainväliset osaajat toisistaan.

On valitettavaa, että eduskunnan kaikki puolueet eivät
vieläkään jaa tavoitetilaa työperäisen maahanmuuton
jouduttamiseksi. On epärehellistä väittää, että nyt
syntyvät pienet ikäluokat pystyisivät ylläpitämään
hyvinvointiyhteiskuntaa ilman työperäistä
maahanmuuttoa ja kansainvälisten osaajien
houkuttelua.


