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LAKIMIES. 

PERHEENISÄ.

Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille 
asian ajaja.  Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa.
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Talousosaaja. Turvallisuusasiantuntija. 
Lainsäädännön ammattilainen. Energia-asian-
tuntija. Koulumaailman tuntija. Ehdokasvalin-
taan vaikuttaa moni asia: toiselle kysymys on 
oman lähialueen edustajasta, pitää valita oman 
kunnan poika tai puuhanainen. Toinen painottaa 
jotain erityistä asiantuntemuksen lajia, kolmas 
taas luottaa tuttuun julkkikseen. Tai en tiedä 
luottaako, mutta tuttuus luo turvallisuutta, 
eikä ole aikaa pysähtyä miettimään. 

Suomi on tahtomattaankin voimakkaan 
murroksen edessä. Vaaleissa valitaan Suo-
men suunta. Lähivuosien kamppailu käydään 
talouden kanssa, mutta todellinen päättäjä 
katsoo kuitenkin kauas tulevaan.  Kun katsoo 
kokoomuksen Uudenmaan ehdokkaita, voi 
olla ylpeä ja tyytyväinen. Jokaiselle löytyy 
joukosta ehdokas, joka vie eteenpäin kokoo-
muksen arvoja: vastuullista markkinataloutta, 
mahdollisuuksien tasa-arvoa, sivistystä, suvait-
sevaisuutta ja välittämistä.  

Annatko äänesi takarivin Taaville vai peräs-
sähiihtäjälle? Itse haluan sijoittaa sellaiseen 
ihmiseen, jonka voima riittää poiketa ladulta 
silloin, kun parempi tulos saavutetaan itse-
näisellä, kovalla työllä. Minun ehdokkaallani 
pitää olla poliittista rohkeutta, kykyä luoda ja 
osoittaa tulevaisuuden suuntaviivoja itsenäises-
ti. Minun ehdokkaani osallistuu keskusteluun, 
määrittelee ja muuttaa tarvittaessa oman 
puolueensa linjaa. Toisin sanoen haluan, että 
minun ääneni kantaa sinne, missä todellisia 
päätöksiä tehdään.

Minun ehdokkaani kantaa huolta yrittäjyy-
den edellytyksistä ja työllisyydestä, katujen 
ja maamme turvallisuudesta, tuntee EU:n 
päätöksenteon, mutta ei väheksy päiväkotien 
arkea. Epäonnistuneiden lakihankkeiden maassa 
ei ole pahitteeksi, jos lakien säätäjä ymmärtää 
lakien päälle, mutta vielä tärkeämpää on, että 
lainsäätäjä ymmärtää ihmisten arjen päälle. Toi-
von ehdokkaani ymmärtävän, millaista turvaa 
jokainen meistä voi yhteiskunnalta tarvita.

Uudistuminen vaatii uusia ihmisiä. Jonkun 
mielestä ehdokkaan pitää olla oikean ikäinen. 
Ikä ja kokemus eivät ole kuitenkaan sama 
asia. Kerronpa esimerkin.  Heikki Vestman 
on ollut 10 vuotta kunnanvaltuutettuna. Hän 
on toiminut vuosia valtuustoryhmän puheen-
johtajana, työskennellyt Energiavirastossa, 
Suomen suurimmassa asianajotoimistossa, 
Euroopan parlamentin jäsenen poliittisena 
avustajana Brysselissä, opiskellut oikeustie-
teen maisteriksi Suomessa ja lakiopintoja 
Lontoossa. Kuinkahan monella ehdokkaalla 
on esittää tällainen CV?

Minun ääneni on pitkäaikaissijoitus, yli vaa-
likauden.  Nyt on aika äänestää uusia ihmisiä, 
tulevaisuuden nimiä.  Sijoitan ääneni sellaiselle 
ihmiselle, jonka osaaminen ja tahtotila eivät 
pysähdy istuntosalin takariviin, vaan jolla on 
mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Toivon, että 
voit jakaa ajatukseni lukiessasi tätä lehteä ja 
tehdessäsi äänestyspäätöstä.

Juha Salo
varapuheenjohtaja, 

Uudenmaan Kokoomus 

Ääni 
tulevaisuudelle!

"TEE PARHAASI JA PIDÄ 
HUOLTA LÄHIMMÄISISTÄ 
JA LÄHIYMPÄRISTÖSTÄ”, 
opasti ei-poliittinen perheeni. Tä-
hän nojaan yhä: olen keskitien 
kokoomuslainen. Mielestäni etu-
järjestöpolitiikasta pitää päästä 
riippumattomaan koko Suomen 
edun ajamiseen.

LUOTAN FIKSUJEN SUO-
MALAISTEN VALINTOIHIN 
JA TERVEISIIN MARKKINOI-
HIN. Ahkeruus, työ ja yrittäminen 
ovat menestyvän yhteiskunnan 
perusta. Mielestäni yrittäjyyteen 
kuuluu lupa onnistua ja epäonnistua. 

PERHEET OVAT PERUSYK-

SIKKÖJÄ, joiden vointi heijastuu 
koko yhteiskuntaan. Oikeuden-
tuntoni sanoo, ettei ketään jätetä. 
Minulle vapauden kääntöpuoli on 
vastuu ja välittäminen lähimmäisistä 
ja itsestä.

USKON SIVISTYKSEEN, 
KULTTUURIIN JA KOULU-
TUKSEEN, oli se sitten akatee-
mista tai ammatillista, sekä mah-
dollisuuksien tasa-arvoon. Kaikilla 
on oltava tasaveroiset lähtökohdat 
ponnistaa elämään.

ARVOSTAN PUHDASTA 
RUOKAA, ILMASTOA JA 
LAADUKASTA YMPÄRIS-
TÖÄ, jonka haluan jättää tuleville 

sukupolville. Luonnonvarojen kes-
tävä käyttö sekä puhdas tekno-
logia ovat sekä ympäristön että 
talouden etu.

ISÄNMAA ON MINULLE 
KALLIS, vaikka olenkin kuin ko-
tonani Brysselissä ja Lontoossa. 
Isovanhempamme jättivät meille 
rauhan, itsenäisen maan ja perin-
teitä, joita tulee vaalia. Yhtenäinen 
Eurooppa on Suomelle mahdolli-
suus ja turva.

AVARAKATSEISENA KRIS-
TITTYNÄ haluan rakentaa hyvää 
yhteiskuntaa kaikille suomalaisille, 
myös toisin uskoville. Ihmisoikeudet 
ovat hyvän yhteiskunnan perusta.

Minun ehdokkaani kantaa 
huolta yrittäjyyden edel-

lytyksistä ja työllisyydestä, 
katujen ja maamme tur-

vallisuudesta, tuntee EU:n 
päätöksenteon, mutta ei 

väheksy päiväkotien arkea. 

”

ARVOT
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Heikki kiinnitti aikoinaan nuorena sipoolai-
sena kunnanvaltuutettuna huomioni järkevillä 
ja raikkailla ajatuksillaan kotisivuillaan. Kirjoitin 
tämän perusteella Heikille viestin, ja tarjosin 
hänelle mahdollisuutta tulla harjoittelijaksi 
Euroopan parlamenttiin. Hän tarttui mah-
dollisuuteen, eikä mennyt aikaakaan, kun 
harjoittelijasta tuli tärkeä avustajani vuosiksi.
 
Vuosikymmenen kokemus kuntapäättäjä-
nä ja työkokemus Euroopan parlamentistahan 
Heikillä jo on. Olen oppinut tuntemaan Heikin 
ihmisenä, josta olen vain odottanut, että 
koska hän lähtee valtakunnan politiikkaan. 
Nyt siihen on korkea aika. 

Suomi tarvitsee Heikin kaltaisia päättäjiä. 
Tähän on mielestäni kolme syytä.

 

Ensinnäkin Heikillä on terävät aivot. Hän 
analysoi asioita nopeasti ja perusteellises-
ti. Suomen eduskuntaan tarvitaan tolkun 
miehiä ja naisia, jotka perustavat päätökset 
tosiasioihin ja rehelliseen arviointiin päätök-
sen vaikutuksista. Vain sellaisten päätösten 
avulla Suomi saadaan jaloilleen – oli kyse 
sitten taloudesta ja työstä, turvallisuudesta, 
energiasta tai sujuvasta arjesta. 
 
Sen lisäksi Heikillä on intohimo, jota poliiti-
kolta kaipaan. Olen vuosien aikana politiikassa 
huomannut, että on karkeasti kahdenlaisia 
poliitikkoja: on niitä, jotka ajattelevat, että 

maailmassa on virhe ja se virhe on se, etteivät 
he itse ole vielä läsnä politiikassa. Sitten on 
niitä poliitikkoja, jotka näkivät, että maail-
massa on virhe tai virheitä, joita he lähtivät 
intohimoisesti korjaamaan. Heikki on juuri 
tätä jälkimmäistä, klassista poliitikkotyyppiä, 
joilla on palo ajaa asioita. Hän on asian ajaja 
sanan varsinaisessa merkityksessä. Suomi ja 
tämä aika tarvitsee rohkeita ja riippumatto-
mia asian ajajia.
 
Ihminen, jolla on terävä pää ja intohimo 
voisi olla ympäristölleen aika rasittava, ellei 

hänellä ole kolmatta asiaa: kultaista sydäntä. 
Heikki on tyyppi, jolla on sydän paikallaan 
ja oikeudenmukainen mieli. Sellaiset tyypit 
ovat politiikan vastuunkantajia, jotka eivät 
juokse trendien perässä, vaan perustavat 
toimintansa kestävälle pohjalle, periaatteisiin 
ja arvoihin. Näiden vuoksi kannatan Heikkiä 
eduskuntaan. Itse asiassa luotan häneen 
kuin vuoreen.
 

Eija-Riitta Korhola
fi losofi an tohtori, 

pitkäaikainen europarlamentaarikko 

Luottomies
Eija-Riitta Korhola kertoo, miksi 
eduskunta tarvitsee Heikkiä: 
järki, intohimo ja sydän. 

Luotan Heikkiin 
kuin vuoreen.”

Minulla oli ilo ja kunnia työskennellä 
Heikin kanssa samassa asianajotoimistossa 
jokunen vuosi takaperin. Tämän jälkeen olen 
asianajajana nähnyt hänen kädenjälkeään niin 
sanotusti toiselta puolen pöytää, kun Heikki 
on toiminut lakimiehenä Energiavirastossa.

Heikistä olisi paljon hyviä tarinoita näiltä 
muutamilta vuosilta. Ne antavat kuvan 
hyvästä lakimiehestä, hyvästä kollegasta. 
Eräs tapaus on jäänyt erityisesti mieleeni, 
joten seuraavaksi muutama sananen siitä.

Toimistomme asiakas oli saanut kielteisen 
päätöksen rantarakentamista koskevassa 
lupa-asiassa. Rantarakentamista koskevat 
säännöt ovat osittain tulkinnanvaraisia, 
mutta tässä tapauksessa tuntui siltä, että 
nyt ei kaikki ollut mennyt oikein.

Olemme kaikki ihmisiä ja joskus sattuu 
virheitä – virkamiehillekin. Rantarakenta-
mistapauksessa oli Heikin mielestä käynyt 
juuri näin. “Tämä päätös on väärin. Eihän 
tämä voi mennä näin” totesi Heikki, kun hän 
astui työhuoneeseeni luettuaan viranomaisen 
päätöksen ja paneuduttuaan soveltuvaan 
lainsäädäntöön ja aikaisempiin tuomiois-
tuinratkaisuihin vastaavissa tapauksissa.

Tästä lähtökohdasta laissa ja oikeudessa 
on ennen kaikkea kysymys. Oikeudenmukai-
suudesta. Lakeja säädetään ja niitä tulkitaan 

– mutta takaraivossa pitäisi lakimiehelläkin 
olla aina ne yleiset periaatteet, joiden juuret 
ovat kasvaneet syvälle länsimaisessa de-
mokratiassamme – oikeusvaltiossa. Hyviä 
lakimiehiä on paljon, mutta jotkut joutuvat 
muistuttamaan itseään näistä periaatteista 
hieman useammin kuin toiset. Heikillä tämä 
tiedostus tuntuu tulevan luonnostaan – 

selkäytimestä.

Pelkkä intuitio oikeudenmukaisuudes-
ta ei sinänsä kuitenkaan riitä juridiikassa. 
Kohdatessaan vaikean oikeudellisen tul-
kintakysymyksen Heikin peräänantamaton 
tahto selvittää asiaan vaikuttavat tosiasiat 
perusteellisesti ja huolellisesti astuu oike-
uksiinsa. Heikille tuntuu olevan kunnia-asia 
pystyä perustelemaan johtopäätöksensä 
juurta jaksain – niin muille, kuin itselleen. 

Aavistan, että joku saattaisi tokaista 
Heikistä: “Hän on niin nuori.”

Heikki on lakimiesammatissaan osoittanut, 
että tämä huoli on aiheeton. Paitsi, että 
Heikillä on periaatteet kohdallaan, omaa 
hän myös hyvän lakimiehen ominaisuudet: 
selvitä asiat ja kysy niiltä, jotka tietävät, jos 

et jotain itse ymmärrä. Lakimiehen kultaisia 
ohjenuoria on nimittäin se, että osaa etsiä 
tietoa sieltä, missä se on ja soveltaa sitten 
tätä tietoa konkreettiseen tapaukseen. 
Heikki on sisäistänyt tämän ansiokkaasti.

Eikö juuri näitä ominaisuuksia tarvita edus-
kunnassa?

Robert Utter,
oikeustieteen tohtori, asianajaja

Heikki kollegan silmin
Robert Utter on seurannut 
Heikin uraa ensin kollegana, 
sitten pöydän toisella puolella.

Tästä lähtökohdasta 
laissa ja oikeudessa on 

ennen kaikkea kysymys. 
Oikeudenmukaisuudesta. ”

UUSIMAA

• Oikeustieteen maisteri Hel-
singin yliopistosta, LLM-lakiopinnot 
Queen Mary University of Lon-
donissa
• Työkokemus lakimiehenä 
Energiavirastossa ja asianajotoimis-
tossa sekä poliittisena avustajana 
Euroopan parlamentissa
• Erikoistunut lainsäädäntötutki-
mukseen sekä energia-, ympäristö- 
ja kilpailuoikeuteen
• Valtuustoryhmän johtaja, 
Sipoon kunnanvaltuuston varapu-
heenjohtaja 10 vuoden valtuusto-
kokemuksella
• Reservin luutnantti
• Kirkkovaltuutettu
• Isä ja aviomies, 30-vuotias

HEIKKI

Kirjoitin 
12-vuotiaana 

kunnan-
valtuutetuille

 ja vaadin home-
koulun remonttia.

Sillä tiellä 
olen edelleen: 
rakentamassa 

turvallisempaa, 
oikeuden-

mukaisempaa ja 
kannustavampaa 
Suomea aidosta 

vaikuttamisen 
palosta.

”
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HEIKIN TYÖLISTALLA:
LAPSILLE JA PERHEILLE 
ASIAN AJAJA

• Perheet ovat Suomen kivijal-
ka, ja niiden vointi heijastuu koko 
yhteiskuntaan.

• Perheet tarvitsevat tukea ja 
joustoja työn ja perheen yhteen-
sovittamiseksi. Perheet tietävät 
lähtökohtaisesti parhaiten, mikä niille 
on parasta. Kotihoidontukea ei tule 
pakkojakaa vanhempien kesken. Päi-
vähoitomaksujen tulee määräytyä 
tuntiperusteisesti, ja vanhemman osa-
aikatyöstä on tehtävä kannattavaa.

• Kotiavun mahdollisuuksia on pa-
rannettava sekä kuntien perhetyössä 
että kotitalousvähennyksen avulla ja 
työntekijän palkkaamista helpottamalla. 
Ongelmien ennaltaehkäiseminen säästää 
inhimillistä kärsimystä ja euroja tulevai-
suudessa. Lapsen oikeus kumpaankin 
vanhempaan on turvattava erotilanteissa.

• Laadukas varhaiskasvatus ja 
koulutus, peruskoulu, lukio ja 
ammatillinen koulutus sekä 
korkeakoulutus on turvattava. 
Erityisesti poikien asemaa pitää paran-
taa perusopetuksen toiminnallisuutta 
lisäämällä. Koulutuksesta ei ole enää 
varaa leikata. 

• Vanhempia sukupolvia tulee 
kunnioittaa ja taata hyvä vanhuus 
kaikille. Vanhusten yksinäisyys on on-
gelma, jonka edessä julkinen sektori on 
voimaton. Tulevaisuudessa meidän jokai-
sen on kannettava enemmän vastuuta.

Raakel ja Nicke Lignellin viidestä lapsesta kaksi on muuttanut jo omilleen, mutta 
he tietävät tarkkaan, mitä suurperheen pyöritys vaatii. Pyykinpesua, ruoanlaittoa 
ja lasten kuskausta harrastuksiin. Kun viiden lapsen elämään sovittaa molempien 
vanhempien freelancertyön, Lignellit myöntävät, että suurperheen arki ei ole 
aina ollut helppoa.

– Meidän onni on ollut valinnanvapaus. Tapasimme 25-vuotiaina, ja minulla oli 
edellisestä suhteesta kymmenkuinen tytär. Ensimmäinen yhteinen lapsemme ilmoitti 
tulostaan hyvin pian. Olin itse silloin Helsingin kaupunginorkesterissa töissä, ja 
Nicke jäi heti äitiyslomani jälkeen kolmekuisen lapsen kanssa kotiin, Raakel kertoo.
 
Nicke muistaa, että hänen ratkaisuaan pidettiin erikoisena, kun nuori lupaava 
näyttelijä halusi hoitaa mieluummin lasta kuin tehdä töitä. Hän kuitenkin tiesi, että 
ura voi odottaa – toisin kuin pieni lapsi.

– En kestänyt ajatusta, että en saa koskaan lukea pojalleni iltasatua, kun olen 
illat teatterissa.

– Tiesin myös, että olen miehenä olemassa, vaikka en olisi työpaikalla, Nicke sanoo.

Nicke on ehtinyt olla vanhempainvapaalla yhteensä neljän lapsen kanssa. 
Lignellit tottuivat jo alusta alkaen järjestelemään arkensa niin, että molemmat 
hoitivat vuorollaan lapsia ja molemmat tekivät myös keikkoja.
Pariskunnan mukaan arjen keskellä tärkeintä oli, että kumpikaan ei laskenut omaa 
tai toisen aikaa viivoittimella vaan molemmat tekivät parhaansa, joustaen ja tukien 
tiukoissa paikoissa.

– Raakel ei koskaan tehnyt minulle listaa, mitä asioita minun pitää hoitaa kotona.  
Sain rakentaa isyyteni ja arjen omanlaisekseni. 

– Siitä ei tule mitään, että valtio tai vaimo pakottaisi isän olemaan kotona. Se 
valinta täytyy saada tehdä itse, Nicke sanoo.
 
Lignellien kuopus on tällä hetkellä 16 ja esikoinen 23, joten pahimmat teini-
vuodet ovat perheessä nyt ohitse. 

Raakel kokee, että äitiys on ollut hänelle kaikkineen elämän paras korkeakoulu, 
joka on opettanut sietämään keskeneräisyyttä, joustamaan ja priorisoimaan.

– Koen, että lapset ovat kasvattaneet meitä vähintään yhtä paljon kuin me lapsia.
– Mutta sitä välillä ihmettelen, että miksi 30-vuotiaita elämän ristitulessa olevia 

nuoria vanhempia revitään väkisin töihin pikkulapsivuosina, kun janan toisessa 
päässä olisi kokeneita ja halukkaita tekijöitä, joita voisi pitää työelämässä pidem-
pään, Raakel miettii.

Myös Nicke kertoo katselevansa mielellään aikuisuuden kynnyksellä olevaa 
jälkipolvea, ja isän silmissä parasta on nähdä sisarusten läheisyys. Lähtiessä aina 
halataan ja tiukan paikan tullen ollaan yhtenä rintamana.
– Sitä katsellessa voi kokea jossain määrin onnistuneensa. 

Valinnanvapaus 
pelasti Lignellit
Raakel ja Nicke Lignell myöntävät, että viiden 
lapsen perheessä arjen ja freelancertyön yhteen-
sovittaminen ei aina ole ollut helppoa.

MIKSI SOTE-
UUDISTUS 
TARVITAAN?

Miksi sote-uudistus tarvitaan?
– Jokaisen suomalaisen pitää saada tarvitsemansa laadukkaat 

terveys-ja sosiaalipalvelut. Nyt terveimmät eli työikäiset saavat 
vaivattomasti ja noepasti hoidon työterveyshuollon kautta. 
Sairaimmat, eläkeläiset ja monet lapsiperheet joutuvat odot-
tamaan kohtuuttomiakin aikoja hoitoon pääsyä. Tässä on riski 
tilanteen vaikeutumiseen ja hoidon tarpeen lisääntymiseen. Paljon 
palveluja tarvitsevat voivat käyttää epätarkoituksenmukaisesti 
perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon 
palveluja, kun toinen taho ei ole selvillä toisen tekemisistä. 
Tulee päällekkäisyyttä ja katveita, kun tieto ei kulje. Ja kaikki 
tämä tulee kalliiksi.

–  Tarvitsemme riittävän suuren palvelujen järjestäjän, joka vastaa 
alueellaan näiden kolmen tahon integraatiosta eli toimimisesta 
yhteen hiilen puhaltaen ja siitä, että yhdenvertaisuus toteutuu.

Riittääkö raha hyviin palveluihin?
– Sosiaali- ja terveyspalvelut vievät lähes puolet kuntien 

rahoista. Väestön ikääntyessä lisääntyvään palvelutarpeeseen 

Heikki keskusteli sotesta geriatrian erikoislää-
käri Marja Manninen-Ollbergin kanssa.

HEIKIN MALLI
Perhevapaiden kiintiöittämisen sijaan pitää lisätä jous-
toja eri hoitomuotojen välillä ja tehdä osa-aikainen työteko 
aidosti kannattavaksi. Suomen tulee ottaa tässä mallia Keski-
Euroopasta, jossa pienten lasten vanhempien osa-aikatyö on 
yleistä. Lasten kotihoitoa pitää arvostaa.

Avoimen päivähoidon ja osa-aikaisen päivähoidon edelly-
tyksiä pitää parantaa. Suomessa tulee siirtyä tuntiperusteiseen 
päivähoitomaksujen laskutukseen sekä laajentaa joustavaa 
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”Äänestämme Heik-
kiä, koska hän näkee 
elämässä oleellisen 
ja tekee politiik-
kaa antaumuksella, 
kertovat Raakel ja 
Nicke Lignell.
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Keinot opiskelumotivaation ja kouluviih-
tyvyyden parantamiseen sekä tyttöjen ja 
poikien oppimiserojen syyt ovat olleet 
perusopetuksen kehittämishankkeessa 
luupin alla. Ollaan selvästi ydinkysymys-
ten äärellä!

– Uuden opetussuunnitelman myötä perus-
koulun odotetaan kehittyvän toiminnalliseksi 
ja kiireettömiksi oppimisympäristöiksi. Hienoja 
tavoitteita, mutta vaatisivat toteutuakseen myös 
isompaa remonttia, jotta yhteistyötä saataisiin 
riittävästi tehtyä työpäivien aikana.

– Viihtyvyyttä luo esteettisesti kaunis sekä 
fyysisesti turvalliseksi koettu koulu. Oppimiseen 
pitää myös liittyä ilon kokemus ja toisaalta mahdol-
lisuus epäonnistua ilman kasvojen menettämistä.

– Peruskoulu on liiaksi tyttöjen koulu, jonka 
olen omakohtaisesti huomannut kahden liikun-
nallisen poikani koulunkäyntiä seuratessa. Tässä 
on meillä selkeä kehittämisen paikka. Lisätään 
toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista.
 
 Tiedämme taloustilanteen ja kuntien ah-
dingon. Miten voisimme torjua parhaiten 
perusopetukseen heijastuvat vaikeudet?
 – Riittävällä resursoinnilla ennaltaehkäisevään 
oppilashuollon tukeen, oppilaan saamiin pedago-
gisiin tukipalveluihin sekä kustannustaloudellisella 
kiinteistöjen käytöllä.
 
Viime vuosina on tehty paljon, oppilaan 
kolmiportainen tuki, oppilashuoltolaki 
jne. Pitäisikö lainsäätäjän tietää jotakin, 
mitä koulussa tiedetään mutta viestiä ei 
ole kuunneltu?

–  Tukitoimet on tehty kirjaamisen puolesta 
hyvin työläiksi eikä kunnilla ole käytössä ohjelmia, 
joihin voisi perustaa laissa vaadittuja oppilas-
huollon rekistereitä. Koko laki tuntui vähän 
kiireessä tehdyltä, eikä toimintaohjeita lain hengen 
noudattamiseen ole saatu opetushallitukselta

– Välillä tuntuu, että oleellinen eli lapsen hyvin-
voinnista huolehtiminen jää salassapitosäännösten 
jalkoihin. Nykylaki antaa esimerkiksi oppilaalle 
mahdollisuuden kieltää rehtorin ja opettajan 
osallistumisen asioiden hoitamiseen. 

– Minulla on suurin huoli kotiin jäävistä kou-

lupudokkaista, sillä heidän hoitoon saamisessa 
on vielä liian pitkiä viiveitä. Monella on taustalla 
masennusta, unihäiriöitä tai perheen kriisi. Näitä 
nuoria tulisi pystyä auttamaan nopeammin.
 

Mikä on sinusta tulevalla vaalikaudel-
la tärkein asia, jota minun pitäisi viedä 
eteenpäin?

– Annetaan kouluille mahdollisuus opettaa 
kiireettömästi, nykyaikaista teknologiaa hyväksi-
käyttäen ja korostaen lapsen omien vahvuuksien 
löytämistä. Perheiden ja moniammatillisten 
verkostojen yhteistyötä tarvitaan. 

– On tärkeää, että ministeriö on rahoittanut 
hankerahoilla laatutyötä, koulutuksellisen tasa-
arvon edistämistä ja kuntien mahdollisuutta jakaa 
opetusta pienempiin ryhmiin. Näiden jatkumisesta 
tulee huolehtia seuraavallakin vaalikaudella.

– Hienoa Heikki, että nostat esiin perusope-
tuksen tärkeitä kysymyksiä!  Tunnen sinut jo 
vuosien takaa ja tiedän, että olet erittäin kokenut 
kuntapäättäjä, aktiivinen tiedonhankkija ja kou-
lutuksen puolestapuhuja. Tsemppiä vaalityöhösi!

Perusopetusta kehittämään
Heikki keskusteli rehtorina ja 
Järvenpään kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana toimivan Helinä 
Pertun kanssa perusopetuksesta. 

vastaaminen edellyttää vaikuttavia ja tehokkaita 
palveluja. Meidän tulee painottaa tutkimukseen 
perustuvia, ennaltaehkäiseviä toimia ja hoitomuo-
toja ja levittää hyviä käytäntöjä. Järjestäjätahon 
tulee valvoa laatua alueellaan. Potilaiden vapaus 
hoitopaikan valinnassa tulee ulottaa koskemaan 
julkisen palvelun tuottajan rinnalla yksityisiä 
palveluntuottajia ja yhteisöjä tasaveroisina. Tämä 
pitää kustannukset kurissa. 

Mitä mieltä olet sote-uudistuksen tämän 
hetken tilanteesta?

– Hyvä lähtökohta jatkoa varten on se, että 
myös sosiaali-ja terveydenhuollon rahoituksen 
uudistus etenee. Toivottavasti rahoituksen ja 
hallinnon uudistuksia viedään yhdessä eteenpäin 
ja löydetään kevyt ja yksiportainen hallintora-
kenne. Hallintorakenteen uudistuksesta on pitkä 
matka ja paljon työtä kentällä sujuvasti toimiviin 
uudenlaisiin palveluketjuihin. 

Mitä ajattelet jo tehdystä valmistelusta?  
– Poliitikot saavat kyllä tässä katsoa peiliin! Val-

mistelussa ei ole noudatettu hyvää hallintotapaa. 
Lähtökohtana oli asiantuntijoiden näkemyksiin 
pohjautuva valmistelu, jonka pohjalta poliittisia 
päätöksiä olisi tullut tehdä. Vaikka perustuslailliset 
ongelmat olivat jo tiedossa, jatkettiin valmistelua 
poliitikkojen toimesta suorastaan epätoivoisesti. 
Valtiovarainvaliokunta esitti kritiikkiä käsillä olleista 
malleista siltä osin, että on varsin epävarmaa, 
tultaisiinko ko. malleilla saavuttamaan sitä talou-
dellista hyötyä, jota lähdettiin hakemaan. Uhkana 
oli, että voikin tulla yllättävän kallis ratkaisu. 

HYVINVOINTIPALVELUJEN 
TURVAAMISEKSI 
UUTTA AJATTELUA

Julkisen talouden kestävyysvaje on edelleen 10 
miljardia euroa vaikka monen mielestä eduskunta 
on viime vuosina säästänyt Suomen hengiltä. 
Säästötarve seuraavalla vaalikaudella, valtion 
ja kuntien taloudessa, on vähintään 6 miljardia, 
vaikka monet puolueet puhuvat populistisesti 
3 miljardin säästöistä.

Väärä tilannekuva johtaa vääriin tai riittä-
mättömiin ratkaisuihin. Julkisen talouden tuot-
tavuus on saatava voimakkaaseen nousuun. 
Kaikki toiminta tulee tehdä mahdollisimman 
tehokkaasti, vaikuttavasti, laadukkaasti ja ennen 
kaikkea edullisesti.
 
Menneisyyden tapa on edesmennyt sote-
uudistus, jossa ”uudistuksen” ydin oli lisätä 
entisestään julkisen monopolin yksinoikeutta 
tuottaa palveluja. Euroopassa kuljetaan yhä 
syvempään asiakaslähtöiseen toimintaan, jossa 
yksilön valinnanvapautta kunnioitetaan.

Julkinen rahoittaa ja ihminen saa vapaasti valita 
erilaisista palveluntuottajista sen, joka häntä 
miellyttää laadun, läheisyyden tai jonkin muun 
syyn vuoksi. Näin vapaan kilpailun avulla saadaan 
tuottavuus, laatu ja saatavuus paremmaksi. Jonoja 
ei ole ja hinta asiakkaalle on aina sama.
 

Kustannukset alenevat, kun järjestämisvas-
tuussa oleva organisaatio määrittelee palvelujen 
hinnan ja muut kriteerit siten, että tavoiteltu 
säästö syntyy.  Tuottajia ovat ne, jotka kritee-
reihin pystyvät. Parhaitten toimijoiden luoma 

kustannussäästö pitää ottaa nopeasti käyttöön, 
jotta hyvinvointivaltion ydin turvataan.
 
Kuntien palvelutuotannossa on yleensäkin 
pakko katsoa avoimesti vaihtoehdot ja keinot. 
Mitä tuotetaan itse, mikä voidaan ostaa, mikä 
tuotetaan yhdessä vaikka naapurikunnan kans-
sa. Tässä pitää ottaa huomioon digitalisoinnin 
luomat haasteet, innovatiivisuuden vaateet ja 
ennen kaikkea on syytä lopultakin ymmärtää 
se, mitä asiakas eli ihminen haluaa.
 

Ari Oksanen
soteyrittäjä,

Sipoon kunnanhallituksen puheenjohtaja

Ennen kaikkea on syytä 
lopultakin ymmärtää 

se, mitä asiakas eli 
ihminen haluaa.”

hoitorahaa. Osa-aikatyön tosiasiallisia mah-
dollisuuksia pitää parantaa myös työpaikoilla. 
Joustavuus on lapsen ja koko perheen etu.

Vanhemmuuden kustannusten tasaa-
minen työnantajien kesken on oikea keino 
parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla: 
lapsi syntyy perheeseen eikä työnantajalle, 
mutta tietyt työnantajat maksavat isomman 

osan kustannuksista.
Sen sijaan nuorten naisten ajaminen kotoa 

työmarkkinoille pakolla esimerkiksi kiintiöit-
tämällä tai leikkaamalla kotihoidontukea ei 
ole fi ksua. Tavoite entistä suuremman joukon 
saamiseksi työmarkkinoille on tärkeä, koska 
työ on tärkeintä Suomen nostamiseksi. Mutta 
pitää muistaa, että kotona tehty työ se vasta 
tärkeää onkin.

Tiedän Heikki, että 
olet erittäin kokenut 

kuntapäättäjä, aktiivinen 
tiedonhankkija ja koulutuk-

sen puolestapuhuja.”

UUSIMAA
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Kilpailun suurmies, Kilpailuviraston 
entinen ylijohtaja Matti Purasjoki oli 
purkamassa säännöstely-Suomea jo 
80-luvulla. Heikki keskusteli Puras-
joen kanssa, onko Suomi oppinut 
mitään 30 vuodessa.

–Meitä alkoi 80-luvulla jäytää ajatus, 
ettei säännöstelyssä ja sääntelyn mää-
rässä ole järkeä. Oli hintasääntelyä, 
kioskiasetusta ja muuta. Ei markkinata-
lous toimi niin. Suomessakin ruvettiin 
purkamaan sääntelyä ja edistämään 
kilpailua, Purasjoki kertoo.

Vestman toteaa, että noista ajoista 
kuljettu pitkä matka, mutta tänäänkin 
on kysyttävä samaa: onko säänte-
lyn määrässä järkeä? Lähtökohdan 
pitäisi olla vapaus toimia, yrittää ja 
elää – ei näiden rajoittaminen. Yri-
tysten toimintaan puuttumista voi 
perustella lähinnä markkinahäiriön 
kuten epätäydelliseen kilpailuun 
puuttumisella tai ympäristön pilaa-
misen torjumisella

– Juuri näin. Sääntely ei voi olla 
itsetarkoitus tai pääsääntö vaan 

poikkeus. Sääntelylle pitää olla ta-
loustieteellinen peruste. Valitettavasti 
viime hallitukset ovat käytännössä 
unohtaneet deregulaation, sääntelyn 
purkamisen, Purasjoki näkee.

– Turha sääntely tukahduttaa ja 
vääristää markkinoita. Suomessa 
esimerkiksi ruokakauppa on pait-
si Euroopan säännellyimpiä myös 
keskittyneimpiä ja kalleimpia. Lidl 
tulo markkinoille ja S- ja K-ryhmän 
hinnanalennukset olivat konkreetti-
nen osoitus, että kun kilpailu puree, 
kuluttaja kiittää. Nelihenkisen per-
heen ruokakorin hinta laski vuodessa 
parilla tuhannella, Vestman sanoo. 

Purasjoen mukaan hinnanalen-
nus oli vain pieni välähdys, mitä terve 
kilpailu on. Ei tämä mikään hintasota 
ole, vaan tämän pitäisi olla arkipäivää. 
Kauppojen aukioloajat pitää ehdotto-
masti vapauttaa. Ehdotin tätä jo vuonna 
82. Ei niiden sääntely ole tätä päivää.

– Mielestäni sama koskee kaupan 
sijainnin sääntelyä. Uudet toimi-
jat eivät voi laajentaa kauppojaan 
Uudellamaalla keskusta-alueiden 
ulkopuolella, koska 2000 kerrosne-
liömetrin raja tulee vastaan. Samaan 
aikaan keskustatonttien jakaminen 
kytkeytyy niin vahvasti kuntien kaa-
voitusmonopoliin, että siinä piilee 
korruption riski, Vestman katsoo.

Purasjoen mielestä ongelma on 
juuri kaavoitus. Kaavoitettua maata 
pitäisi olla tarjolla kenelle tahansa, 
joka haluaa kauppaa pitää. Nyt S- ja 
K-ryhmä pitävät huolen, että ovat 

jonossa ensin.
– Sijainnin sääntelyä ei tarvita. 

Kaavoittajat yrittävät ja luulevat 
ratkaisevansa kaikki yhteiskunnan 
ongelmat: ihmisille työpaikkoja, ter-
veyttä ja tasapainoa. Se on kömpelö 
tapa, eikä toimi.

Purasjoki toteaa, että terve kilpailu 
on kansantalouden ja viime kädessä 
kuluttajan etu. Kilpailun staattinen 
tehokkuus poistaa löysät toimin-
nasta sekä dynaaminen tehokkuus 
luo uutta, innovaatioita. Kuluttajalle 
kilpailu näkyy parempana laatuna ja 
alempina hintoina. Luova tuho ei ole 
uusi ajatus, vaan kuuluu kilpailuun. 
Kilpailu tuo kasvua.

– Monopolit ja epätäydellinen 
kilpailu sen sijaan eivät näitä etuja 
tuo, koska tällöin ei ole tarvetta olla 
tehokkaampi tai luoda uutta.

Vestmanin mukaan markkinoiden 
vapauttaminen, epätäydelliseen kil-
pailuun puuttuminen ja monopo-
lien purkaminen on tärkeää, jotta 
Suomen talouteen saadaan kasvua.

Vestman sanoo, että sääntelyn 
purkamisen osalta poliitikkojen esit-
tämät norminpurkulistat ovat hyvä 
alku, mutta eivät riitä. Lainvalmistelu 
on Suomessa heikkoa. Se selittää yli-
sääntelyä ja turhaa byrokratiaa. Pitäisi 
perustaa lakien vaikutusarvioinnin 
yksikkö torppaamaan huonosti val-
mistellut esitykset ennen kuin ne 
pääsevät eduskunnan päätettäviksi, 
Vestman esittää.

- Rehellinen ja asianmukainen la-
kien vaikutusten arviointi on aivan 
oleellista, Purasjoki päättää.

SUOMI MENESTYY SISULLA

Olen sarjayrittäjä. Takana on 18 
vuotta ylä- ja alamäkiä. Pari kertaa 
minut on vedetty kölin alta. Pari 
lamaa olen kokenut. Muutama 
nousukausi on antanut vauhtia 

bisneksiin. Tärkein, mitä olen oppi-
nut, on asenne ja sisu. Ei pidä antaa 
periksi. Monella suomalaisella on 
sellaista sisukkuutta. Sisukkuus on 
sitä, että uskoo menestykseen ja 
pitkän tähtäimen päämäärä auttaa 
kestämään lyhyen ajan tappiot tai 
raskaat päätökset.

Sanotaan, että vastatuuli tekee 
vahvaksi ja kun päämäärä on sel-
vä, matkan pituudella ei ole väliä. 
Vastoinkäymisiä tulee väistämättä, 
mutta ne ovat aina ohimeneviä. 
Myrskyssä voimme luovia ja oi-
kealla joukkuehengellä saamme 
yhdessä aikaan enemmän kuin 
kukaan erikseen. 

Yrittäjälle ominaista on luovuus. 
Luovuus syntyy hallusta ja tahdosta 
toteuttaa elämäntehtäväänsä. Pa-
rempaa yhteiskuntaa. Parempaa 
elämää. Parempia palveluita. Tehok-

kuutta. Luovuus on uudelleenarvi-
ointia. Suomi on tilanteessa, jossa 
tarvitaan kykyä katsoa ulkopuo-
lelta. Suomi on tilanteessa, jossa 
tarvitaan luovuutta, sinnikkyyttä 
ja pitkäjänteisiä päätöksiä.

Suomessa joillekin on kannatta-
vampaa olla tekemättä töitä kuin 
ottaa työtä vastaan. Tämä on kestä-
mätön tilanne. Työn tekemisen on 
oltava kannattavaa joka tilanteessa. 
Ahkeroinnin on oltava kannattavaa 
ja siitä pitää voida palkita.

Tarvitsemme päätöksiä, jotka 
kestävät myös tuleville sukupol-
ville. Vahva talous lähtee vahvasta 
työn tekemisestä. Suomalaisia pitää 
kannustaa yrittäjyyteen, sisäiseen 
yrittäjyyteen, ahkeruuteen ja työn 
tekemiseen. Vain kova työ mahdol-
listaa sen, että Suomi voi menestyä 
myös tulevaisuudessa. 

Yrittäjyys on kokeilemista, no-
peaa oppimista. Luodaan yrittä-
jyydelle mahdollisuus kokeilui-
hin.  Tehdään tilaa raivaamalla 
turhia normeja ja passivoivia 
rakenteita. Sallitaan pk-yrityksille 
paikallinen sopiminen. Annetaan 
ahkerille ihmisille mahdollisuus 
menestymiseen eikä uuvuteta 
verotuksella.

Menestystä elämääsi. Muista 
tehdä viisas äänestyspäätös.

Ilkka O. Lavas
IT- ja media-alan sarjayrittäjä, joka 

vetää tällä hetkellä Suomen 
nopeimmin kasvavaa mainosverk-

koa Improve Mediaa, on City-
lehden julkaisija sekä rakentaa 

verkkopalveluita 
W3 Group Oy:ssä.

HEIKIN TYÖLISTALLA:
JÄRKEÄ SÄÄNTELYYN, TILAA 
TYÖLLE JA VALINNOILLE

• Suomi tarvitsee työtä ja liiket-
tä. Turhaa byrokratiaa ja sääntelyä 
pitää purkaa, jotta toimeliaisuudelle, 
yrittäjyydelle ja valinnoille saadaan 
tilaa.

• Tiesitkö, että noin puolet 
Suomen laeista säädetään ilman 
arviointia vaikutuksista yritysten 
toimintaan eli työpaikkoihin ja jul-
kiseen talouteen? Ei siis ole mikään 
ihme, että sääntelystä johtuu yllättäviä 
lisäkuluja.

• Ensimmäisten työntekijöiden 
palkkaamista pitää helpottaa 
ja vanhemmuuden kustannukset 
tasata työnantajien kesken. Yritysve-
rotuksen tulee Viron mallin mukai-
sesti kannustaa nykyistä paremmin 
työllistämään. Lakien vaikutukset 
pk-yrityksiin on arvioitava erikseen. 

• Yhden luukun järjestelmä on 
otettava käyttöön ympäristöluvi-
tuksessa, ja päällekkäiset selvitysvel-
voitteet karsittava. Lupien käsittelylle 
on säädettävä enimmäiskesto. Arkea 
haittaavista normeista kuten jäte-
vesiasetuksen kohtuuttomuuksista 
pitää luopua.

• Terve kilpailu näkyy ihmisille hal-
vempina hintoina ja laadukkaampina 
tuotteina ja palveluina. Siksi kaupan 
aukioloaikojen ja sijainnin säänte-
lyä tulee purkaa. Sote-uudistuksen 
tulee perustua Ruotsissa käytössä 
olevaan ihmislähtöiseen valinnan-
vapausmalliin.

• Suomen on myös jämäköitet-
tävä edunvalvontaa EU:ssa, jotta 
uusilta rikkidirektiiveiltä vältytään. 
EU-säädösten sallima liikkumavara 
on käytettävä Suomen hyväksi.

Terveet ja vapaat 
markkinat 
kuluttajan etu
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Toimivat rahoitusmarkkinat 
ovat modernin yhteiskunnan ydin. 
Kun ydin ei toimi, ympäröivässä yh-
teiskunnassa ei toimi juuri mikään.  
Pankkien ja vakuutusyhtiöiden suuren 
yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi 
niitä säännellään kaikkialla maailmassa 
normaalia yritystoimintaa enemmän. 
Näin pitääkin olla.

Eurooppalaisen fi nanssialan vakaus 
ja luottamuksen säilyttäminen ovat 
ehdottoman tärkeitä. Yhteisillä sään-
nöillä ja niiden valvojilla on erittäin iso 
merkitys. Sääntelyn avulla ei kuitenkaan 
voida ratkaista kaikki mahdollisia on-
gelmia ja estää fi nanssimarkkinoiden 
kaikkia häiriöitä ennalta. Globaaleilla 
markkinoilla sääntelyä on mahdotonta 
saada niin kattavaksi, että kaikki olisivat 
sen piirissä ja kaikki tilanteet voitaisiin 
etukäteen hallita. 

Valtava tulva lainsäädäntöhankkeita 
on kuitenkin tällä hetkellä meneillään. 
Useimmat hankkeet ovat viime aikoi-
na vain viivästyneet ja mutkistuneet. 
Uutena piirteenä on, että aiempaa 
suurempi osa norminannosta ei tule 
enää lakien ja asetusten kautta, vaan 
EU:n valvontaviranomaisten alemma-
nasteisena norminantona. 

Koska rahoitusmarkkinat perustuvat 
olennaiselta osaltaan luottamukseen, 
luottamuksen vahvistaminen edesaut-
taa markkinoiden toimivuutta. Markki-
nat tarvitsevat sääntelyä muun muassa 
turvaamaan häiriötön toiminta, suojaa-

maan markkinatoimijoiden oikeuksia, 
edistämään kilpailua ja läpinäkyvyyttä 
sekä lisäämään talouden yhdentymistä. 

Sääntely sinänsä on tarpeen, mutta 
ylisääntely on saatava kuriin. On hyvä, 
että puoluejohtajat niin nykyisistä 
hallituspuolueista kuin oppositiostakin 
ovat viime kuukausina varoittaneet 
ylisääntelyn syövyttävän kasvuamme. 
Finanssialan sääntelyn suuri määrä 
on saanut tällä hetkellä aikaan sen, 
että mahdollisuudet palvella asiakkaita 
ovat kiristyneet. Ilmeisiin markkina-
puutteisiin on toki puututtava, mutta 
sääntelyllä ei tulisi ohjata taloudellisen 
toiminnan ja investointien kohtei-
ta, vaan jättää tämä markkinoiden 
toiminnan varaan. Rahoitus ja kasvu 
kulkevat käsi kädessä.  

 
Ylisääntelyä on kolmenlaista. En-
sinnäkin sääntelyä voidaan tuoda 
alueille, jotka toimivat hyvin ilman 
sääntelyäkin. Vaikkapa vähittäisasiak-
kaan pankin vaihto on hyvä esimerkki. 
Se toimii Suomessa hyvin, mutta 
siihen kaavaillaan EU-tason säänte-
lyä, jonka vuoksi me joutuisimme 
kenties luopumaan hyvin toimivasta 
systeemistämme.

Toinen ylisääntelyn tapa on mennä 
sääntelyssä liian syvälle, nippelitietoihin 
asti. Silloin yritysten liikkumavapaus 
kärsii. Mitä yksityiskohtaisemmat sään-
nöt, sitä hankalampi niitä on maailman 
muuttuvissa tilanteissa noudattaa. En-
nemmin kaivataan periaatteita, kuin 
yksityiskohtia.

Kolmas ylisääntelyn muoto on liial-
linen tuijottaminen vain Eurooppaan. 
On hyvä luoda yhteisiä toimintaperi-
aatteita, mutta on muistettava, ettei 

Eurooppa ole koko maailma. Jos me 
asetamme itsellemme suuret rajoit-
teet vaikkapa pörssikaupan suhteen, 
menevät muut maanosat menojaan. 
Miksi sahaamme säännöillämme omaa 
oksaamme?

Kaikella sääntelyllä on aina mak-
sajansa. Kasvava lisärasitus hyydyttää 
fi nanssialan mahdollisuuksia toimia 
talouden ja hyvinvoinnin moottorina. 
Tämän takia pankkeihin ja vakuutus-
yhtiöihin ei pidä enää kohdistaa uutta 
sääntelyä ja veroja, jotka lisäävät alan 
yritysten ja sitä kautta asiakkaiden 
kustannuksia.

Halusin kirjoittaa tähän Heikin vaa-
lijulkaisuun, sillä olen sekä aiemmissa 
tehtävissäni kokoomuksen meppinä 
että myöhemmin FK:ssa oppinut 
tuntemaan Heikin asioihin perehty-
vänä ja aktiivisena vaikuttajana, joka 
katsoo Suomen tulevaisuuteen. Olen 
vakuuttunut, että juristina Heikki ym-
märtää talouden sääntelyhaasteiden 
päälle, niin fi nanssialan asioissa kuin 
laajemminkin.

 
Piia-Noora Kauppi

Finanssialan Keskusliiton
 toimitusjohtaja 

Ylisääntely kuriin 
Piia-Noora Kauppi 
kysyy, miksi sahaamme 
säännöillämme omaa 
oksaamme.

KOHTI ENERGIA-
ITSENÄISEMPÄÄ EUROOPPAA

Olen vakuuttunut, 
että juristina Heikki 
ymmärtää talouden 
sääntelyhaasteiden 
päälle,  niin fi nans-
sialan asioissa kuin 

laajemminkin.

”

Komission maaliskuussa julkis-
taman energiaunionistrategian en-
simmäinen päätavoite on Euroopan 
energiaturvallisuuden parantaminen. 
Se on Suomen kannalta erittäin tär-
keä tavoite Venäjän nykyisen ulkopo-
litiikan takia. Euroopan unionin on 
pyrittävä energiariippumattomuuteen, 
erityisesti riippuvuus venäläisestä 
kaasusta huolestuttaa minua.

Kriisitilanteessa yksi vahvimmista 
painostuskeinoista ulkopolitiikassa on 
energiansaannin katkaisu. Se lamaut-
taa talouden ja saattaa kotitaloudet 
haavoittuviksi. Siksi energiansaannin 
varmistaminen kaikissa tilanteissa on 
yksi tärkeimpiä keinoja, jolla voimme 
turvata itsenäisen päätösvaltamme 
Euroopassa.

Komissio teki viime vuoden lopulla 
stressitestin, jolla se arvioi Euroopan 
unionin riippuvuutta venäläisestä 
kaasusta. Stressitestissä kävi ilmi, 
että jäsenmaista Suomi ja Viro oli-
sivat haavoittuvaisimpien maiden 
joukossa, jos Venäjän maakaasuhanat 
sulkeutuisivat meiltä. Suomen suurin 
energiantoimittaja on Venäjä – tuon-
tienergiasta 70 prosenttia tulee sieltä, 
maakaasusta kaikki.

Euroopassa tarvitaan infrastruk-
tuuria, joka mahdollistaa energian 

kuljettamisen yli rajojen. Suomen 
energiaturvallisuuden kannalta on 
tärkeää vähentää Suomen riippu-
vuutta Venäjän kaasutarjonnasta. 
Viime vuoden lopulla Suomi ja Viro 
solmivat aiesopimuksen kaasuput-
ken rakentamiseksi maiden välille. 
Kaasuputken on tarkoitus valmistua 
vuonna 2019. Lisäksi maihin on tu-
lossa nestekaasuterminaaleja, jotka 
mahdollistavat kaasun kuljettamisen 
pitkänkin matkan takaa.

Energiaturvallisuus vaatii muilta-
kin osin riippumattomuutta tietyistä 
energian muodoista, energian tuot-
tajista tai kuljetusreiteistä. Euroopan 
unioni tuo yli puolet käyttämästään 
energiasta unionin ulkopuolelta. 
Edelleen suuri osa energiasta tulee 
Venäjältä – noin kolmannes EU:n 
tuomasta maakaasusta, kivihiilestä 
ja raakaöljystä.

Energiaunionistrategian painopistei-
tä energiaturvallisuuden ohella ovat 
energian sisämarkkinoiden luominen, 
energiatehokkuus, vähähiilisyyden 
edistäminen sekä tutkimus, inno-
vaatiot ja kilpailukyky. Strategian 
painopisteet tukevat toisiaan. Tarvi-
taan kaikkia niitä, jotta Euroopassa 
voidaan puhua energiaturvallisuuden 
parantamisesta ja energiariippuvuu-
den vähentämisestä.

On tunnustettava, että tällä het-
kellä EU on riippuvainen Venäjältä 
tuodusta energiasta. On myös fakta, 
että Venäjä on toistaiseksi valinnut 
aggressiivisen ja EU:lle arvaamatto-
man ulkopoliittisen tien. Energiapo-
litiikkamme pääpaino tulee olla siinä, 
miten vähennämme riippuvuuttam-
me yksittäisistä Euroopan unionin 
ulkopuolisista energian tuottajista 
ja energian kuljetusreiteistä. Siihen 
tarvitaan energiaunionistrategian 
kaikkia osa-alueita.

Olen iloinen, että Heikki on ko-
koomuksen ehdokkaana Uudenmaan 
vaalipiirissä. Olen vakuuttunut, että 
Heikki jakaa näkemykseni Euroopan ja 
Suomen energiapoliittisista haasteista.

Petri Sarvamaa 
Euroopan parlamentin jäsen
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Olen vakuuttunut, 
että Heikki jakaa 

näkemykseni Euroopan 
ja Suomen energiapo-

liittisista haasteista.
”
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Katujen turvallisuus on puhuttanut viime 
kuukausina paljon. Ensin Helsingissä liikkunut 
nuorten miesten ryöstöryhmä loi turvattomuut-
ta ympärilleen ja maaliskuinen nuoren naisen 
joukkoraiskaus Tapanilassa on saanut ihmiset 
miettimään turvallisuustilannetta.

Rikoskomisario Mikko Halmeen mukaan ainut 
todellinen ratkaisu turvallisuuden parantamiseen 
on poliisin näkyvän valvonnan lisääminen.

– Rikoksista valtaosa tapahtuu viikonloppuisin 
kaupunkien keskustoissa, jossa liikkuu alkoholin 
vaikutuksen alaisena olevia ihmisiä.

– Näitä voidaan hillitä pienillä asioilla lisäämällä 
kameravalvontaa tai valaistusta, mutta isoimpana 

asiana tarvitaan poliisin näkyvää valvontaa. Var-
tijoiden käyttö on lisääntynyt, mutta vartijoilla 
ei voida korvata poliisia, sillä heidän valtuutensa 
eivät siihen riitä.

Halme on työskennellyt Helsingin poliisilaitok-
sella 37 vuotta, ja hän on saanut huomata poliisien 
resurssien vähentymisen ihan konkreettisesti. 
Nykyisin ryöstörikosten tutkinnanjohtajana 
työskentelevä rikoskomisario muistelee, että 
vielä seitsemän vuotta sitten ryöstöihin keskittyi 
Helsingissä tuplasti poliiseja. 

– Poliisin työ vaan on edelleen sellaista, joka 
on ihmisten tehtävä. Turvallisuus heikkenee 
väkisin sitä mukaa, mitä vähemmän on poliiseja. 
Helsingissäkin mennään aika ohkasilla, jos jotain 
isompaa tapahtuu samaan aikaan, Halme myöntää.

Yhdeksi rikosten hillintäkeinoksi Halme kokee 

myös kovemmat tuomiot. Halmeen mukaan 
esimerkiksi seksuaalirikoksissa annetaan liian 
lieviä tuomioita, vaikka lain mukaan tuomiot 
voisivat olla vielä kovempia.

– Myös siinä menee liian kauan, ennen kuin 
tekijä joutuu istumaan tuomiotaan. Taparikolliset 
voivat saada ehdollista useamman kerran ennen 
kuin he joutuvat todella lusimaan.

–  Tämän vuoksi myös muuntorangaistukset 
pitäisi saada takaisin. Aiemmin sakko voitiin 
muuttaa vankeusrangaistukseksi, jos tekijä ei 
maksanut sitä. Nyt poliisin määräämästä rangais-
tusvaatimuksesta ei voi enää joutua vankilaan, 
joten esimerkiksi 100-200 näpistystä tekevä 
kaveri voi selvitä teostaan saamatta mitään 
rangaistusta. Tätä käytetään usein myös lievissä 
liikennerikoksissa ja esimerkiksi ilman ajokorttia 
ajetaan tahallaan, kun varaton tekijä selviää siitä 
ilman tuntuvaa rangaistusta.

Poliisi takaa turvallisuutta

Venäjä käy sotaa Euroopassa, Ukrainassa. 
Mitä tämä edellyttää  Suomen turvalli-
suuspolitiikalta?

– Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä akuuttia 
sotilaallista uhkaa.  Viimeistään nyt kaikille pitäisi 
kuitenkin olla selvää, että Putin johtaa Venäjää 
erittäin häikäilemättömästi ja arvaamattomasti. 
Tähän mennessä Putin on hyökännyt useisiin 
naapurimaihinsa ja miehittää osia niistä. Venäjä 
myös varustautuu voimakkaasti eikä arkaile 
käyttää sotilaallista voimaa, jos katsoo sen 
palvelevan etujaan.

– Voimakas kansallistunteen nostattaminen 
täysin valheellisen  propagandan keinoin on 
huolestuttavaa. Ulkoisten vihollisten  keksiminen 
on tyypillinen keino suunnata kansan huomio 
pois kotimaan ongelmista, joita Putinilla ja 
Venäjällä riittää.

– Suomen pitää aina, mutta etenkin nykyisen 

kaltaisessa tilanteessa, pitää huolta uskottavasta 
puolustuksesta. Suomen tulee olla valmiina vastaa-
maan myös hybridisodankäyntiin ja kyberuhkiin. 
Ne eivät poista perinteisempiä sotilaallisia uhkia, 
vaan ovat nousseet uusina entisten uhkien rinnalle.

Eli Suomen ulkoista turvallisuutta tulee 
vahvistaa. Miten?

– Suomella pitää kaikissa tilanteissa olla oma 
uskottava puolustus. EU:n jäsenyys tuo jonkin-
laista turvaa, mutta ainoastaan Naton jäsenyys 
toisi oman puolustuksemme päälle merkittävästi 
lisävoimaa. Upseeriliitto ei järjestönä ole ottanut 
kantaa Nato-jäsenyyteen, mutta tutkimustemme 
mukaan kadettiupseerien enemmistö kannattaa 
jäseneksi liittymistä. Jäsenyyden kannatus on 
korkeinta kenraalien ja everstien keskuudessa.
Nato on vakuuttanut puolustavansa aluettaan, 

mistä myös Barack Obama puhui vieraillessaan 
Tallinnassa.

Mielestäni Suomen puolustusvoimien 
määrärahoja tulee edellisen valossa ko-
rottaa. Kuinka paljon?

– Jyrki Kataisen hallitus teki virheen leikates-
saan puolustusbudjetista yli 10 %. Ilkka Kanervan 
parlamentaarisen työryhmän esittämä 150 
miljoonan euron korotus puolustusbudjettiin 
on ehdoton minimi, mutta sillä ei päästä vielä 
edes leikkauksia edeltäneelle tasolle. Esitetyt 
korotukset eivät kuitenkaan mahdollista lähi-
vuosina edessä olevaa torjuntahävittäjien ja 
merivoimien taistelualusten uusimista, mihin 
tarvitaan erillisrahoitusta.

Olen aktiivinen reserviläinen ja kannatan 
yleistä asevelvollisuutta. Mitä ajattelet 
tästä ja mitä kehitettävää näet Suomen 
asevelvollisuusjärjestelmässä?

– Suomessa on puolustusvoimauudistuksen 
mukaisten supistusten jälkeen 230 000 sotilaan 

sodan ajan joukot, joiden on joissakin kommen-
teissa arveltu olemaan liian pienet turvaamaan 
valtakunnan koko aluetta.  

– Ainakaan tätä pienemmillä joukoilla emme 
pysty itseämme uskottavasti puolustamaan. 
Asevelvollisuus on ainoa mahdollinen tapa 
tuottaa riittävät sodan ajan joukot. Esim. pieni 50 
000 sotilaan ammattiarmeija maksaisi pelkkinä 
palkka- ja sivukuluina enemmän kuin mitä koko 
nykyinen puolustusbudjetti on.

– Asevelvollisuutta voisi laajentaa koskemaan 
myös naisia, koska  nykyistä mallia voi perus-
tellusti kritisoida epätasa-arvoiseksi.  Tällöin 
Puolustusvoimat ei kuitenkaan voisi ottaa 
palvelukseen  läheskään yhtä suurta osaa ikä-
luokasta kuin nyt, eli asevelvollisuus muuttuisi 
nykyistä valikoivammaksi. Joka tapauksessa 
Suomessa täytyy edelleen parantaa niin ammat-
tisotilaiden kuin reserviläistenkin koulutusta ja 
osaamista mm. kertausharjoituksia lisäämällä. 
Pelkkä kalusto ei riitä maan puolustamiseen, 
vaan tarvitaan myös osaavat joukot ja hyvä 
maanpuolustushenki.

UUSIMAA

SUOMELLE USKOTTAVA
MAANPUOLUSTUS

HEIKIN TYÖLISTALLA:
ARJEN TURVALLISUUTTA
JA OIKEUSTURVAA

• Arjen turvallisuutta ja oike-
usturvaa tulee vahvistaa, jotta 
ihmisten ja yritysten luottamus yh-
teiskuntaan säilyy.

• Poliisin, oikeuslaitoksen ja puo-
lustusvoimien toimintakyky on 
turvattava. Tämä edellyttää riittäviä 
voimavaroja ja uudistuksia. Poliisin 
tulee myös näkyä katukuvassa.

• Ihmisten oikeusturvasta ja 
kohtuullisista käsittelyajoista 
on pidettävä tuomioistuimissa 
kiinni. Tuomistuimien voimavarat 
tulee kohdentaa vaativiin tapauksiin. 
Esimerkiksi rangaistus rattijuopu-
muksesta tulisi määrätä ilman sään-
nönmukaista tuomioistuinkäsittelyä. 
Henkeen ja terveyteen, erityisesti 
lapsiin kohdistuvien vakavien rikosten 
rangaistuksia on tiukennettava.

• Maanpuolustuksen uskottavuus 
edellyttää puolustusvoimille lisää 
rahaa. Ensisijaisesti on laitettava 
kuntoon oma maanpuolustus. Suomen 
on lisäksi liityttävä Naton jäseneksi.

• Uudenmaan tieverkon alen-
nustilalle on pantava stoppi. 
Liikenteeltä kerättäviä maksuja on 
palautettava nykyistä enemmän teiden 
kunnossapitoon ja rakentamiseen. 
Tieverkon kuntoon saattaminen on 
asetettava etusijalle Uudenmaan lii-
kenneinvestoinneissa.

Sakon muuntorangaistus on 
saatava takaisin, sanoo rikos-
komisario Mikko Halme.

Heikki keskusteli turvallisuudesta ja 
maanpuolustuksesta Upseeriliiton 
pääsihteeri Hannu Sipilän kanssa.

Nato-jäsenyys toisi 
puolustukseen lisävoimaa. ”


