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Hyvät ystävät, toverit
Miksi me olemme kokoontuneet nyt toukokuun 1. päivänä?
Vapusta tuli työläisten juhla, koska Yhdysvaltain ammattiliitot vuonna 1884 vaativat 8-tuntista työpäivää.
Mielenosoittajien ja poliisien välisessä yhteenotossa kuoli 10 työläistä, ja myöhemmin lisää.
Vuonna 1889 työläisten II Internationaali päätti Pariisin kongressissa, että mielenosoitusten uhreja muistettaisiin
maailmanlaajuisesti 1. toukokuuta 1890. Sen jälkeen sadat miljoonat, miljardit ihmiset ovat ottaneet omakseen
Vapun kansainväliseksi mielenosoituspäiväksi.
Tilanteet ja tunnelmat, taistelut ja voitot, tappiot ja saavutukset ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana. Yksi
asia on varma. Työväenluokan järjestäytyminen poliittiseksi ja ammatilliseksi työväenliikkeeksi antoi Euroopan
kehitykselle uuden suunnan! Työväestön taloudellinen ja yhteiskunnallinen vapautus alkoi. Monasti raskain
uhrein, menetyksin, mutta kehityksen suunta oli selkeä. Äänioikeus, edustus parlamenttiin, kunnallinen
demokratia ja työntekijöiden oikeuksien kasvu.
Uskon, että suurin osa meistä on Pohjantähtemme lukeneita, moni useampaankin kertaan. Me tiedämme millä
työllä ja uhrauksilla nousimme merkittävän valtiollisen ja kunnallisen vallan käyttäjiksi.
Me tunnemme edelleen voimakasta yhteyttä Akseli ja Elina Koskelaan, räätäli Halmeeseen ja Otto Kivivuoreen.
Suomessa viime vuosina koko poliittinen vasemmisto on pääosin hyvässä yhteistyössä jatkanut heidän työtään
työllisyyden, terveydenhuollon, sosiaaliturvan, koulutuksen ja työelämän rakentamisessa paremmaksi.
Viime vuosisataa - 1900-lukua- on syystä nimitetty ja kutsuttu sosialidemokratian vuosisadaksi. Erityisesti
Euroopassa demokraattiseen sosialismiin pyrkivä työväenliike osoitti henkisen ja moraalisen voimansa ja uudisti
yhteiskunnan hyvin syvällisellä tavalla.
Yhä tänään sosialidemokratia ja koko vasemmisto jatkavat kamppailua ihmisten aineellisen ja henkisen
tasavertaisuuden puolesta taloudellista yltiöliberalismia, kapitalismia ja yhteiskunnallista konservatismia vastaan.
Demokraattinen sosialismi korostaa yksilöiden yhteisvastuuta toisistaan ja yhteisöstään. Työväenliike kohotti
ihmiset kansalaisiksi, joille kuulivat valtiolliset, sivistykselliset, sosiaaliset ja työelämän oikeudet.
Sosialidemokratian kruunun kivissä – Pohjoismaissa - olemme päässeet aika pitkälle, vaikka takapakkiakin on
jouduttu ottamaan. -1930 luvun johtavan ruotsalaisen ideologin E. Wigforssin kansankoti-ajatuksesta muotoutui
poliittisen työn kautta pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, josta voimme monella tavoin olla ylpeitä.
Hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin pala palalta. Kehitimme suomalaista sosiaalipolitiikkaa talouden
"tukipilarina" ja riskien vähentäjänä Pekka Kuusen hengessä
Hyvät toverit.
Maailmalla arvostetut filosofit Manuel Castells ja Pekka Himanen ovat kirjassaan ”Suomen tietoyhteiskuntamalli”
todenneet kuinka hyvinvointivaltio ja tietoyhteiskunta eivät sulje toisiaan pois, vaan päinvastoin ne edellyttävät ja
ruokkivat toinen toisiaan.
Nykyisessä hyvinvointivaltiossa he näkevät neljä keskeistä tasoa:
- Koulutus on ilmaista esikoulusta yliopistoon
- sosiaaliset tuet kuuluvat kaikille
- valtio ja kunnat vastaavat useimmista hyvinvointipalveluista
- Ay-liike on keskeinen osa hyvinvointivaltiota
Toverit,
Kuulitte aivan oikein. Ex-pääministeri Kataisen suosikkifilosofi arvostaa maasta taivaaseen suomalaisen ayliikkeen työtä ja tuloksia. Siis saman ay-liikkeen, joka kokoomuksen pj:n, Stubbin, mukaan on kaiken pahan alku ja
monien kokoomusedustajien mielestä ay-liike joutaa historian roskakoriin!

Hyvät kuulijani.
Maassamme on pitkästä aikaa hyvin oikeistolainen, porvarihallitus. Jokainen hallituspuolue on ottanut loikan
oikealle, meillä on nyt kolme oikeistopuoluetta. Sipilän hallitus tekee kovaa oikeistolaista politiikkaa.
Keskustan punamultamiehet ja naiset pitävät nyrkkiä taskussa ja kuuntelevat tuskanhiki otsassa ministeri Bernerin
ulostuloja jo aiemmin kokoomuksen kansanedustajaehdokkaaksi lupautunutta ”uuskepulaista”. Suomalaiset ovat
nyt ihmeissään ja huoli siitä, mihin Suomea oikein viedään, kasvaa.
Porvarihallitus suunnittelee teettävänsä lisää ilmaistyötä. Hallitus aikoo pakottaa työttömät ilmaistyöhön ja
kuvittelee, että työllisyystilanne paranee tällä. Todellisuudessa ilmaistyö on työttömän nöyryytystä.
Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut pakkoyhtiöitetään. Suomen liikenneverkkoa yhtiöitetään ja teillä liikkuminen
ollaan tekemässä maksulliseksi. Kun tätä kuuntelee, niin alan kutsua viime päivienkin tapahtumien mukaan
Sipilän hallitusta "Anteeksi-hallitukseksi".
Päivähoito-, aamu- ja iltapäivähoidon maksuja korotetaan.
Hallituksen leikkaukset ja maksukorotukset kohdistuvat erityisen kovasti lapsiperheisiin, pitkäaikaissairaisiin,
eläkeläisiin ja työttömiin. Erityisen kovaa hallituksen politiikka on jokaiselle, joka sinnittelee köyhyysrajan
alapuolella –saa pientä palkkaa, tai eläkettä, työttömyyskorvausta. Yksittäinen etuuden pudotus tai maksukorotus
voi näyttää pieneltä, mutta kun ne kasautuvat samalle ihmiselle tai perheeseen, niillä on suuri vaikutus arjen
toimeentuloon.
Se on pakko sanoa ääneen. Hallituksen politiikka vie Suomea aivan väärään suuntaan. Eriarvoisuus kansalaisten
välillä on tosiasia ja se syvenee.
Paljon puhetta aiheuttanut SOTE -uudistus on muuttunut valtapeliksi, terveyden parantaminen on sivussa. On
todellinen vaara, että Sotesta tulee pelkkää bisnestä, jota ei ohjaa sosiaali- ja terveyspoliittiset, kaikkia kansalaisia
koskevat tavoitteet, vaan voiton tavoittelu.
Me kannatamme ihmisten valinnanvapautta, mutta emme kannata markkinoiden valtaa ja terveysbisnestä.
Julkiset palvelut on pidettävä palvelutuotannon perustana, jota yksityisillä ja kolmannen sektorien palveluilla
täydennetään.
Minulle uudistuksen tärkein tavoite oli ja on terveyspalvelujen parantaminen, integraatio ja terveyserojen
kaventaminen! Ei hyvältä näytä!
Hallituksen uusin suunnitelma koskee Suomen teiden, rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämistä. Kyseessä on 20
miljardin omaisuus, jonka veronmaksajat ja suurelta osin aiemmat sukupolvet ovat rahoittaneet. Tämän avulla on
varmistettu perusedellytykset elää ja toimia koko maan alueella.
Lisäksi hallitus suunnittelee toimivan ja turvallisen taksijärjestelmän romuttamista, mikä vaarantaisi
taksipalveluiden yhtäläisen saatavuuden koko Suomessa, ja lisäisi riskiä haavoittuvien asiakasryhmien
joutumisesta saalistuksen kohteeksi. Pääministeri on ilmoittanut tukevansa näitä suunnitelmia sataprosenttisesti.
Hyvinvointiyhteiskunta, vai Oy Suomi Ab?
Vähintään yhtä pahaa viestiä hallitus antaa koulutuksesta ja osaamisesta.
Edellinen hallitus teki säästöt ja leikkaukset aivan piripintaan. Vaalien alla luvattiin, ehkä senkin takia, että
koulutuksesta ei enää leikata. Tämäkin vaalilupaus petettiin. Porvarihallitus tekee massiiviset kolmen miljardin
leikkaukset. Hallitus vaarantaa törkeällä tavalla sen edelläkävijäosaamisen, johon Suomen koko tuleva kasvu
perustuu. Meidän kanssa samaa mieltä ovat niin talous-kuin koulutusasiantuntijat. Hallitus pyyhkii pöytää niin
Sixten Korkmanin kuin EK:n hallituksen pj. Alahuhdan mielipiteillä.
Sosialidemokraattien vaihtoehdossa torjutaan leikkaukset koulutukseen ja lisätään valtion tuloja mm. estämällä
kansainvälistä veronkiertoa, nostamalla pääoman verotusta ja perumalla osa autoveron alennuksesta.
Hallitus heikentää tietoisesti Suomen osaamistasoa. Kaiken huippuna on nuorisotakuun alasajaminen. Minusta
on suorastaan noloa sanoa, että työministeriössä ei ole varattu euron euroa nuorisotakuun kehittämiseen.
Kuka vielä sanoo, ettei puolueilla ole eroa!
Hyvät toverit,
Maailma ja kansallisvaltioiden asema on rajusti muuttunut. Poliittinen vasemmisto on kiistatta menettänyt
otettaan kapitalismille ja uusliberalismille. Kysymys on yhdestä aikamme megatrendistä. Finanssipääoman vallan

kasvu. Varallisuuksien uusi keskittyminen. Vaurastumisen ydin ei olekaan enää työnteko, vaan pääomien
omistaminen ja kasvattaminen.
Ex-kansanedustaja Jacob Söderman pohdiskeli aikoja sitten liikkeemme kansallisia ja kansainvälisiä haasteita.
Artikkelinsa alkuun Söderman oli viehättävällä tavalla lainannut Edith Södergranin mielipidettä vanhan ajan
sosialisteista: "Heillä on parhaat ajatukset, heillä on tulevaisuuden ajatukset".
Toivo uudesta noususta elää. Ranskalaisen taloustieteilijän Thomas Pikettyä on verrattu jopa Marxiin, jopa monet
talousnobelistit ovat leimanneet kirjan vuosikymmenen tärkeimmäksi taloustieteelliseksi teokseksi.
Pikettyn viesteistä muutama.
 maailman maiden tulisi lanseerata globaali progressiivinen varallisuusvero, jonka tuottoja
voidaan käyttää esim. eriarvoisuuden vähentämiseen, työn verotuksen pienentämiseen tai
kasvuinvestointeihin. Lisäksi ylimpiä tuloveroasteita voisi nostaa jopa 80 %:iin.
 omaisuutta/ voittoja voidaan jakaa myös yritysdemokratialla tai kansankapitalismilla
 Pikettyn mukaan pääoman kasautuminen tapahtuu, kun pääoman tuotto on suurempi kuin
taloudellinen kasvu
 peritty varallisuus määrittelee elinkaaren aikaista tulonjakoa entistä vahvemmin monissa
maissa
Pidän Pikettyä Södergranin kaipaamana, modernina, tämän meidän aikamme sosialistina. Samalla tapaa ajattelen
Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokkaasta Sanderssista. Hän on kantaa ottavillaan puheillaan saanut
lähes puolet demokraateista taakseen, erityisesti nuoret. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista ja kannustavaa.
Vielä on toivoa!
Myös ajankohtainen veroparatiisikeskustelu, veronkierto, omistusten julkisuus, aggressiivinen verosuunnittelu ja
toiminta harmaan talouden kitkemiseksi. Enemmän ja nopeammin pitää saada tuloksia.
Euroopan vasemmiston on välttämätöntä luoda edistyksellisten voimien rintama, jolla vastenmieliset, rikollisetkin
veroparatiisit suljetaan ja epäreilu verokilpailu lopetetaan. Myös pääoman omistajien on osallistuttava
hyvinvointivaltion rahoittamiseen.
Ilmiön ja rahan kokoluokka veroparatiiseissa on jotain käsittämätöntä. Eri asiantuntijatahojen arvioiden mukaan
suuruusluokka rahoista on 20 000- 28 000 miljardia euroa, veromenetys noin 150 miljardia euroa vuodessa! EUalueella 50–70 miljardia euroa!
Nämä luvut kuvaavat myös valtavaa moraalikatoa, ja päättäjien kyvyttömyyttä saada aikaan tuloksia. Mutta
heräämistä on tapahtumassa, ja ns. ”Panama-paperit” ovat lisäämässä veronkieron vastaisia toimia. SDP
kannattaa ja vaatii kunnianhimoisia kansainvälisiä ja EU-tason toimia veronkierron välttämiseksi ja avoimuuden
lisäämiseksi.
Suuren valiokunnan sosialidemokraatit ovat pitäneet maakohtaisen raportoinnin 750 miljoonan euron vuosittaista
liikevaihtorajaa liian korkeana. Euroopan parlamentin Sosialistit & Demokraatit -ryhmä on ehdottanut rajaksi 40
miljoonaa.
Esimerkkini kertoo kuinka veronkierron välttely on joidenkin suosiossa. Nämä verovälttelyn tukijat pitää kertoa ja
paljastaa.
Juuri nyt on hetki iskeä!
Hyvät kuulijani,
Haluan vielä lyhyesti puhua parista, ajankohtaisesta asiasta.
Erityisesti eläkeläisiä on koskettanut ja kiinnostunut Kimmo Kiljusen alulle panema eläkeindeksin kehittämistä
koskeva kansalaisaloite. Aloitteen on allekirjoittanut lähes 90 000 kansalaista.
Aloite jätetään eduskunnalle alkusyksystä. Pidän tärkeänä, että työeläke seuraa nykyistä enemmän
palkkakehitystä. Täysin ymmärrettävästi eläkeläiset eivät ole olleet tyytyväisiä työeläkkeiden ostovoiman
kehitykseen. Palkkapainotteisuutta indeksissä tulee lisätä. Samalla kaikkein pienintä eläkettä saavien eläkkeiden
tasoa ja ostovoimaa tulee lisätä. Mielestäni Tohtori Kiljusen työlle on annettava tunnustus ja arvostus. Eläkkeiden
ostovoima on turvattava.
Toinen asia. Hallitus suunnittelee perustulokokeilua. Keskustelu kaipaa selkeyttä.

Sosiaaliturvajärjestelmämme on vaikeaselkoinen, paljon kannustinloukkuja ja kansalaisen pompottelua.
Kansanedustajana olen törmännyt niin moneen älyttömyyteen ihmisten erilaisten tulonsiirtojen ja tukien
viidakossa, pompottelussa, että olen vähintäänkin kiinnostunut perustulokokeilusta.
En jaksa uskoa kaikille jaettavaan perustuloon. En tahdo luoda nuorille perustuloelämää; 700 euroa kuussa,
suoraan peruskoulusta perustulolle. Se olisi monille iso riski! Vielä en ole nähnyt yhtään uskottavaa mallia,
mutta olen kokeilusta aidosti kiinnostunut.

Hyvät toverit!
Elämme itse kukin henkisesti, moni aatteellisestikin ja moni taloudellisesti vaativaa aikaa. Vasemmistolla on
etsikkoaika löytää vastauksia moniin suuriin kysymyksiin.
Uskon, että vapauden, veljeyden, solidaarisuuden, yhteisvastuun arvopohja kantaa myös tulevaisuuteen.
Tahdon päättää puheeni sydäntäni lähellä olevaan aiheeseen: sivistyksen, koulutuksen ja kulttuurin merkityksen
ja arvon korostukseen. Parhaimmillaan koulutus ja kulttuuri vahvistavat ihmisen kasvua täyteen ihmisyyteen. Se
voi myös purkaa eriarvoisuuden syvimpiä syitä. Oikeassa kohdassa annettu tukiopetus ja tuki - elokuvakamera tai
kitara käteen - voi pelastaa syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämän.
Maailman menestyneimmistä elokuvaohjaajista, kirjailijoista ynnä muista suurin osa on vasemmistolaisia. Sivistys
ja kulttuuri - sanan laajassa merkityksessä - ovat sisäänrakennettuja. Työhömme, ihanteisiimme, hyvään
elämään kuuluvat yhtä hyvin käden taidot kuin taito- ja taideaineetkin, historian tuntemus, hyvä yleissivistys,
etiikka ja filosofia ja paljon muuta. Näiden kaikkien myötä kasvavat kyvyt ajatteluun, empatian tuntemiseen ja
suvaitsevaisuuteen.
Minulle elinikäinen oppiminen on sitä, että me ymmärrämme yhteiskuntaa ja maailmaa, opimme asettumaan
muiden ihmisten asemaan ja tahdomme muuttaa maatamme ja maailmaa.
Me tarvitsemme koulutusta, yhteiskunnan tukea heikommille, sivistystä koko elämää varten, ei vain ollaksemme
tuottavia työelämässä.
Täysin vapailla markkinoilla ei ole kärsivällisyyttä kasvattaa kokonaista puuta, tai ehjää ihmistä. Haluan, että
talous on väline ja ihmisen hyvä on elämän päämäärä. Yhteisen edun on aina kuljettava yksityisen
voitontavoittelun edellä!
Toverit
Minulle tulevaisuus on - sekä suojatien- että kiihdytyskaistan rakentamista. Suojatiellä olet turvassa. Kukaan ei
aja päälle tai alista sinua. Tarvitsemme myös kiihdytyskaistan, ajamme veroparatiisilait kumoon, Bernerin
katsomoon, Rehulan sote-oppisopimuskoulutukseen.
Me emme jää paikoillemme. Liikkeemme kehittyy uuden tiedon ja muutoksen vuorovaikutuksessa.
Niin on hyvä, ja niin on oikein.
Näissä innostavissa tunnelmissa toivotan kaikille Hyvää ja Iloista Vappua

