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Poliittisten päätösten kommentointi on osoittautunut arak-
si aiheeksi nykyisessä tehtävässäni. Kriittistä palautetta tu-
lee herkästi politiikassa mukana olevilta jäseniltä laidasta 
laitaan. Todettakoon taas kerran, että minä en ole enkä ole 
koskaan ollut minkään puolueen jäsen. Olen aikaisemmin 
ollut pitkään merkittävissä tehtävissä ja monessa vaikutus-
valtaisessa hallituksessa. Niissä tehtävissä minulle on muo-
dostunut osaamista ja melko vahva oma käsitys maamme 
taloudenhoidosta ja työmarkkinaratkaisujen vaikutuksesta 
hyvinvointimme edellytyksiin.

Politiikassa mukana olevista liian moni muodostaa nä-
kemyksensä vain oman puolueensa perusteella. He etsivät 
usein vain arvosteltavaa toisen puolueen esityksistä. Oma 
lukunsa on hallituksen ja opposition välinen jatkuva kiistely. 
Puolueiden mielipiteet tehdyistä päätöksistä riippuvat rat-
kaisevasti siitä, kuuluvatko he sillä hetkellä hallitukseen vai 
oppositioon.

Puolueen puheenjohtajan esiintymistaidolla on tärkeä 
vaikutus puolueen kannatukseen ainakin aluksi. Tästä hy-
vänä esimerkkinä on pääministeri Sanna Marin. Toki myös 
välttämättömiä, joskus vaikeitakin ratkaisuja pitää pystyä 
tekemään. 

Nyt hallitus on esittänyt noin 11 miljardin euron menoli-
säyksen budjettiin. Koronan aiheuttamien ongelmien hoita-
minen edellyttääkin lisärahan käyttämistä. Ratkaisevan tär-
keää on se, kuinka suuri osa tästä jää pysyväisluonteisiksi 
menoiksi.

Maamme talouden kannalta on huomattavan tärkeää, 
kuinka onnistutaan tekemään ratkaisuja, joilla saadaan li-
sää työpaikkoja. Jos tässä ei onnistuta, niin silloin olemme 
todella suurissa ongelmissa. Silloin emme mitenkään selviä 
ilman ikäviä menoleikkauksia. Emme voi elää jatkuvasti vain 
kasvattamalla velanottoa entisestään.

Lisää velkaa

Työllisyyden lisäämiseen vaikuttavia tekoja ei voi koko 
ajan lykätä eteenpäin. Nyt keskeisiä toimenpiteitä on siirret-
ty työmarkkinajärjestöjen ratkaistavaksi. Aikataulu on laa-
dittu melko tiukaksi. Työmarkkinajärjestöjen näkemyserot 
ovat ainakin tällä hetkellä todella suuret. Nähtäväksi jää us-
kaltaako hallitus lupauksensa mukaisesti tehdä nämä ratkai-
sut, jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen.

Lehden ilmestyessä kuukauden kuluttua tiedämme to-
dennäköisesti enemmän myös tämän pandemian etenemi-
sestä. Toivottavasti silloin kuluu hyviä uutisia. Ehkä myös ro-
kotetutkimukset ovat edenneet ja sitäkin kautta menemme 
selvästi turvallisempaan suuntaan.

Poikkeuksellinen tilanne on rajoittanut huomattavasti 
OSJ:n mahdollisuuksia toteuttaa suunniteltuja paikallisia ja 
valtakunnallisia tapahtumia. Tämän vuoden tärkein kokous-
kin jouduttiin pitämään etänä. Vuosikokouksessa päätetään 
järjestömme toiminnasta ja taloudesta. Monelle kokous-
edustajalle tämä oli ensimmäinen kerta osallistua johonkin 
tilaisuuteen Teams-etäyhteyden kautta. Kokouksemme on-
nistui ja edustajat ansaitsevat kiitoksen omasta toiminnas-
taan.

Muistakaa, että on todella tärkeää huolehtia omasta fyy-
sisestä kunnosta myös näissä poikkeusolosuhteissa. Liikku-
miseen on monta turvallista tapaa. Noudattakaa annettuja 
turvallisuusohjeita, älkääkä jääkö vain sisälle odottelemaan 
parempia aikoja.
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