
 
 

 

 

 

 

 
 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 

Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Terveiset SDP:n puheenjohtajapäiviltä Vantaalta 20- 21.3.2010 

 

Erityiskiitokset puheenjohtajapäivistä puolueen johdolle ja Jutta Urpilaiselle hienosta 

linjapuheesta. 

Puheenjohtaja Jutta Urpilainen linjasi SDP:n tavoitteita seuraavia vaaleja silmälläpitäen ja 

tärkeimmiksi nousivat hyvinvointivaltion ja peruspalvelujen pelastaminen hallituksen 

huonolta talouspolitiikalta.  

Urpilaisen mukaan hallitus ei ole kyennyt vastaamaan työllisyys- ja talouskriisiin 

hoitoon työttömyyden kasvusta, valtion velkaantumisesta ja kuntien ahdingosta. 

Pääministerin ilmoitus tehtävästään luopumisesta kesäkuussa on vaikuttanut 

hallituspuolueiden keskinäiseen työskentelyyn ja sekaviin kannanottoihin mm. Yleisradion 

rahoituksesta ja energiaratkaisuista. 

Hiukan yllätti tieto puoluesihteeri Ari Korhosen lähtemisestä Turun 

apulaiskaupunginjohtajaksi ja toivottavasti saamme poliittisesti kokeneen toimijan tilalle 

koska eduskuntavaaleihin on vajaa vuosi aikaa. Porvarihallituksen kaupallisen median 

kirjoitukset syrjään heitettävästä puoluesihteeristä ja epäilykset uudelleen valinnan 

epävarmuudesta puoluekokouksessa ovat ilkeitä ja tarkoitushakuisia.  

SDP:lle seuraavat vaalit ovat todella tärkeät eikä niitä ole varaa hävitä. Erityisen kovaa 

taistelua tullaan käymään juuri Uudellamaalla. 

Suomalainen yhteiskunta ei kestä porvarihallituksen epäonnistunutta, haparoivaa ja 

eriarvostavaa politiikkaa enää yhtään pidempään. 

Maahanmuuttajien ihmisoikeudet on taattava samanarvoisina kuin kantaväestön mutta 

kiinnitettävä erityistä huomiota kielen oppimiseen ja työnsaannin turvaamiseen 

yhteiskuntaan sopeutumisen edistämiseksi. Sairaiden ja huonokuntoisten mummojen 

pakkopalauttaminen kotimaahansa ei vastaa hyvinvointiyhteiskunnan periaatteita. 

 

Matti Vanhasen lausahdukset lakko- oikeuden rajoittamisesta ja ministeri Kataisen 

myötäileminen asian johdosta saivat jyrkän kielteisen kannanoton.  

Tullaanpa Rukan lumilta tai Afrikan savanneilta niin aina ollaan suomalaisen palkansaajan 

ja ammattiyhdistyksen kimpussa. 

Tämä tietysti lämmitti mieltä aivan erikoisesti koska omalla alalla Elintarvikeliiton 

työehtoneuvottelut ovat juuri käynnissä ja sopimus päättyy maaliskuun lopulla.  

Ylityökielto alkaa 1.4 ja muutaman päivän mahdollinen lakkovaroitus sopimuksen 

aikaansaamisen vauhdittamiseksi annettu 7- 9.4. Neuvottelujen sujumisesta riippuvat tulevat 

jatkotoimet. 

Työnantajien koventunut linja on selvästi aistittavissa ja tavan mukaan yritetään työaikoihin- 

ja ylityökorvauksiin saada mittavia heikennyksiä.  

Työtaistelutoimien yhteydessä valjastetaan yleensä media palvelemaan varauksetta vain 

työnantajan etua ja julkisuuteen tuodaan lakkolaisten palkkatiedot yö- ja vuorolisineen ja 

vertaillaan niitä sitten muiden alojen peruspalkkoihin. 

Raskaan vuorotyön ja epätyypillisten työaikojen kuluttavuutta ja ihmisten jaksamista 

työelämässä taas on vaikea mitata rahassa joten siitä vaietaan 

Muutosturvan saaminen paremmaksi irtisanomistilanteissa tulisi olla sitova tavoite kaikilla 

liitoilla koska irtisanominen on työnantajille liian helppoa tänä päivänä.  
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Pätkätyöläisille toki on hyväksi että on töitä mutta jos vuosikausia joutuu samassa 

työpaikassa aina uusimaan työsopimusta ja työntekijän jatkuva tarve on ilmeinen niin pitäisi 

sen työpaikan joskus muuttua vakituiseksi työsuhteeksi. 

Kaiken huipuksi esitetään vaatimuksia työttömyysturvan- ja eläke- etujen heikentämisestä.  

Pakolla ei työuria saada pidennettyä. Pitää ottaa huomioon työnlaatu ja kuluttavuus sekä 

työnantajan halu päästä eroon vanhenevista työntekijöistä. 

 Joidenkin ihmisten kohdalla eläkeiän nosto tarkoittaisi viidenkymmenen vuoden palvelusta 

raskaissa ruumiillisissa töissä ja joillakin kymmenen- viisitoista vuotta vähemmän paremmin 

palkatuissa ja vähemmän kuluttavissa hommissa. 

Tähän voisi nostaa kysymyksen neljänkymmenen työvuoden oikeuttamisesta täyseläkkeelle 

kuusikymmentäkolme vuotiaana tai jo mahdollisesti ennemminkin.  

Hyväkuntoiset voivat jo nyt vapaaehtoisesti olla töissä kuusikymmentäkahdeksan vuotiaaksi. 

 Eikö olisi kaikkien edun mukaista jo kansantaloudellisesti saada kaksikymmentäviisivuotiaat 

nuoret töihin ja maksamaan seuraavia eläkkeitä.  

Huononnuksiin ei pidä missään tapauksessa suostua ja SAK:n sekä SDP:n jo uskottavuutensa 

tähden tulee tuntea tässä vastuunsa jatkossa. 

 

Tarja Eklund  

Itä- Hakkilan Demareiden puheenjohtaja. 

 


