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T IIN A SU U TARI

Suomalaismeppien
kokoonpano uusiksi
Takkula nousee Rehnin
tilalle, Terhon seuraaja
auki, Väyrynen kysymysmerkki.

ittäjäasiakas Riitta Romppainen ja Kainuun soten johtaja Maire Ahopelto esittelivät uudistettua sähköistä palvelutarjo-

U U DI S T E T T U PA LV E LU

Etsi palveluntuottaja sähköisestä palvelutarjottimesta
• MIKÄ: Palvelutarjotin on sähköinen palvelu, josta asiakas voi
etsiä hyvinvointipalvelujen tuottajia, vertailla palvelujen laatua
ja hintaa sekä antaa niistä oman
arvionsa. Mukana ovat julkiset,
yksityiset ja kolmannen sektorin
palveluntuottajat.
MITÄ: Erilaisia kotona tuotettavia palveluja ja omaishoitajien
sekä lapsiperheiden palveluja.

•

pitäisi kantaa vastuu. Puheenjohtajapeliä on aikaa rakennella, sillä
Seinäjoella demarit päättivät pidentää puoluekokousvälin kahdesta kolmeen vuoteen. Rinne saisi
siis haastajan vasta 2017.
Rinteen porukoiden mielestä vaalituloksessa ei näkynyt puheenjohtajataiston arpia. Jotakin
on luettavissa siitä, että Rinne haravoi Uudeltamaalta 12096 ääntä. Se on kaukana kolmen muun
suuren puheenjohtajien omiltaan
saamasta tuesta.

Kesällä tarjottimelle on tulossa
työikäisten palvelut ja myöhemmin nuorten, ikääntyneiden sekä
vammaispalvelut.
MIKSI: Palvelutarjotin auttaa
palvelujen käyttäjiä ja palveluntuottajia. Tavoitteena on luoda
Kainuuseen toimivat hyvinvointimarkkinat.
MITEN: Palveluntuottajat
voivat julkaista omat palvelunsa

•
•

jälkeen lähes mahdotonta. Sille
olisi myös kovin vaikeaa olla keskustavetoisessa hallituksessa se
pienempi työväenpuolue perussuomalaisten rinnalla.
Oppositiokausi 2007–2011 näytti, ettei suosio aina kasva sielläkään. SDP tunnustaa, että oppositioon voisi nyt rakentua Ruotsista
tuttu punavihreä blokki. Ongelma vain on, että oikeistovirtaus
on niin vahva, että blokki voisi
joutua odottamaan valtaanpääsyä pitkään.

VOISI AJATELLA, että demarit halu-

aisivat vetäytyä oppositioon nuolemaan haavojaan. Kysymys on varmasti esillä, kun puoluehallitus kokoontuu torstaina.
Yhteistyö kokoomuksen kanssa on SDP:lle viime vaalikauden

ANTTI RINNE ei juuri arvioinut

omaa pärjäämistään viimeisissä
vaalitenteissä. Moni ei pitänyt sitä
kaksisena.

Hyvinvoinnin palvelutarjottimessa hakeutumalla tarjoajaksi
verkko-osoitteessa sote.kainuu.
fi/uusi_palveluntuottaja. Kainuun
sote hyväksyy palveluntuottajat.
MISSÄ: Asiakkaat löytävät palvelun verkko-osoitteesta sote/
kainuu.fi/palvelutarjotin
TULOSSA: Sähköinen palveluseteli. Testataan ensin veteraanien tukipalveluissa.

•
•

TÄ S TÄ K YS E

STT, Annu Marjanen

Meppipaikkoihin
odotettavissa
lisäselvyyttä ensi
viikolla

Suomalaismeppien uusi ko•koonpano
on vielä epäselvä.

• Uusien kansanedustaji-

Kaikki kolme eduskuntavaaleissa ehdolla ollutta meppiä,
Olli Rehn (kesk.), Paavo Väyrynen (kesk.) ja Sampo Terho (ps.) pääsivät eduskuntaan.
Rehn ja Terho aikovat ottaa
kansanedustajan paikan vastaan, joten he joutuvat eroamaan europarlamentista. Väyrynen jättää Brysselin vain, jos
hän pääsee ministeriksi.
Monet varasijalla olevat mepit valittiin myös eduskuntaan,
mikä mutkistaa meppipaikkojen jakoa. Selvältä näyttää ainoastaan se, että Olli Rehnin
tilalle nousee Hannu Takkula,
joka on keskustan meppilistalla
ensimmäisenä varalla.
–Jos tuon tyyppinen tilanne
tulee, eiköhän se melko normaalia ole, että työtön mies
ottaa sellaisen työn vastaan,
mihin on tosissaan pyrkinyt,
Takkula sanoo meppipaikasta.
Takkula oli ehdolla myös
eduskuntavaaleissa, muttei
tullut valituksi.
Perussuomalaisten meppilistalla ensimmäisenä varalla on
Pirkko Ruohonen-Lerner. Hän
ei ole vielä päättänyt, lähteekö
Brysseliin vai jääkö eduskuntaan, jonne hän tuli valituksi.
Päätös riippuu muun muassa
siitä, miten hallitusneuvottelut
lähtevät käyntiin.
–Tähän vaikuttaa aika moni
asia, myös yksityiselämä. Se ei
ole helppo yhtälö, RuohonenLerner sanoo.
KESKUSTAN euroedustaja Paa-

vo Väyrynen todennäköisesti
panttaa kansanedustajan valtakirjaansa, kunnes selviää,
saako hän ministerin salkun.
Näin kävi myös vuoden 2007
vaaleissa, jolloin Väyrynen ilmoitti jättävänsä Brysselin
vasta, kun hänelle tarjottiin
ulkomaankauppa- ja kehitysministerin pestiä.
Jos Väyrysen ministerihaaveet toteutuvat, hänen meppipaikkansa olisi tarjolla Elsi
Kataiselle. Kansanedustajan
paikkansa uusinut Katainen on
keskustan meppilistalla toisella
varasijalla. Hän ei kuitenkaan

Perussuomalaiset
haluaa eduskunnan
puhemiehen paikan
Perussuomalaiset lähtee liik•keelle
siitä, että eduskunnan
puhemiehen paikan saa eduskunnan toiseksi suurin puolue
eli perussuomalaiset, sanoo
puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.
–Ei ole syytä muuttaa hyvää
vakiintunutta käytäntöä, Slunga-Poutsalo sanoi STT:lle.

en valtakirjojen tarkastus
tapahtuu maanantaina 27.
huhtikuuta. EU-parlamentista
eduskuntaan valitun edustajan on ilmoitettava viimeistään
kolmantena päivänä valtakirjan tarkastuksesta, kumman
tehtävän hän valitsee.
Jos europarlamentaarikko ottaa kansanedustajan
tehtävän vastaan, eduskunta
kirjelmöi asiasta EU-parlamenttiin. Tämän jälkeen
euroedustaja menettää meppipaikkansa, koska hän ei voi
yhtä aikaa toimia kansanedustajana.
Varasijoilta europarlamenttiin nousevat mepit
voisivat periaatteessa aloittaa työnsä jo parlamentin
seuraavassa täysistunnossa
huhtikuun lopulla.
Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen keskustameppi Paavo Väyrynen ei tarkastuttanut kansanedustajan
valtakirjaansa määrättynä
päivänä, vaan panttasi sitä
hallitusneuvottelujen ajan.
Eduskunnan säännöissä tätä
ei ole kielletty.
Väyrynen pystyi näin
viivyttämään päätöstään,
kunnes sai tietää pääsevänsä
ministeriksi.

•

•

•

•

aio ottaa meppipaikkaa vastaan,
vaikka sellaista tarjottaisiin.
–Sain hyvän äänimäärän kolmannelle kaudelle. Ilmeisesti
kansa haluaa minut ennemmin
eduskuntaan kuin europarlamenttiin.
Näin ollen Väyrysen tilalle
EU-parlamenttiin voi nousta
Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Mikael Pentikäinen,
joka on seuraavana varasijalla.
Pentikäinen ei pidä Väyrysen
valintaa ministeriksi kovin todennäköisenä.
–Eiköhän (keskustan puheenjohtaja Juha) Sipilä ministerivalinnoissaan painota
luottamusta. Luulen, että siinä painotuksessa Väyrynen ei
ole kovin vahvoilla.

Eduskunnalle valitaan väliaikainen puhemiehistö ensi viikon tiistaina. Varsinainen puhemiehistö valitaan hallitusneuvottelujen jälkeen.
Slunga-Poutsalo ei halua vielä
arvioida, kuka perussuomalaisten kansanedustajista nousee
puhemiehen paikalle.
Puhemieheksi on ollut tapana valita edustajia, joilla on
takanaan pitkä eduskuntaura,
mutta perussuomalaisissa pitkän linjan kansanedustajia on
vain muutamia.

