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TURVAA YHTEISILLÄ
PALVELUILLA Jokaisen
on voitava tuntea olonsa
turvalliseksi ja luottaa julkisiin
palveluihin – jokaisen lapsen pitää saada
hyvä päiväkoti ja koulu, jokaisen sairaan
pitää voida luottaa terveydenhoitoon
ja jokaisen vanhuksen inhimilliseen
hoivaan.

OIKEUDENMUKAINEN TALOUS
JA TYÖELÄMÄ Suomi menestyy
hyvinvoinnilla, osaamisella ja
turvallisella työelämällä, ei
kilpailemalla aina huonommilla työehdoilla
ja pienemmillä palkoilla. Verotusta on
yksinkertaistettava ja tukittava vaurauden
vuoto veroparatiiseihin.

MONIMUOTOISUUS,
ILMASTO JA RAUHA Luonnon
monimuotoisuuden vähentymistä
ja ilmastonmuutosta vastaan on
toimittava kaikessa politiikassa. Suomen
on oltava edelläkävijä ympäristöpolitiikan
lisäksi myös rauhan rakentamisessa
sotilasliittojen konfliktien ulkopuolelta.

Pehmeiden arvojen kova puolustaja

Jussi Saramo
Uusimaa
saramo.net
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»»
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39-vuotias Solaris-lomien toiminnanjohtaja
Varakansanedustaja 2011–
Vantaan kaupunginvaltuutettu 2009–
Porvoon kaupunginvaltuutettu 2000–2008

Jussi järjestää työkseen tuettuja lomia ihmisille, joilla ei muuten
olisi mahdollisuutta lomailla kodin ulkopuolella. Jussi asuu
Tikkurilassa puolisonsa ja tyttärensä kanssa sekä harrastaa
politiikan lisäksi muun muassa salibandytuomarointia ja
perheuintia.
Jussin pitkä kokemus politiikasta kaupunginvaltuutettuna,
ministerin ja europarlamentaarikon erityisavustajana sekä
vasemmistoliiton politiikan suunnittelijana tekee Jussista valmiin
kansanedustajan, josta me uusmaalaiset saamme eduskuntaan
kovan pehmeiden arvojen puolustajan.

Sote-uudistus saadaan
valmiiksi seuraavalla kaudella,
jos hallituspohja vaihtuu
o vuosikausien ja useiden vaalikausien ajan on valmisteltu
sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudistusta. Palvelurakennetta on
parannettava, sillä suomalaiset kärsivät pahoista terveyseroista. Palveluita
ei ole riittävästi saatavilla kaikkialla
Suomessa, mutta vielä suurempaa on
eriarvoisuus pieni- ja suurituloisten
välillä.
»Pienituloiset jäävät Suomessa
ilman tarvitsemiaan palveluja«, huomauttaa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
»Eriarvoisuus näkyy käytännössä
siinä, että köyhät kuolevat nuorempina
kuin rikkaat.«
Vasemmistoliitto lähtee siitä, että
suomalaisille on taattava maksuton
pääsy lääkärin vastaanotolle korkeintaan viikossa kiireettömissä tapauksissa. Asiantuntija-arvioiden mukaan
tämä edellyttäisi noin 300 miljoonan
euron lisärahoitusta. Terveyskeskusten
lääkärimaksujen poisto koko maassa
maksaisi arviolta 68 miljoonaa euroa.
»Toisin sanoen alle puolen miljar-

din kustannuksella olisi mahdollista
pääosin korjata Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon suurin epäkohta«,
Andersson huomauttaa.
Eriarvoisuuden poistaminen ei vaadi
sosiaali- ja terveyspalveluidemme
yksityistämistä ylikansallisille terveysjäteille eikä ongelma ylipäätään ole siinä,
että julkinen sektori tuottaa ihmisten
tarvitsemat palvelut.
»Maamme terveydenhuolto on
kansainvälisissä vertailuissa todettu
kustannustehokkaaksi ja laadukkaaksi,
joten kilpailun puute ei ole ongelma«,
Andersson muistuttaa.
Eduskuntavaalit ovat todelliset
muutosvaalit, sillä Suomi tarvitsee ja
ansaitsee hallituksen, joka uskaltaa
rakentaa oikeudenmukaista ja inhimillistä Suomea.
»Suomi kaipaa kipeästi vastuunkantajia, joilla on rohkeutta ja halua
pysäyttää Suomen eriarvoistuminen«,
Andersson sanoo.
»Terveys- ja hoivapalvelut on uudistettava ihmisten, ei pääomasijoittajien
ehdoilla«, vaatii Jussi Saramo.

Toivorikasta maailmaa rakentamassa
lmastonmuutosta ja veronkiertoa
ei ratkota yksin, vaan ratkaisuihin
tarvitaan laajaa kansainvälistä
yhteisymmärrystä«, toteaa Vasemmiston europarlamentaarikko Merja
Kyllönen.
Huhtikuisten eduskuntavaalien
lisäksi tänä keväänä päästään äänestämään myös toukokuussa, kun Euroopan parlamenttiin valitaan uusia jäseniä EU-vaaleissa. Mielipidemittausten
mukaan näyttää siltä, että toukokuussa
valittavasta parlamentista tulee poliittisesti jakautuneempi kuin koskaan
aiemmin. Synkimmät ennusteet ennakoivat ääriliikkeiden vahvaa nousua ja
eurooppalaisen päätöksenteon poliittista umpisolmua.
Suomella on tässä taitekohdassa
ratkaiseva rooli, sillä Suomi saa heinäkuusta alkaen pyöritettäväkseen EU:n
jäsenmaista koostuvan neuvoston.
»Puheenjohtajuus ei ole vain hallintoa vaan arvojohtajuutta«, Merja
Kyllönen muistuttaa ja toteaa, että
oleellinen kysymys on se, mihin suuntaan Suomi vie Eurooppaa omalla vuorollaan.
Kevään vaalit ratkaisevat paitsi kotimaan politiikan suunnan, myös sen,
ketkä johtavat Euroopan unionia seuraavat viisi vuotta. Kyllönen on nähnyt,
miksi europarlamentissa tehtävällä
työllä on merkitystä.
»Esimerkiksi ilmakehä ei tunnista
valtioiden rajoja.«
Valtioiden yhteisillä sopimuksilla
on valtava merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Suomen
täytyy puheenjohtajuuskaudellaan
nostaa ilmastopolitiikka ja kiertotalous
eurooppalaisen keskustelun ytimeen.
»Ilmastonmuutos ja ylikulutus
uhkaavat maailman ruoantuotantoa,

vesivarantoja ja ihmisten terveyttä.«
»Siksi muutoksiin on varauduttava
useilla toimialoilla kuten maataloudessa, teollisuudessa, rakentamisessa ja
terveydenhoidossa«, Kyllönen summaa.
Aktiivisen sopeutumispolitiikan
lisäksi Kyllönen toivoisi näkevänsä
perusteellista pohdintaa esimerkiksi
siitä, mitä kohtuutalouden ajatukset
tarkoittavat EU:n yhteydessä. Hän harmittelee sitä, että laajempi näkökulma
varautumiseen sekä kestävän ja turvallisen tulevaisuuden rakentamiseen
puuttuu edelleen.
»Jos Suomi ajaa omalla kaudellaan
vain kasvua ja puolustusta, ajamme
silmät ummessa jyrkänteeltä alas«, hän
varoittaa.

On ollut ilo tuntea Jussi jo vuosien ajan,
ja mies paranee kuin viski vanhetessaan!
Jussi on asioissa mukana täysin palkein.
Hän ei luule tai arvele, vaan selvittää
ja perehtyy.

Lisää yhteistä omaisuutta

merja kyllönen

uomen valtiolla – meillä kaikilla
– on lähes kolmenkymmenen
miljardin yritysomaisuus. Valtion
omistukset ovat tuottaneet vuosittain
keskimääräistä pörssiomistusta enemmän tuloja. Silti oikeisto on myynyt
hyvin tuottavaa omistusta miljardeilla
vähentääkseen velkaa, josta Suomi ei
maksa käytännössä lainkaan korkoa.
»Tuottavan omaisuuden myynti johtaa vain tarpeeseen ottaa lisää velkaa
ja korottaa veroja«, toteaa Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki.
Valtion omistuksesta on tuoton
lisäksi muitakin hyötyjä, sillä omistuksilla voidaan tukea työpaikkojen ja
verojen pitämistä Suomessa sekä kestävää ympäristöpolitiikkaa. Valitettavasti
omistajaohjaus on ollut huonoa, kun
esimerkiksi Fortum on kiertänyt laajamittaisesti veroja.
Kaikkein lyhytnäköisintä on myydä
pois »luonnollisia monopoleja« kuten
sähköverkkoja, vesijohtoja tai rautateitä. Tällaisista myynneistä ei ole hyviä
kokemuksia mistään päin maailmaa.
Vuonna 2013 silloinen omistajaohjausministeri Pekka Haavisto (vihr)

Veronkierto kuriin
Parlamentissa on tehty päättyvällä
kaudella hyvää työtä esimerkiksi veronkiertoon ja väärinkäytösten paljastamiseen liittyen. EU:hun kuulumisen hyvät
puolet ovat myös nousseet Brexit-väännön myötä uudella tavalla esiin.
»Suomalaiset voivat matkustaa,
myydä, ostaa ja sijoittaa yli rajojen.
Opiskelijat pääsevät Erasmus-vaihtoon,
yliopistot ja korkeakoulut voivat hakea
tutkimusrahoitusta ja maatalous sekä
maakunnat voivat hakea EU-tukia.
Eurooppalainen sairausvakuutus antaa
turistille mielenrauhaa.«
Kyllösen mukaan EU ei ole lähellekään täydellinen, mutta hän muistuttaa,
että pienen maan on vaikea vaikuttaa
yksin, eikä globaaleja ongelmia ratkota
kansallisvaltioiden sisäpolitiikalla.
»Turvallisempaa, toivorikkaampaa
ja solidaarisempaa maailmaa voidaan
rakentaa vain yhdessä, myös Euroopassa.«

esitti, että Fortumille annetaan lupa
myydä sähköverkkoja veroparatiisista
toimivalle Carunalle. Myyntituotoilla
ostettiin lopulta Saksasta hiilivoimaa.
»Vasemmistoliitto oli hallituksen
ainoa puolue, joka vastusti myyntiä«,
Arhinmäki kertoo.
Arhinmäki ennusti heti – valitettavasti oikein – että myynti johtaa
siirtohintojen nousuun ja tuottojen
siirtämiseen veroitta pois Suomesta.
Myyntiä kannattaneet ministerit syyttivät vasemmistoa väärien uhkakuvien
maalaamisesta.
Vasemmisto on niin hallituksessa
kuin oppositiossakin pyrkinyt säilyttämään ja lisäämään tuottavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää omistusta.
»On todella tärkeää, että poliitikot
ymmärtävät valtionyhtiöiden ja sijoitusten merkityksen, sillä lyhytnäköisillä
myynneillä voidaan aiheuttaa valtavia
tappioita«, Arhinmäki muistuttaa.
»Olen työskennellyt Jussin kanssa
vuosia ja olen aina arvostanut hänen
monipuolista perehtyneisyyttään yritysten toimintaan monesta eri näkökulmasta. Tällaisia kansanedustajia
tarvitaan eduskuntaan.«

Tasa-arvon läpäistävä koko yhteiskunta liikunnasta talouteen
ansanedustaja Kari »Uotu«
Uotila ja Uotilan varakansanedustaja Jussi Saramo
ovat tehneet vuosien ajan yhteistyötä
niin urheilun kuin talouspolitiikankin
saralla.
»Valtion liikuntaneuvostossa
olemme molemmat painottaneet
sitä, että lapsilla ja nuorilla on oltava
mahdollisuus harrastaa ja liikkua perheen tulotasosta riippumatta«, Uotila
kertoo.
Perinteisestä vapaaehtoistyöhön
perustuvasta urheiluseuratoiminnasta
on siirrytty yhä ammattimaisempaan
ja tavoitteellisempaan harrastamiseen,
mikä on myös nostanut harrastamisen hintaa. Murrosiän kynnyksellä
liikunnan määrä tilastoissa suorastaan
romahtaa. Osaa lapsista ja nuorista
seurat eivät tavoita ollenkaan.
Liikuntalaki, jonka valmistelutyöryhmän jäsen Saramo oli, asettaa liikuntapolitiikan tavoitteeksi muun muassa
eriarvoisuuden vähentämisen liikunnassa sekä kaikkien lasten ja nuorten
liikuntamahdollisuuksien parantamisen.

»Tavoitteet on mahdollista muuttaa
todeksi suuntaamalla liikunnan avustuksia uudelleen. Järjestöiltä on tuen
vastineena edellytettävä myös matalan
kynnyksen edullisen höntsä-liikunnan
järjestämistä«, toteaa Uotila.

Uusmaalaisilla on edelleen
mahdollisuus valita
eduskuntaan intohimoinen
urheilumies, joka osaa ja
uskaltaa puolustaa tasaarvoa ja oikeuden
mukaisuutta kaikessa
päätöksenteossa.
kari uotila

Talouspolitiikan kannustettava
investointeihin
Liikuntapolitiikan lisäksi Jussi ja Uotu
ovat tehneet yhteistyötä talous- ja veropolitiikan parissa. Työtä on tehty muun
muassa pienituloisten verojen keventämiseksi sekä suurten pääomatulojen
verotuksen kiristämiseksi. Vaikka verotusta saatiin oikeudenmukaisemmaksi
Vasemmiston hallitusaikana, on korjattavaakin yhä paljon.
»Kaikkein rikkaimmille listaamattomien yritysten omistajille annetaan
yhä verotukea. He maksavat osinkotuloistaan veroa jopa alle kahdeksan
prosenttia 150 000 euroon asti, kun
samansuuruisesta palkasta veroja ja
veroluonteisia maksuja maksetaan 48
prosenttia«, Saramo kertaa.

»Kaikki myöntävät osinkoverotuksen
epäkohdat, mutta elinkeinoelämän
järjestöt kehtasivat esittää ratkaisuksi
osinkoverotuksen puolittamista. Tuntuu ettei heille mikään riitä«, ihmettelee Uotila.
Nykyinen osinkojen verotusmalli ei
myöskään kannusta yrityksiä suuntaamaan voittoja työllistäviin investointeihin ja toiminnan laajentamiseen, vaan
päinvastoin.
»Järjetön veropolitiikkamme kannustaa yrityksiä ensin makuuttamaan
rahaa tyhjänpanttina ja sitten pumppaamaan sitä ulos maksimimäärän
osinkoina«, Saramo huokaa.
Tämän kevään eduskuntavaaleissa
– yli 20 kansanedustajavuoden jälkeen
– Kari Uotila jättää eduskunnan. Uotila
ei silti ole huolissaan.
»Uusmaalaisilla on edelleen mahdollisuus valita eduskuntaan intohimoinen urheilumies, joka osaa ja uskaltaa
puolustaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikessa päätöksenteossa,
Uotila hymyilee.”

Asuminen ja liikenne
ovat punavihreän
politiikan kovaa ydintä
uhe kaavoituksesta ja maankäytöstä kuulostaa monien korvaan
tylsältä, vaikealta ja kaukaiselta
asialta. Kyse on kuitenkin jokaisen elämään kouriintuntuvasti vaikuttavista
päätöksistä, joista kannattaa olla kiinnostunut.
»Asuminen on valtaosalle ihmisistä
suurin yksittäinen menoerä ja mahdollisuus liikkua on nyky-yhteiskunnan
perusoikeuksia«, Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Silvia Modig muistuttaa.
Sillä, kuinka paljon ja minkälaiselle
asuinrakentamiselle maata kaavoitetaan ja minkälaisia liikenneratkaisuja
tehdään, on suuri vaikutus paitsi sosi-

aaliseen oikeudenmukaisuuteen myös
ilmastonmuutokseen.
»Kohtuuhintainen koti on perusoikeus, joka kuuluu kaikille, ja se voidaan
taata, jos poliittista tahtoa löytyy«,
Modig toteaa.
»Tarvitaan myös monenlaisia asuntoja, jotta jokainen voi löytää omaan
elämäntilanteeseensa sopivan kodin.«
Kaupunkirakenteen tiiviydellä sekä
toimivalla palveluiden suunnittelulla
ja joukkoliikenteellä voidaan vähentää
sekä energiantuotannosta että liikenteestä syntyviä päästöjä.
»Järkevä maankäyttö kulkeekin käsi
kädessä myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen kanssa.«

Jussi on osaava, asiantunteva
ja luotettava. Jussi on helposti
lähestyttävä ja siltä voi kysyä
neuvoa mihin vain
asiaan. Se kuuntelee ja
vastaa. Se jaksaa myös
vääntää vastauksen
rautalangasta, jos jengi
ei muuten tajua.
silvia modig

Työelämän suunta käännettävä kiristyksistä kohti hyvinvointia
yöelämä kaipaa kipeästi uudistuksia, mutta ei sellaisia, mitä
viime vuosina on tehty. Työelämä ei vahvistu kikyillä eikä leikkauslistoilla vaan lisäämällä hyvinvointia ja
jakamalla työtä yhä useammille.
Ammattiliittojen työelämäasiantuntemusta ei ole haluttu viime vuosina
hyödyntää vaan päinvastoin: työntekijöiden oikeuksia ja asemaa on heikennetty monin tavoin. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n toimialajohtaja
Teija Asara-Laaksonen listaa vaivatta
lukuisia parannuksia, joita seuraavalta
hallitukselta odotetaan.
»Ammattiliittojen on saatava ryhmäkanneoikeus, alipalkkaus on kriminalisoitava, muutosturvaa on vahvistettava,
veropolitiikkaa oikeudenmukaistettava
ja julkisen sektorin työntekijöiden
lomarahaleikkauksen poistuminen on
kompensoitava kuntien valtionosuuksien lisäämisenä täysimääräisesti.«

»Ennen kaikkea on palattava rakentavan yhteistyön, keskinäisen luottamuksen ja sopimisen kulttuuriin, joka
on ollut Suomessa aiemmin vahvaa ja
mahdollistanut isojen ratkaisujen tekemisen«, Asara-Laaksonen painottaa.
Työntekijöiden asema ja työelämän
laatu liittyvät kiinteästi myös viime
vuosikymmeninä valloillaan olleeseen
yksityistämis- ja ulkoistamisintoon.
Yksityiseen voitontavoitteluun perustuva toimintatapa on alkuvuoden
aikana paljastanut todelliset karvansa
etenkin vanhusten hoivassa ja lasten
varhaiskasvatuksessa.
»Kaikkein heikoimmat – lapset, sairaat ja vanhukset – kärsivät eniten, jos
hyvinvoinnista huolehtiminen jätetään
bisneksen tekemiseksi.«
»Nyt tarvitaan hyvinvointivaltion
jälleenrakennusta ja juuri siksi vasemmiston on oltava seuraavassa hallituksessa«, Asara-Laaksonen vetää yhteen.

Miksi Jussi eduskuntaan?
»Jussi on valmis vastaanottamaan
kansanedustajan tehtävän. Hänellä on laaja
tuntemus asioista, joita kansanedustaja
hoitaa ja joista kansanedustaja
päättää. Jussin näkökulma asioihin on
ihmislähtöinen. Ihmiset ensin eikä taseet!
Jussin arvomaailma on kohdallaan.«
IRJA PURSIAINEN
isomummu

»Äänestän aina ammattilaista. Ihmistä, joka
tuntee politiikan pelisäännöt, mutta ei ole
kuitenkaan ns. "broileri". Ammattilaisuus on
minulle sitä, että osaa toimia politiikassa ja
saa muutoksia aikaan. Jussi on rauhallinen
ja jättää turhan kiihkoilun muille. Jussi
perustelee kantansa ja tekemisensä
perinpohjaisesti.«
OKU LUUKKAINEN
DJ ja radiopersoona

»Tutustuin Jussiin vuosia sitten, kun hän
oli Vasemmistonuorten puheenjohtaja.
Hän vaikutti fiksulta, tietorikkaalta,
rauhalliselta ja pohdiskelevalta. Hän ei ole
fanaatikko, vaan osaa kuunnella ja ottaa
muiden näkemyksiä huomioon. Muun
muassa näistä syistä haluan tukea Jussia.
Tue sinäkin!«
CLAES ANDERSSON
psykiatri, kirjailija ja jazzmuusikko

»Jussi edustaa arvoja, joissa talous
palvelee ihmisiä, eikä toisinpäin.«
HANNA LEPPÄNEN
sairaanhoitajaopiskelija

