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Tiedän, että politiikasta kirjoittaminen 
on arka aihe. Jokainen tulkitsee sitä 
omasta arvomaailmastaan. Kerron 

varmuuden vuoksi, että en ole enkä ole ol-
lut minkään puolueen jäsen.

Tätä kirjoitettaessa vaalit ovat juuri päät-
tyneet. Toivottavasti hallitus on jo selvinnyt 
siihen mennessä, kun lehti ilmestyy.  Vaalien 
lopputulos oli monen mielestä melko yllä-
tyksellinen. Se saattaa osoittautua ongel-
malliseksi myös hallituksen muodostamisen 
kannalta. 

Huolimatta hallitusvastuusta kokoomus 
oli pitkään ykköspaikalla gallupeissa. Rat-
kaiseva notkahdus tapahtui, kun puheen-
johtaja Petteri Orpo ei suostunut sitou-
tumaan 0,7 prosentin hoitajamitoitukseen 
kuten muut puolueet tekivät. Äänestäjät 
eivät luottaneet hänen esittämäänsä hoi-
tajamalliin.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho onnistui 
käyttämään taitavasti hyväkseen mm. maa-
hanmuuttajien tekemiä raiskausrikoksia. 
Suuri osa suomalaisista näyttää olevan sitä 
mieltä, että maahanmuuttoon liittyvissä käy-
tännöissä on korjattavaa. Perusuomalaiset 
kykenivät parhaaseen loppukiriin vaaleissa.

Hallitus onnistui parantamaan maamme 
talouden suuntaa ja luomaan paljon uusia 
työpaikkoja. Tähän muutokseen tuli toki 
tukea kansainvälisen talouden elpymisestä. 
Kaikki toteutetut keinot eivät saaneet kan-
salaisten ymmärrystä osakseen. Minunkaan 
mielestäni julkisen sektorin pienipalkkaisten 
naisvaltaisten alojen lomarahaleikkaukset 

eivät olleet tarpeellisia eivätkä järkeviä. Ne 
tuskin auttoivat ratkaisevasti maamme ta-
louden elpymistä.  Ääniä leikkauksilla kyllä 
menetettiin. Samaan johti myös tapa, jolla 
niin sanottu aktiivimalli vietiin päätökseen 
täysin keskeneräisenä. Lähtökohta oli mie-
lestäni kyllä järkevä. On tärkeää, että jokai-
nen tekee parhaansa löytääkseen työpaikan 
ja lisätäkseen valmiuksiaan työn saamiseksi. 
Korvauksien saajilla pitää olla myös omaa 
aktiivisuutta ja vastuuta. 

Edellä mainitun kaltaiset muutokset oli-
sivat edellyttäneet taitavaa psykologista sil-
mää ja sitä, että ratkaisut koetaan oikeuden-
mukaisiksi.  Äänestäjien reaktioista päätellen 
tässä ei alkuunkaan onnistuttu.

Vaalilupaukset olivat vastuuttomia maam-
me talouden kestokyvyn näkökulmas-
ta. Aivan liian monen puolueen ehdokkaat 
ilmoittivat paljon epäkohtia, mitkä he lupa-
sivat korjata. Näistä lupauksista on mah-
dollista toteuttaa vain murto-osa. Muussa 
tapauksessa maamme talouden tulevaisuus 
kääntyy uudelleen kielteiseen suuntaan. Sil-
loin kaikki olisivat häviäjiä ja tulevat suku-
polvet suurimpia maksajia.

Eduskuntaan valittiin paljon uusia edus-
tajia. Nyt olisi tärkeää heti alussa huoleh-
tia, että edustajille tulee oikea kuva siitä, 
mihin maallamme on varaa. Tämä koskee 
myös jo aikaisemmin eduskunnassa olleita 
henkilöitä. Maamme työllisyystilanne pitää 
saada paranemaan ja valtion velka pysy-
mään kohtuullisena. Muussa tapauksessa 
työttömyyden ja velanhoidon kulut vievät 

rahat, joilla pitäisi hoitaa kasvavia terveys- ja 
sosiaalimenoja sekä muita hyvinvointiimme 
liittyviä ratkaisuja. Rahaa olisi pakko riittää 
myös koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ti-
lan korjaamiseen.

Maamme talousuhkien lisäksi meitä on 
peloteltu myös eläkevarojemme loppumi-
sella. Eläkejärjestelmäämme on kuitenkin 
tehty valtavia muutoksia. Niissä otetaan 
huomioon eläkeläisten määrän lisääntymi-
nen ja kasvava elinikä. Myös eläkeindeksi-
en huononnuksilla on hillitty voimakkaasti 
eläkemenojen kasvua. Eläkeyhtiöiden si-
joitusvarat ovat kasvaneet vuosittain huo-
mattavasti.  Varat ovat jo yli 200 miljardia 
euroa.  Vain murto-osa tämän omaisuuden 
tuotosta on jouduttu käyttämään eläketulo-
jen lisäksi eläkemaksuihin. Näin eläkevarat 
kasvavat edelleen vuosikausia. Pelottelu pe-
rustuu kymmenien vuosien päähän tehtyi-
hin tarkoitushakuisiin ennusteisiin. Niihin ei 
löydy mitään reaalista todellisuutta.

Kauniaisissa 21.4.2019

Erkki Kangasniemi 
puheenjohtaja 

erkki.kangasniemi@gmail.com
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