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Arvoisa vappuyleisö. 

Alkuviikosta näytti sille, että sääennustukset ovat kuin valtionvarainministeriön talousennusteet - 

aina tuomassa huonoja uutisia. Saimme kuitenkin aurinkoisen kelin emmekä lumisadetta ja 

toivotaan, että tämä olisi enne myös valtiontalouden suhteen. Paistaahan se aurinko risukasaankin 

ja on uskottava siihen, että toivoa paremmasta on.  

Toivon teidän tänään miettivän, mitä Vappu tänä päivänä Sinulle merkitsee?  

Perinteisesti vappu on ollut työväen ja opiskelijoiden juhlapäivä ja SDP:n ja ay-liikkeen yksi vuoden 

keskeisimmistä juhlapäivistä.  

SDP on perusteiltaan työn liike, turvallisuuden ja rauhan liike sekä hyvinvointiyhteiskunnan 

rakentajan liike. Näistä aion tänään puhua.   

Työn liikkeenä olemme olleet jo 20 vuotta sen edessä, että nykyinen Suomemme on 

kahtiajakautunut niihin, joilla on työtä ja niihin joilla ei ole. Ei ole enää selkeää työväenluokkaa, 

vaan keskellämme on valtava määrä taloudellisessa hädässä olevia ihmisiä. Yksi on menettänyt 

työn tai ei ammattiin valmistuttuaan saa työtä, toinen sairastunut ja pudonnut suojaverkkojen 

läpi, kolmas kärsii eläkeläisköyhyydestä, neljäs on pätkätyöläinen, viides on pienellä palkalla 

sinnittelevä ja pitkää päivää tekevä pienyrittäjä. Meillä on myös kymmeniä tuhansia nuoria 

kadoksissa. Vailla ammatillista koulutusta, vailla työtä, eivätkä he välttämättä hae edes 

sosiaaliturvaa, eikä heistä tiedetä missä he ovat. Meidän sosialidemokraattien on osattava ajatella 

ja toimia heidän kaikkien puolesta ja viettää myös Vappua uusin ajatuksin kokoamalla eri 

tilanteessa olevia kansalaisia yhteen.  

Suomalaisen työn puolustajia tarvitaan tänään ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Nyt on 

luotava uutta pysyvää työtä, pidettävä kiinni entisistä ja pidettävä huolta työntekijöistä, jotka ovat 

lomautus- tai irtisanomisuhan alla. Moni suomalainen elää tällä hetkellä suuressa 

epävarmuudessa. Tulevan maan hallituksen ykkösasia on työpaikkojen luominen ja työelämän 

parantaminen.  



 

Me eteläsavolaiset emme voi hyväksyä valtion säästötoimenpiteitä Pieksämäellä VR:n 

henkilökuntaan ja Sulkavalla vankilan koko toiminnan lakkauttamiseen. Yhteensä 70 työpaikan 

menetys iskee rajusti meidän maakuntaamme. VR valtionyhtiönä ja rikosseuraamuslaitos valtion 

alaisena laitoksena sekä muun muassa Posti ovat velvollisia katsomaan, mikä on maan kansallinen 

etu - se on työpaikat Suomessa.  Valtion on omistajana oltava nykyistä tiukempi ja vahvempi 

ohjatessaan yhtiöitään ja ministeriöitä, joiden on tuettava nykyistä paremmin kasvun ja 

työllisyyden tavoitteita. Sanat työllisyyden edistämisestä on muututtava lihaksi ja 

valtionyhtiöidenkin palveltava kansaa.  

Nyt Suomessa menee vuodessa pelkästään työttömyyskorvausten maksamiseen lähes sama 

summa, mitä valtio ottaa vuodessa lisää velkaa. Jos tämä raha saadaan siirrettyä investointeihin ja 

palveluihin, ei meillä ole mitään hätää. Kun vahvistamme työllisyyttä, pystymme huolehtimaan 

myös hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. Jo yhden päivän lyhennys työttömyyden 

keskimääräiseen kestoon tuo noin 27 miljoonaa euroa yhteistä hyvää julkiseen talouteen. 

Vappujuhlassa on paikallaan korostaa sen työn merkitystä, jonka poliittinen ja ammatillinen 

työväenliike ovat yhdessä tehneet Suomen rakentamiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, jossa 

vastuuta kannetaan heikoimmista ja kaikki halutaan pitää mukana. Palkansaajien turvaksi 

rakennetut työelämän lait, eläke- ja työttömyysturva sekä valtakunnalliset työehtosopimukset 

eivät ole tulleet ilmaiseksi, vaan ne on jouduttu kamppailemaan pääosin neuvotellen ja sopien.  

Luottamus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat niitä arvoja, joita suomalaiset arvostavat 

työelämässä. Oikeudenmukaisuuden tulee näkyä niin palkassa kuin keskinäisessä kunnioituksessa 

työpaikoilla. Palkkio hyvästä tuloksesta kuuluu kaikille, ei vain johtajille. Johtajien kohtuuttomat 

palkitsemiset jäytävät oikeudentuntoa. Minkä takia enemmistön kansasta täytyisi tyytyä paikallaan 

polkeviin palkkoihin ja eläkkeisiin, vaikka yhtiöiden johtajien ja hallitusten tulot nousevat samaan 

aikaan hurjasti? On hyvä, että on laajasti alettu puhua kohtuudesta ja alettu suitsia ahneutta. 

Poliittisilla päättäjillä on suuri vastuu varmistaa, että kaikki suomalaiset voivat kokea elävänsä 

yhteiskunnassa, jossa työstä palkitaan oikeudenmukaisesti. 



 

Työn pirstaloitumisen lisäksi epävarmuutta työmarkkinoille ovat luoneet niin sanotut 

nollatyösopimukset. Työntekijän oman elämän hallinnalta murenee pohja pois, jos töihin 

kutsutaan vain tarvittaessa ja irtisanomissuojaa ei käytännössä ole. Esimerkiksi perheen 

perustaminen ja oman asunnon hankinta käyvät liki mahdottomiksi, jos toimeentulosta vallitsee 

pysyvä epävarmuus. Nollatyösopimus tarkoittaa nolla tuntia työtä, nolla euroa palkkaa ja nolla 

euroa eläkettä. Ratkaisujen hakeminen näihin ongelmiin on SDP:n tavoitelistan kärjessä. 

Suomalaiset päättäjät ovat nuorille sukupolville velkaa sen, että nämä epäkohdat työelämässä 

korjataan. Muistakaamme, että kun joku puolue vastustaa uutta sääntelyä, esimerkiksi 

nollatyösopimusten lailla kieltämistä, se merkitsee, että heidän mielestään nykytilannetta ei pidä 

muuttaa, vaikka se olisi ihmisen kannalta miten epäreilu. Tuolla SAK:n pisteellä voit allekirjoittaa 

kansalaisaloitteen nollatyösopimusten kieltämiseksi. Tee se tänään vapun kunniaksi, jos et ole sitä 

vielä tehnyt. 

Maamme tarvitsee yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta. SDP on valmis hallitusvastuuseen 

mutta hallitukseen osallistumisen ratkaisee ohjelman sisältö. Toivon, että tulevissa neuvotteluissa 

puolueiden välillä olevien erimielisyyksien tilalle tulee sopu ja yksimielisyys, erehdysten tilalle 

oppiminen ja epäilyksen tilalle luottamus. Sopiminen ja kaikkien mukana pitäminen on Suomen 

kaltaisen pienen kansakunnan elinehto. 

 

Hyvät kuulijat 

Työväenliike on perusteiltaan turvallisuuden ja rauhan liike.  

Vappuna on siis perusteltua puhua myös sodan ja rauhan kysymyksistä. Olemme valitettavasti 

olleet viimeisten vuosien aikana liian monen edelleen ratkeamattoman kansainvälisen ongelman 

äärellä.  



Sota Syyriassa ei ole loppunut. Pakolaisuus alueelta sekä väestön kärsimys jatkuu. Tähän pitäisi 

saada muutos pian. Kysymys on humanitäärisestä katastrofista yksilötasolla, mutta myös 

 

poliittisen epävakauden lähteestä koko muutenkin herkän alueen tulevaisuudelle. Kysymys on  

myös yhä pahenevasta pakolaisongelmasta, joka mitä suurimmassa määrin on myös EU:n 

jäsenvaltioiden taakkana jatkossa.   

Välimeren pakolaistilanne vaati myös EU:lta systemaattista ja ripeää toimintaa. Toimenpiteitä 

tarvitaan pakolaisuuden syiden vähentämiseksi pohjoisen Afrikan alueelta. Tarvitaan sosiaalista ja 

taloudellista kehitystä alueen väestölle. Viime viikkojen aikana ihmisiä on hukkunut sadoittain 

Välimeren aaltoihin paetessaan kauheuksia. 

Venäjän ja Ukrainan tie rauhaan tulee olemaan pitkä. Koko kansainvälisen yhteisön tavoite on, 

että paluu pysyvään kestävään rauhaan Ukrainassa ja alueen asukkaiden hyvinvointiin voi alkaa. 

Nyt on tärkeää, että Venäjä ja kaikki osapuolet tekevät kaikkensa tämän hauraan rauhan tien 

varmistamiseksi.  

Tilanne Pohjoisen Euroopan alueella on edelleen vakaa. Suomen turvallisuuteen ei kohdistu uhkaa, 

mutta on selvää, että kiristyvä kansainvälinen jännitys heijastuu myös lähialueillemme. Se 

vaikuttaa kielteisesti myös taloutemme kehitykseen.  Suomen ulkopolitiikan tehtävänä on 

huolehtia siitä, ettei kenelläkään ole syytä epäillä, että maamme aluetta voitaisiin käyttää 

kenellekään vihamielisiin tarkoituksiin. Emme myöskään koe mitään valtiota viholliseksi, ei valtion 

eikä kansalaistenkaan tasolla. 

Vastuu Suomen turvallisuudesta on kaikille suomalaisille yhteinen. Meillä on siis jatkossakin syytä 

seurata miten tilanne kehittyy niin lähialueillamme, Euroopassa kuin koko maailmassa. 

Velvollisuuteemme on käydä siitä analyyttistä keskustelua niin poliittisella kuin kansalaistasollakin 

Suomessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on paljon muutakin kuin vain keskustelua Natosta. 

Maailma tarvitsee nyt enemmän rauhan kyyhkyjä kuin nato-haukkoja. 



Hyvät ystävät 

 

SDP on perusteiltaan hyvinvointiyhteiskunnan rakentajan liike. Pidän välttämättömänä, että uusi 

hallitus sitoutuu puolustamaan ja kehittämään julkisia palveluita ja tekee toimia eriarvoisuuden ja 

terveyserojen vähentämiseksi sekä erityisesti lapsi- ja eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. 

Ihmisten hyvinvoinnin parantamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada aikaan hyvä ratkaisu 

sosiaali- ja terveydenhuollosta, jotta kyetään parantamaan peruspalveluiden laatua ja saatavuutta.  

Mutta pelkästään uutta luomalla ei saada aikaan toimivuutta vaan ensin on oltava asenne ja tahto 

kunnossa nykyistenkin lakien noudattamiseen. Mikkelissäkin on toimeentulotuen käsittelyajat, 

työttömien terveystarkastukset ja lääkärille pääsy ja muut lakisääteiset palvelut saatava 

pelaamaan lain mukaisesti. Virkamiesten tehtävä on toimeenpanna eduskunnan säätämät lait, 

asetukset ja valtuuston tavoitteet viivyttelemättä. Toivon uuden kaupunginjohtajan tarttuvan 

näihin ongelmiin ripeästi. Meidän jokaisen luottamushenkilön tulee seurata kuntalaisten 

tyytyväisyyttä, palveluiden laatua ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista palveluiden 

käyttäjinä. Kunnalla on vastuu ihmisten perusoikeuksien toteuttamisesta ja laajemminkin 

hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta. Kuntalaiset ovat asiakkaita, joilla on oikeus hyvään 

palveluun. Mikkelin kaupungin hyvä maine täytyy ansaita, sen tulee perustua totuuteen ja hyvä 

maine lähtee tyytyväisistä asukkaista.  

SDP:n tavoitteena on, että jokainen suomalainen, riippumatta asuinpaikasta tai varallisuudesta saa 

laadukkaat ja tasapuoliset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Painopistettä tulee siirtää 

korjaavasta toiminnasta varhaiseen auttamiseen, terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen.  

Aikaisin tapahtuvaa syrjäytymistä ja eriarvoisuutta on torjuttava vahvistamalla päivähoidon ja 

peruskoulutuksen asemaa. Jokaiselle nuorelle tulee taata paikka laadukkaaseen toisen asteen 

koulutukseen ja jokaiselle lapselle pitää taata tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa. Valitettavasti 

harrastusten maksut ovat kivunneet pilviin ja pienituloisten ja monilapsisten perheiden lasten 



osallistuminen harrastuksiin on vähentynyt rahapulan vuoksi. Kulttuuri- ja harrastustoiminta on 

jatkossa vietävä sinne, missä lapset ja nuoret ovat jo valmiina eli kouluihin. Kannatan 

kokonaiskoulupäivää, jossa iltapäivään sisältyy aikuisten vetämää lapsille mieluista ja maksutonta 

liikuntaa, kuvataidetta, käsitöitä, musiikkia, kirjallisuutta, tanssia ja teatteria, jotka kaikki tutkitusti 

edistävät terveyttä. Näin vähennetään monia ongelmia kuten lasten ja nuorten yksinäisyyttä, 

alakuloisuutta, päihteiden käyttöä, liikkumattomuutta ja epäterveellisiä ruokailutottumuksia. Vain 

laadukas peruskoulu, jossa oppilaat oppivat ja viihtyvät takaavat kansankuntamme sivistyksen ja 

tulevaisuuden. Huominen kasvaa tänään! 

Hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden korjaamiseen kuuluu pitää sosiaaliturva ja eläkkeet riittävinä 

elämiseen. Pidän erittäin tärkeänä, että pieniin eläkkeisiin tehdään tasokorotukset ja indeksejä ei 

leikata. Omaishoitoa koskeva lainsäädäntö tulee uudistaa ja varmistaa riittävä taloudellisen ja 

muun tuen taso sekä luoda omaishoidolle yhtenäiset kriteerit.  Meidän tulee pitää huolta Suomen 

rakentajista, vanhuksista. Tämä on oman sukupolveni kunnia-asia. Me emme voi jättää ikäihmisiä 

eriarvoiseen asemaan, vaan jokainen vanhus on hoidettava hyvin. Siitä on pidettävä kiinni. 

Nykyisin kotona asutaan entistä pidempään. Siksi kodista ei saa tulla kenenkään vankila. 

Tarvitsemme lisää uudenlaista yhteisöllistä asumista, jotta ikäihmisten turvallisesta ja sujuvasta 

arjesta voidaan huolehtia. Kenenkään ei pidä tuntea itseään turvattomaksi omassa kodissaan tai 

asua palveluasunnossa yksinäisyydessä ja vailla palveluja rahan puutteen vuoksi. 

Hyvä vappuväki. 

Mielestäni meidän sosialidemokraattien niin kunnissa kuin eduskunnassa tulee lisätä heikomman 

puolesta toimimista. Poliittisen tekemisen lähtökohtana on oltava ihmisten asiat ja 

eriarvoistumista vähentävien toimenpiteiden nostaminen toiminnan keskiöön. Meidän on 

kannettava vastuuta maan taloudesta unohtamatta kansaa. Politiikassa on noudatettava 

rehellisyyttä, velvollisuudentuntoa, solidaarisuutta, isänmaallisuutta ja yhteisen hyvän edistämistä. 

Menestyvässä puolueessa vallitsee luottamus, ei epäluuloja ja oman edun tavoittelua. 

Ja vielä lopuksi hyvät ystävät. Nöyrästi kiitän teitä antamastanne tuesta. Tämä matka 

kansanedustajaksi on ollut uskomaton ja olen onnellinen, että olen saanut kokea tämän. Kaikista 

parasta vaalien aikana oli tutustuminen niin moniin ihmisiin. Keskustelut kansalaisten kanssa on se 

ruisleipä, joka minut pitää tiellä. Suhtaudun hyvin vakavasti kansalaisilta saamaani luottamukseen. 

Teen parhaani joka päivä ollakseni tuon luottamuksen arvoinen.  

Meillä on tänään syytä iloisesti juhlia ja auttaa näin toinen toistamme jaksamaan arjessa. Iloinen 

sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin. Tämän tilaisuuden jälkeen lähtee 

lippukulkue musiikkiopistolle, jossa laulut raikaa ja on tarjolla simaa ja munkkeja. Olette kaikki 

lämpimästi tervetulleita. 

Omasta puolestani toivotan oikein hauskaa Vappua ja hyvää kesän odotusta Sinulle ja läheisillesi! 

 


