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PUHEENJOHTAJILTA

Suvi Uusitalo

Juha Haapakoski jutustelee 
naantalilaisten kanssa kahvila 
Aleksissa torin laidalla. Samas-
sa paikassa on päivää aiemmin 
vietetty kampanjatilaisuutta, 
jonka kansansuosio yllätti.

– Vähän jopa hämmentää, 
että väkeä oli niin paljon. Kun 
on uusi politiikassa, kaikki 
sellainen on myös uutta, Haa-
pakoski toteaa kahvikupin ää-
rellä.

Viereisessä pöydässä puhu-
taan sosiaaliturvasta. Kahvi-
laparlamentin mielestä sitä ei 
saisi jakaa vastikkeetta. Tä-
hän suuntaan olisi Haapakos-
kenkin mielestä mentävä. Ai-
nakaan palkkaan verrattavis-
sa olevaa tuloa ei pitäisi saada 
vastikkeetta.

– Tärkeintä on, että kaik-
ki kädet saataisiin töihin, hän 
sanoo.

Kokoomuksen eduskunta-
vaaliehdokkaana oleva 59-vuo-
tias yrittäjä lähti mukaan päi-
vänpolitiikkaan vasta hiljat-

tain. Naantalin ja Raision seu-
dulla Haapakoski tunnetaan 
silti hyvin. Hän kustansi ja 
päätoimitti vuosien ajan pai-
kallislehti Rannikkoseutua ja 
on toiminut pitkään lehtimie-
henä.

Haapakoski asuu Naantalin 
Merimaskussa vaimonsa Lee-
nan kanssa. Aikuisia lapsia on 
seitsemän ja lapsenlapsiakin 11.

– Yksi uusi on taas tulossa, 
isoisä kertoo ylpeänä.

Vakava tilanne

Lehtimiesuran jälkeen Haapa-
koski on muun muassa konsul-
toinut yrityksensä kautta me-
diataloja niiden taloudenpi-
dossa. Hän onkin seurannut 
Suomen menoa pitkään paitsi 
yhteiskunnallisesta, myös ta-
louden tunnuslukujen vink-
kelistä.

Vaaleihin Haapakoski on 
lähtenyt tapansa mukaan to-
sissaan – omien sanojensa 
mukaan myös velvollisuuden-
tunnosta.

– Suomen tilanne on vakava. 

Yritysjohtajana ja yrityksen sa-
neeraajana olen nähnyt, miten 
vaikeat asiat saadaan päätök-
seen ja päästään tavoitteeseen. 
Jos yritys on vaikeuksissa, on 
tärkeää katsoa mitkä kustan-
nukset ja työtehtävät ovat sille 
oleellisia. Niihin on sitten kes-
kityttävä, ja saatava toiminta 
kannattavaksi, hän sanoo.

Julkisesta päätöksenteosta 
tavoitteellisuus ja kustannus-
tietoisuus puuttuvat. Myös ai-
kataulutuksessa ja vastuun-
kantamisessa olisi Haapakos-
ken mielestä parannettavaa.

– Poliitikkojen on muutet-
tava asennettaan ja ryhdyttävä 
toimiin. Tuli esityksiä tällä het-
kellä miltä suunnalta tahansa, 
kaikki torpataan.

Hyvään johtamiseen kuu-
luu Haapakosken mielestä vas-
tuun kantaminen myös silloin, 
kun johdettavia ei ole saatu te-
kemään asioita.

– Tässä Alexander Stubb 
on toiminut hyvin. Hän on ol-
lut poliittiseksi johtajaksi sel-
kärankainen. Hän on sanonut 

suoraan, että kaikessa ei ole 
onnistuttu.

Paisunut julkinen sektori

Isoimpia yhteiskunnallisia 
epäkohtia yritysjohtaja löytää 
julkisen talouden rakenteista. 
Haapakoski intoutuu suoras-
taan paasaamaan aiheesta.

– Isoin ongelma on se, että 
julkinen sektori on meillä ai-
van liian iso ja kallis. Järjestel-
mä on tehoton. Siitä keskuste-
leminen on kuitenkin vaikeaa, 
hän sanoo.

Ongelma on taas johtami-
sessa. Haapakosken mielestä 
se on isoissa julkisen puolen 
organisaatioissa huonoa.

– Jos osa väestä uupuu työ-
hönsä, koska sitä on liikaa, ky-
se on huonosta johtamisesta. 
Työnkuvat ovat huonoja ja re-
surssien käyttö vajavaista. Toi-
sissa paikoissa resursseja on lii-
kaa ja toisissa liian vähän. Hy-
vä johtaminen on sitä, että re-
surssit on mitoitettu oikein, ja 
kaikki kokevat tekevänsä jär-
kevää työtä, ja ovat tehtäväs-

sä, jonka kokevat mielekkääk-
si, Haapakoski sanoo.

Kuntaliitoksille Haapakoski 
ei lämpene. Liian isoista kun-
nista puuttuu tietty ketteryys.

– Suuri yksikkö ei ratkai-
se mitään, vaan ihmiset, jotka 
työtä tekevät. Pienessä kunnas-
sa, kuten Naantalissa, on lyhyt 
matka johdon ja suorittavan 
portaan välillä.

Naantalissa asioita on Haa-
pakosken mielestä tehty paljon 
oikein. Esimerkiksi elinkeino-
poliittisia ratkaisuja on lyöty 
tarvittaessa lukkoon vikkeläs-
ti. Tästä voisivat muutkin ot-
taa mallia.

– Ei pidä empiä, kun on rat-
kaisun paikka, Haapakoski 
sanoo.

Sellainen on huhtikuun 19., 
kun suomalaiset käyvät vaa-
liuurnille. Haapakosken mie-
lestä kansalaiset eivät missään 
päin Suomea kaipaa katteetto-
mia lupauksia. 

– Äänestäjien luottamus pi-
tää ansaita.

Johtaja-ainesta.

Yritysmaailman opein
Eduskuntavaaliehdokas Juha Haapakoskella on paljon sanottavaa. 
Hänen mielestään poliitikkojen on muutettava asennettaan ja alettava johtaa.
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Työn kautta
Kokoomus on asettanut vaaleissa tavoitteeksi 
saada mahdollisimman monelle työtä. Työ on 
suomalaisen hyvinvoinnin perusta. Työ on jo-
kaisella ihmiselle vähimmäisvaatimus. Jokai-
sella pitäisi olla oikeus työhön. Työ on ihmi-
sen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perus-
ta. Työ tuo toimeentuloa, merkitystä elämään 
ja usein myös sosiaalisia suhteita. Työ rakentaa 
myös yhteiskunnallista hyvinvointia. Mitä use-
ampi meistä on töissä sitä paremmin voi myös 
isänmaamme. Suomea rakennetaan ja Suomi 
kehittyy työstä.

Kokoomus lupaa tehdä kaikkensa, jotta 
Suomessa olisi enemmän töitä. Suomi tarvit-
see ja ansaitsee lisää työtä. Äänestämällä Ko-
koomuksen ehdokkaita, voit olla varma että 
käytät äänesi työn puolesta. Meidän ehdok-
kaamme ovat sitoutuneet tekemään kaikken-
sa, jotta Suomeen saataisiin lisää työtä. Aloi-
ta sinä työn lisääminen äänestämällä Kokoo-
musta.

Tässä lehdessä tuon-
nempana esitellään 
tarkemmin Varsinais-
Suomen Kokoomuk-
sen omia vaalitavoit-
teita maakuntamme 
parhaaksi. Me uskom-
me aidosti, että Varsi-
nais-Suomi on erin-

omainen paikka elää, asua ja yrittää. Maa-
kuntamme on nimensä mukaisesti Varsinai-
nen Suomi ja alueemme pitäisi olla Suomen 
veturi ja kärki. 

Meillä on ihan maailman mittakaavassa 
ainutlaatuinen saaristo, lyhyet välimatkat se-
kä monipuolinen ja runsas erilaisten yritys-
ten alue. Meillä olisi mahdollista olla vielä-
kin enemmän. Meidän täytyy pitää parempaa 
huolta asukkaiden hyvinvoinnista, yritysten 
toimintaedellytyksistä, maa-, metsä-, ja kala-
talouden elinvoimaisuudesta, lähipalveluista, 
puhtaasta ruuasta ja turvallisesta arjesta.         

Tässä Auransilta-lehdessä voit tutustua pa-
remmin ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiin-
sä. Tutustu, vertaile ja ota vaikka yhteyttä eh-
dokkaisiin. Muista että Sinä päätät 19.4. Suo-
men ja Varsinais-Suomen suunnasta. Käytä 
ääntäsi ja käy äänestämässä Kokoomuksen 
ehdokkaita.

Kirjoittaja on Varsinais-suomen 
KoKoomuKsen puheenjohtaja 

Suomi kasvaa 
työstä ja yrittäjyydestä

Suuri yksikkö 
ei  ratkaise 
mitään, vaan 
ihmiset, jotka 
työtä tekevät.

Juha T. Karjalainen
Puheenjohtaja,
Maskun Kokoomus

Kuntien päätöksentekijöiden yhteise-
nä tavoitteena, yli puoluerajojen, on 
tehdä vastuullisia päätöksiä kunta-
laisten parhaaksi. Luonnollisesti kei-
not tavoitteiden saavuttamiseksi eroa-
vat. Työskentely eri puolueiden välillä 
niin Maskussa, Naantalissa kuin Rai-
siossakin on sopivasti haasteellista, 
mutta yhteistyökyky pääpuolueiden 
kesken on kuitenkin toimivaa.

Yhteinen tahtotila kuntien sisällä 
on löytynyt helposti kun-
taliitosselvitysten tuoksi-
nassa. Raisiossa valtuusto 
painotti yksimielisesti ha-
lukkuuttaan kehittää mo-
nipuolista yhteistyötä Tu-
run seudun ydinkuntien 
kanssa. Valtuusto näkee, et-
tä selvityksestä voi olla hyö-
tyä kun selvitetään niin yh-
teistyökysymyksiä kuin yh-
teisiä rakenteitakin. 

Naantalissa valtuusto 
lausui yhtenevästi, että kun-
nat esittävät mahdollisia 
kuntien yhdistymisiä yhtei-
sin päätöksin, ja että kuntajaon muu-
tokset perustuvat kuntien valtuusto-
jen päätöksiin. Naantali päätti lähteä 
mukaan yhdistymisselvityksen teke-
miseen Maskun kunnan kanssa. Yh-
teinen tahtotilamme Maskun, Naan-
talin ja Raision kokoomuksessa on, 
suurten kuntaliitosten sijaan tulee 
pyrkiä lähipalveluja tukevan päätök-
senteon varmistamiseen, kuntien vä-
lisen yhteistyön monipuoliseen lisää-
miseen ja osaamisen jakamiseen Var-
sinais-Suomessa.

Vahvan kunnan takana ovat vahvat 
päätökset. Kokoomuksen kunnallis-
järjestöt eivät halua lisää veronkoro-
tuksia kuntalaisille ja kunnassa toimi-
ville yrityksille. Verotus on kokonai-
suudessaan Suomessa jo liian korke-
alla tasolla, ja veroprosentin jatkuva 
nostaminen kunnan kassan korjaaja-

na on käynyt tiensä loppuun.
Kokoomuslaisina haluamme toi-

mia vastuullisesti. Kuntien toiminta-
kulut täytyy pitää kurissa ja toimin-
tamuotoja on aktiivisesti kehitettävä 
niin, että ne takaavat tehokkaasti tuo-
tetut ja laadukkaat palvelut. 

Maskun Kokoomuksessa halutaan, 
että Masku säilyy hyvinvointikunta-
na. Tällöin suurimmiksi huolenai-
heiksi nousevat kunnan taloudellinen 

tilanne ja sen tulevaisuus. Suomi kas-
vaa työstä ja yrittäjyydestä. Kasitien 
perusparannus tuo kasvun mahdol-
lisuuksia Maskulle ja Raisiolle. Len-
tokenttä, rahtiterminaali ja kaksi sa-
tamaa ovat lyhyen etäisyyden pääs-
sä. Maskussa uudet yritykset Rivie-
ran alueelle toisivat kuntaan elävyyt-
tä ja hyvinvointia. Jo Rivieran alue it-
sessään kutsuu yrityksiä.

Raisiossa taas V8-yritysalue tar-
joaa monipuolisella tonttivarannol-
laan yritystoiminnalle hyviä mah-
dollisuuksia. Kokoomusryhmässä on 
yhteinen näkemys siitä, että yritysten 
toimintaedellytyksiä tulee parantaa 
sekä nopealla ja joustavalla että yksi-
lölliselläkin päätöksenteolla. Keski-
suuressa kunnassa päätöksenteko on 
luonnollisesti lähellä yrityksiä ja kun-
talaisia. Hyvällä tonttitarjonnalla ja 

infralla ynnä nopealla ja tehokkaalla 
päätöksenteolla tehdään kunta hou-
kuttelevaksi yrityksille. Jos yrityksen 
tarpeet niin vaativat, pyrimme löytä-
mään uusia ratkaisuja mahdollisim-
man nopeasti, yrityksiä kuulemalla.

Naantalissa on viime vuosina eri-
tyisesti aktivoiduttu yhteistyöhön eri 
toimijoiden ja yritysten kanssa – ja 
vauhti näyttää vain paranevan. Rai-
sio taas on kuluvan vuoden aikana ar-

vioimassa alueen elinkeino-
politiikan yhteistyömene-
telmiä sekä omaa rooliaan 
ja tahtotilaansa siinä.

Asukkaiden hyvän elä-
män turvaamiseksi on jär-
kevää panostaa yhä enene-
vässä määrin ennalta eh-
käiseviin toimiin ja lähellä 
annettuihin peruspalvelui-
hin. Tällöin panostus tulee 
näkyä esimerkiksi koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollossa 
sekä mielenterveys- ja päih-
deongelmaisten palvelui-
den saatavuudessa. 

Meille on myös tärkeää, että kotiin 
annettavat palvelut ja kotihoito turva-
taan sitä tarvitseville, iästä riippumat-
ta. Kunnissamme tulee lisätä asuk-
kaiden valinnanvapautta ja varmis-
taa palvelujen saatavuus muun muas-
sa ostopalvelujen joustavalla käytöl-
lä, kuten esimerkiksi palvelusetelien 
avulla voidaan tehdä.

Kevään vaaligallupeista huolimatta 
työ tulevaisuuden parhaaksi jatkuu ja 
jaamme kokoomuslaisen arvomaail-
man vauvasta vaariin.

Yhteinen tahtotilamme Maskun, 
Naantalin ja Raision kokoomuksessa 
on, suurten kuntaliitosten sijaan tulee 
pyrkiä lähipalveluja tukevan  
päätöksenteon varmistamiseen, 
kuntien välisen yhteistyön moni- 
puoliseen lisäämiseen ja osaamisen 
jakamiseen Varsinais-Suomessa.

Saara Seppälä
Puheenjohtaja,
Kokoomuksen Naantalin Kunnallisjärjestö

Elisa Vuorinen
Puheenjohtaja,
Kokoomuksen Raision Kunnallisjärjestö

Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja 
Heikki Arikka puhui piirikokouksessa 
Raision Martinsalissa marraskuussa.
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www.kokoomusraisio.fi
facebook.com/kokoomusraisio
kokoomusnaantali.net
maskunkokoomus.fi

Mitä useampi meistä 
on töissä sitä 
paremmin voi myös 
isänmaamme.
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Varsinais-Suomen Kokoomuksen maakunnalliset vaalitavoitteet

Henriikka Pulli

1) Miten työpaikat 
saadaan pysymään 
Suomessa?
Suomen pitää olla kilpailuky-
kyinen talous verrattuna kil-
pailijamaihin. Se tarkoittaa, 
että hintakilpailukykyä pa-
lautetaan palkkamaltilla, ve-
roaste käännetään laskuun 
eikä yrityksiä rasiteta liial-
la sääntelyllä. Lisäksi päätök-
senteon tulee olla ennakoi-
tavaa ja pitkäjänteistä. Val-
tio voi lisäksi vaikuttaa myös 
muun muassa energian ja lo-
gistiikan kustannuksiin vii-
saalla politiikalla. Pitkällä ai-
kavälillä valtava merkitys on 
sillä, onko Suomessa osaavia 
työntekijöitä, eli koulutuk-
seen tulee panostaa.

2) Miten yrityksiä 
saataisiin lisää? 
Liiketoimintaedellytyksiä on 
parannettava. Tämä tarkoit-
taa verotaakan pienentämis-
tä ja yritystoimintaa haittaa-
van sääntelyn purkua. Kasvu-

yrityksille työmarkkinoiden 
joustavoittaminen on tärke-
ää. Yritysrahoituksen riittä-
vyydestä on huolehdittava. 
Yrityksen perustamisen tu-
lee olla helppoa eikä säänte-
lyrasitteita saa tulla liikaa he-
ti alkuun. Myös muun muas-
sa kuntien palvelumarkkinoi-
ta tulisi avata kilpailulle. Par-
haat uudet yritykset syntyvät 
uuden huippuosaamisen ym-
pärille, eli tutkimus- ja inno-
vaatiorahoituksesta tulee pi-
tää huoli.

3) Miten eläkeläinen 
pärjää kun kaikesta 
aina leikataan? 
Koska työtä tekevien määrä vä-
henee suhteessa niihin, jotka ei-
vät ole työelämässä, emme voi 
loputtomasti elää tule-
vaisuuden piikkiin. 
Joudumme tasa-
painottamaan 
veronkorotuk-
silla ja säästöil-
lä. Yritämme 
tehdä ne siten, 
että ne kohdiste-
taan kaikkiin väes-
töryhmiin. 

Nyt julkiset menot laskevat 
toista vuotta putkeen ensim-
mäistä kertaa sitten Lipposen 
ensimmäisen hallituksen. Tä-
mä on valtava suunnanmuutos. 
Lähtökohdista huolimatta sääs-
töt ja veronkorotukset tuntuvat. 
Joudumme kuitenkin valtion 
velkaantumiskierteen torjumi-
seksi tekemään kipeitä päätök-
siä. Nykyinen hallitus on tehnyt 
päätöksiä jo noin 6,4 miljardin 
euron menoleikkauksista ja ve-
ronkorotuksista. 

Hallituksessa yksikään puo-
lue ei voi sanella politiikan si-
sältöjä. Kokoomus on kuitenkin 
pääministeripuolueena kanta-
nut huolta siitä, että valtion vel-
kaantumista laitetaan kuriin. 

Hallitus päätti osana kehys-
päätöstä 2015–2018, että työelä-

ke- ja kansaneläkeindeksei-
hin tehdään vain 0,4 

prosentin koro-
tus vuoden 2015 
alusta. Indek-
sitarkistuk-
sen johdosta 
työeläkkeet, 
kansaneläk-

keet sekä muut 
näihin indeksei-

hin sidotut etuudet 

nousivat 0,4 prosenttia. 
Eläkkeet nousivat 
päätöksen myö-
tä saman verran 
kuin palkat. Esi-
merkiksi pieni-
tuloisten eläk-
keet ovat kuiten-
kin nousseet (lei-
katun) indeksikoro-
tuksen verran 0,4 % ja 
pienituloisten eläkkeiden ve-
rotusta on kevennetty eli pienet 
eläkkeet eivät siis ole laskeneet. 
Lisäksi indeksileikkauksen vai-
kutuksia kompensoidaan hie-
man pienituloisille eläkeläisil-
le. Tämä tehdään korottamal-
la eläketulovähennystä. Vähen-
nystä korotetaan 70 miljoonal-
la eurolla.

Kun rahaa ei ole paljon, ha-
luaa kokoomus ennen kaikkea 
painottaa, että olemme tehneet 
paljon töitä sen eteen, että elä-
keläiset voisivat saada laaduk-
kaita palveluita. Vanhuspalve-
lulaki tuli voimaan heinäkuus-
sa 2013. Suurinta osaa pykälis-
tä alettiin soveltaa heti lain tul-
tua voimaan, osaa vuoden 2014 
alusta ja loppuja tämän vuo-
den alusta alkaen. Esimerkiksi 
vuonna 2015 vanhuspalvelulain 
toimeenpanoon kohdistetaan 
82 miljoonaa euroa. THL arvi-
oi marraskuussa vanhuspalve-
lulain toteutumista toteamal-
la, että muun muassa iäkkäi-
den palvelut ovat parantuneet 
vanhuspalvelulain myötä, ym-
pärivuorokautisen hoidon toi-
mintayksiköt ja palvelujen jär-

jestäjät ovat lyhyessä 
ajassa kehittäneet 

toimintaa van-
huspalvelu-
lain mukai-
sesti ja vaadi-
tut henkilös-
tömitoitukset 

toteutuvat ai-
empaa parem-

min ja kotihoitoa 
suositaan yhä enemmän.

4) Miksi hyvätkin koulut 
joutuvat 
lakkautuslistalle ja 
lapset pannaan 
jättikouluihin?
On totta, että heikentynyt ta-
loustilanne näkyy myös kun-
nissa. Palveluista on joudut-
tu nipistämään, jotta velkaan-
tuminen saataisiin lopetettua. 
Jos taloutta ei saada vahvem-
malle pohjalle, on edessä tär-
keiden peruspalveluiden – ku-
ten perusopetuksen tai var-
haiskasvatuksen – näivettymi-
nen. Kokoomus haluaa puo-
lustaa suomalaisten oikeut-
ta laadukkaisiin palveluihin. 
Haastavasta taloustilantees-
ta huolimatta kokoomuslais-
ten opetusministerien aikana 
aloitettu ryhmäkokoavustus-
ten jakaminen jatkuu edelleen 
30 miljoonan euron määrära-
halla. Avustuksen turvin kun-
nat ovat voineet palkata uusia 
opettajia, joilla suuria opetus-
ryhmiä on saatu pienennettyä. 
Samalla opettajilla on parem-

mat mahdollisuudet keskittyä 
niiden lasten auttamiseen, jot-
ka tarvitsevat tukea. Ryhmä-
kokoavustuksen tulokset ovat 
hyvät: vuoteen 2008 verrat-
tuna suurten opetusryhmien 
määrät ovat puolittuneet pe-
rusopetuksessa. 

Kokoomus kannattaa niuk-
kojen varojen käyttämistä mie-
luummin opetuksen laatuun 
kuin seiniin. Kun lasten ikä-
luokat ovat pienentyneet, niin 
myös kouluverkko on harven-
tunut. Tutkimusten mukaan 
suomalainen lähikouluperiaate 
voi edelleen hyvin. Noin 92 pro-
senttia alakoululaisista voi edel-
leen käydä koulunsa lähikoulus-
sa, alle viiden kilometrin koulu-
matkalla.

5) Sotesta on 
puhuttu koko talvi, 
miksi uudistus 
takkuaa? 
Miten sosiaali- ja 
terveyspalveluista 
saadaan parempia?
Tavoitteet ovat pysyneet samana 
koko sote-järjestämislain vään-
tämisen ajan. Niitä ovat väestön 
terveyden, hyvinvoinnin ja sosi-
aalisen turvallisuuden edistämi-
nen, yhdenvertaisten sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujen 
turvaaminen koko maassa, sosi-
aali- ja terveydenhuollon perus-
palvelujen vahvistaminen sekä 
kustannustehokkaan ja vaikut-
tavan palvelurakenteen toteut-
taminen. Eri malleja on kehi-

Työ, terveys ja toimeentulo 
askarruttavat vaaleissa
Television vaalitenttejä hallitsevat isot kokonaisuudet, 
talous, EU ja turvallisuuspolitiikka. Kotisohvilla pohditaan 
arkisempia asioita. Auransilta haki kokoomukselta 
vastaukset viiteen kiperimpään sohvaparlamentin 
kysymykseen.

Varsinais-suomen on tarjouduttava rohkeasti pilot-
tialueeksi julkisten palveluiden sähköistämisessä ja 
muissa täysin uusissa tavoissa tuottaa palveluja.

LiiKenteen VäyLät on laitettava kuntoon. Kokonaisuu-
teen kuuluvat elinvoimainen lentokenttä sekä tunnin 
juna eli nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Seu-
raavan hallituksen tavoitteena on oltava, että Varsinais-
Suomi kehittyy eurooppalaisen liikenteen ja logistiikan 
solmukohdaksi ja keskukseksi. Valtatie 8:n parannusta 
jatketaan ja myös valtatie 9:n parannus nostetaan toi-
menpidelistalle. Kulkuyhteyksiä saaristoon paranne-
taan toteuttamalla kiinteä Parainen-Nauvo-yhteys.

haLuamme, että yrittäjyys on jokaiselle luonnollinen vaihto-
ehto työuraksi. Liiketoiminnan mahdollisuudet uuden tekno-
logian yhdistämisessä palveluihin, meriklusteriin, biotalou-
teen, lääketeollisuuteen ja maatalouteen on tunnistettava.

yLiLyönneistä normien ja sääntelyn tulkinnassa on päästä-
vä paikallisella tasolla eroon niin, ettei esimerkiksi elinkei-
nonharjoittajien toimintaa hankaloiteta turhaan.

senioriKansaLaisten kokemus ja työpanos vapaaehtois- ja 
kolmannen sektorin toiminnassa, kuten omaishoidossa, tu-
lee tunnistaa ja tunnustaa. Seniorien arvo hiljaisen tiedon 
siirtäjinä työelämässä on hyödynnettävä.

yritysten, korkeakoulujen ja julkisen hallinnon tavoitteel-
lista yhteistyötä uusien ajatusten levittämiseksi ja innovaa-
tioiden luomiseksi on koordinoitava keskitetysti ja suunni-
telmallisesti. Urapolkujen koulutuksesta työelämään on 
oltava sujuvia.

aiVoVuoto pääKaupunKiseuduLLe on tukittava. Vastaval-
mistuneille Varsinais-Suomessa oppinsa saaneille nuorille 
on löydyttävä työpaikkoja. Tunnin juna yhdessä etätyön li-
sääntymisen kanssa mahdollistavat työskentelyn pääkau-
punkiseudulla, mutta asumisen ja elämisen kotimaakun-
nassa.

LaaduKas perusopetus on turvattava. Varsinaissuomalais-
ten peruskoulujen ja lukioiden on oltava kärkijoukoissa digi-
talisaation ja uusien opetus- ja oppimisympäristöjen tuomi-
sessa koulujen arkeen.

VarsinaissuomaLaisten valinnanvapautta on lisättävä pal-
veluseteleiden nykyistä laajemmalla käytöllä. On varmis-
tettava, että asiakkaan valinnanvapautta koskeva lainsää-
däntö valmistellaan ensi vaalikaudella.

parhaat Käytännöt sekä uudet toimintatavat on otettava 
sosiaali- ja terveyspalveluissa Varsinais-Suomessa ennak-
koluulottomasti käyttöön.

ennaLtaehKäisyyn on panostettava hyvinvointisektorilla 
sekä koulutuksessa. Jotta vältytään päällekkäisyyksiltä, 
yhteistyö kaikkien alan toimijoiden, kuten varhaiskasvatuk-
sen ja opetus- ja nuorisotoimen kesken on turvattava.

KansaLaisjärjestöjen toimintaedellytyksistä on huo-
lehdittava ja niiden yhteistyötä kuntien kanssa on tehos-
tettava.

LähipaLVeLujen saataVuus on turvattava koko maakunnan 
alueella. Myös kotihoidon ja kotipalvelujen laatu on var-
mistettava. Erityispalvelut on hoidettava keskitetysti, jotta 
päällekkäisyyksistä päästään eroon.

Varsinais-suomeen on perustettava yliopiston, TYKS:in ja 
alan huipputoimijoiden kanssa yhteistyössä toimiva valta-
kunnallinen lääkekehityskeskus.

maa- ja KaLataLouden sekä muun ruuantuotannon on ol-
tava yrittäjille kannattavaa. Tilojen elinvoimaisuudesta on 
pidettävä huolta. Elinvoimaisuus taataan vahvalla maakun-
nallisella edunvalvonnalla.

LaaduKKaan ja korkeatasoisen kotimaisen ruuan vientiä ul-

komaille on edesautettava. On rakennettava vahvaa brän-
diä ja kannustettava yrittäjiä vientihakuisuuteen. Elintarvi-
ke- ja ruuantuotannosta on saatava Suomen ruoka-aittaan 
Varsinais-Suomeen yksi kasvun moottoreista, joka tukee 
myös matkailualaa.

maaKunnan KouLutustarjonnan on tuettava elintarvike-
toimialaa nykyistä kattavammin. Korkeakoulujen tutkimus-
toimintaa on suunnattava tukemaan erityisesti biotaloutta.

Varsinais-suomesta tulee tehdä ravinneneutraali maakun-
ta. On tuettava siirtymistä kokonaan niin kutsuttuun suljet-
tuun kiertoon, jossa kaikki ravinteet, kuten fosfori, otetaan 
talteen eikä niitä päästetä valumaan Itämereen ja muihin 
vesistöihin.

1 | MAAKUNTA 3 | SIVISTYS JA 
KOULUTUS 4 | HYVINVOINTI

5 | MAATALOUS JA 
YMPÄRISTÖ

2 | TYÖ JA 
TALOUSKASVU

www.VarsinaissuomenKoKoomus.fi

facebooK.com/VarsinaissuomenKoKoomus
twitter.com/VsKoKoomus
instagram.com/VsKoKoomus

EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015.
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 8.-14.4.2015.

tetty, mutta ne ovat törmänneet 
perustuslaillisiin ongelmiin.

Sotea on ollut ohjaamas-
sa parlamentaarinen työryh-
mä: Missään tapauksessa sote-
prosessi ei katkea tai pysäh-
dy, vaan sote-uudistus on niin 
merkittävä suomalaisen yhteis-
kunnan uudistus, että sitä vie-
dään eteenpäin, oli vaalit tai ei. 
On vastuullista pyrkiä etsimään 
ratkaisu siitä, miten tästä pääs-
tään eteenpäin. Megauudistus-
ten valmistuminen kerralla ei 
ole tätä päivää.

Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon monikanavainen rahoitus-
malli on uudistettava ensi vaali-
kaudella. Sote-palveluita rahoi-
tetaan nyt ainakin kuntaverois-
ta, valtionverosta, Kelan ja sai-
rausvakuutuksen kautta, yksi-
tyisen terveydenhuollon lääkä-
ri- ja hammaslääkäri-
käyntien Kela-kor-
vausten kautta, 
kuntoutuksen 
ja matkakor-
vausten kaut-
ta, työtulova-
kuutuksen se-
kä työnantajien 
että työntekijöi-
den maksaman työ-
terveyshuollon kautta, 
opiskelijoiden terveydenhuol-
lon sekä asiakasmaksujen kaut-
ta. Rahoituksen viidakon uudis-
tamista on työstänyt työryhmä, 
jonka evästyksin on tarkoitus 
jatkaa ensi vaalikaudella. Ra-
hoitus halutaan läpinäkyväm-
mäksi ja selkeämmäksi.

Kokoomuksella on useita ta-
voitteita sosiaali- ja terveyspal-
veluiden suhteen. Sote-palve-
lut tulee tuottaa monituottaja-
mallilla eli siten, että palve-
luita voivat tuottaa kunnat, 
kuntayhtymät, yritykset ja 
järjestöt. Raha seuraa po-
tilasta -malli halutaan ot-
taa käyttöön perustervey-
denhuollossa, sillä se so-
pii erilaisiin järjestämis-
malleihin.

Kokoomus toivoo ih-
misille lisää valinnanva-
pautta valita oma hoito-
paikkansa peruspalve-
luissa, esimerkiksi ter-
veyskeskuspalveluissa. 
Alueilla tai kansallisesti 
voidaan lisätä valinnanva-
pautta eri järjestämismal-
leissa. Valinnanvapauden 

lisääminen alueel-
lisesti voi tapah-

tua esimerkik-
si palveluseteli-
mallin tai yk-
sityisen pal-
veluntuotan-
non lisäämisen 

kautta.
Va l i n nanv a -

pauden lisääminen 
kansallisesti voisi kokoo-

muksen mielestä tapahtua ra-
hoitusmallilla, jossa raha seu-
raisi potilasta. Kokoomus on 
myös pitkään pitänyt esillä pal-
veluiden laadun ja kustannus-
ten mittaamista. Tällä hetkel-
lä ainoa mitattava asia on hoi-
toonpääsyaika. 
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YRITYSTEN JA 
YHDISTYSTEN
TARINALLISET 

HISTORIIKIT

teKsti: eLisa Vuorinen

Mitä yrittäjä haluaa?

teKsti: saara seppäLä

VAATELIIKE MILINE  |  Raisio
”Verotus on yrittäjille liian kovaa. Pienyrittäjille olisi 
tärkeää, että neuvontapalvelut ja viranomaispalvelut 
saisi yhdeltä luukulta. Työllistämisessä koen tärkeäksi 
yrittäjän näkökulmasta, että oppisopimuskoulutusjär-
jestelmän palkkatukimaksut hoituisivat säännöllisesti. 
Pienyrittäjälle uuden henkilön palkkaaminen on aina iso 
kynnys.”

AURINKO GOLF OY  |  Naantali
”Oleellista on työllisyys. Pienyrityksiä tulee tukea niin, 
että ne voivat työllistää. Kun ihmisillä on töitä, voidaan 
kuluttaa ja harrastaakin. Pitää karsia turhaa byrokra-
tiaa, jotta voidaan keskittyä olennaiseen, työntekoon. 
Byrokratian karsiminen myöskin selkeyttää yrittäjän 
arkea.”

A-LAITURIT OY  |  Raisio
Painopiste: Kansainvälistyminen ja viennin 
monipuolinen tukeminen – Suomi elää 
lisääntyvästä viennistä

•  Jo 28 vuotta toimineen yrityksen kunnia-asia on
 hyvä asiakaspalvelu ja omassa toiminnassa 
 ympäristöasioiden huominen.
•  Tarjoaa erikokoisia ja -mallisia laiturikokonaisuuksia  
 sekä kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta 
 valmistamiseen ja toteutukseen.
•  Yritys on konsepti- ja tuotekehityksen ansiosta 
 laajentamassa toimintaansa pohjoismaiden lisäksi   
 Keski-Eurooppaan.
•  Toivoo, että valtio osoittaa riittäviä ja monipuolisia   
 tukipaketteja yritysten kansainvälistymiseen. Paljon  
 resursseja vaativissa vientiponnisteluissa yritykset   
 kaipaavat tukea myös lisätyövoiman palkkaamiseen.
•  Toivoo, että Ely:n kansainvälistä hanke- ja 
 tukitoimintaa kehitetään ja sähköistetään niin, että   
 hallinnollinen byrokratia vähenee ja yritysten 
 resurssit voidaan kohdistaa muuhun kuin tukien   
 hakemiseen ja hanketoiminnasta raportoimiseen.

AWUTEK OY  |  Raisio
Painopiste: Asiakaspalvelu ja henkilöstön 
osaaminen – Laatupalvelua tarjoava 
kansainvälinen teollinen yritys

•  Perheyritys, joka viettää 40-vuotisjuhlavuottaan  
 vuonna 2016. Vahvasti kansainvälistynyt yritys,  
 jolla on myös sisaryritys Virossa.
•  Voittanut Teknisen Kauppaliiton asiakas- 
 arvioinnissa kolme kertaa alan parhaan palvelun  
 tittelin. Myös Ernst & Youngin valtakunnalliseen  
 Entrepreneur of the Year -kilpailuun valittu yritys. 
•  Tarjoaa puuntyöstökoneita puunjalostus- ja 
 alumiiniteollisuudelle sekä kokonaispalveluja 
 sahateollisuuden puun jatkojalostukseen.
•  Jatkuvasti lisääntynyt toiminta on mahdollistunut  
 tuotekehityksen ja asiakastarpeisiin nopeasti 
 reagoivan yrityspolitiikan sekä henkilöstön 
 hyvinvoinnin ja vahvan osaamisen ansiosta.
•  Kiittää Raisiota hyvästä tonttipolitiikasta ja aluetta  
 lentokenttä- ja pikarahtiterminaalitoiminnasta.
•  Toivoo perheyrityksen sukupolvenvaihdokseen 
 hallinnollista joustavuutta ja verotuksellista 
 helpotusta, joka mahdollistaa jatkossakin 
 yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja työntekijöiden  
 työllistämisen.

FYSIOTERAPIAKESKUS 
VETO JA LEPO OY  |  Raisio
Painopiste: Asiakkaan valinnanmahdollisuuden 
lisääminen julkisissa palveluissa 
– Uudet pehmosektorin yrittäjät kaupungissa

•  Uudet yrittäjät: yrityksen kuusi entistä työntekijää  
 ostivat yrityksen alkuvuodesta 2015 entisen 
 yrittäjän jäätyä eläkkeelle.
•  Viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuottaan.
•  Tarjoaa monipuolista fysioterapiaa ammatti- 
 taidolla.
•  Kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteistyö- 
 kumppaneita, jotka ovat mahdollistaneet 40 vuotta 
 kestäneen yritystoiminnan ja sen jatkumisen 
 edelleen.
•  Toivoo, että Kela-korvausosuudet jatkuvat 
 palveluissa, joissa lääkärin lähete.
•  Toivoo, että Raision kaupunki ottaisi moni-
 muotoisemmin käyttöön palvelusetelit ja
 mahdollistaisi siten kuntalaisille todellisen
 valinnanmahdollisuuden palvelujen käyttöön
•  Toivoo kuntien ja yritysten keskinäisen tuen ja  
 yhteistyön lisääntyvän esimerkiksi laitoksiin ja  
 kotiin annettavissa liikunta- ja kuntoutuspalveluissa

TIPITEK OY  |  Raisio
Painopiste: Paikallinen sopiminen työntekijöiden 
palkkaamiseksi, oppilaitosten kurssitarjonta 
yritysten tarpeita vastaavaksi – yrityksille 
työllistämisen joustavuus

•  Tipitek Oy viettää tänä vuonna 
 10-vuotisjuhlavuottaan
•  Tarjoaa LVISK-alan ja uusiutuvan energian 
 tuotteiden suunnittelu-, asennus-, myynti- ja 
 rahoituspalveluita sekä energiatekniikan 
 kartoituksia ja konsultointia. 
 Palvelua myös avaimet käteen -periaatteella. 
•  Kiittää Raision seudun koulutuskuntayhtymää  
 (Raseko) siitä, että yritys on voinut osallistua  
 oppilaitoksen ammatillisten opintolinjojen sisällön  
 suunnitteluun. Tällä varmistetaan elinkeinoelämän  
 tarpeet ja opiskelijoiden hyvä työllistyminen.
•  Toivoo työntekijöiden palkkaamiseen joustavuutta  
 ja paikallista sopimista.
•  Toivoo Raision kaupungin V8 -yritystonttien 
 kaavoitusta suunnattavan myös pk-yrityksille.

KOTIPIZZA  |  Raisio
Painopiste: Kaupungin keskustan ja torialueen 
kehittäminen pienten yritysten toiminnan tueksi 
– vetonaulayrittäjää kaivataan

•  Itsenäinen yrittäjä on saanut useita diplomeja 
 ansioituneesta yritystoiminnasta. On erikoistunut 
 oman  alueen uusien yrittäjien valmentaja-yrittäjäksi.
•  Yritys on toiminut keskustassa jo 15 vuoden ajan. 
 Vastuullisissa raaka-aineissa suositaan kotimaisuutta,  
 mikä osaltaan työllistää kotimaisia maito- ja lihatiloja.
•  Kiittää kaupunkia keskustan kehittämisestä ja 

 elävöittämisestä mm. lisäämällä kerrostaloasuntoja ja  
 siirtämällä toritoimintaa sille sopivampaan ja 
 toivottavasti myös idylliseen sisäpihaan.
•  Toivoo, että kaupunkikuva siistiytyy ja kaupankäynti  
 sekä kuntalaisten liikkuminen keskusta-alueella 
 lisääntyy.
•  Toivoo keskustaan uutta vetonaulayritystä ja 
 pysäköintipaikkojen maksuttomuuden jatkumista.
•  Toivoo, että keskustan yritysten liiketoiminta taataan  
 remontointiaikana.

RANTAMAKASIINI  |  Merimasku
VG PLAYERS  |  Naantali
”Yrittäjyys täytyy saada kunniaan. Yrittäjyys on tä-
män maan selkäranka. Työnteko pitää saada kannatta-
vaksi. Odotan päättäjiltä päätöksiä ja konkretiaa. Nyt on 
nähty liian paljon puhetta ja liian vähän tekoja. Päätök-
senteko olisi nopeampaa, jos kansanedustajien määrä 
vähennettäisiin puoleen nykyisestä. Konkreettisia toimia 
tilanteen parantamiseksi voisivat olla esimerkiksi alv:n 
huojennukset pienille yrityksille, investointien vähen-
nykset sekä veroedut työntekijöiden palkkaamisessa.”

MAINOSTOIMISTO TYYLIMYLLY  |  Naantali

Toimitusjohtaja, fysioterapeutti Piko Järvinen 
sekä fysioterapeutit Sari Leino ja Jaana Valonen Yrittäjä Timo PiivekTj. Erik Torkko, tal. hallinnosta vast. Iris Torkko 

ja mark. pääl. Mika Torkko 

Toimitusjohtaja Matti-Pekka Vähätalo

Yrittäjä Sanna-Mari Lassila

Toimitusjohtaja Antti Ahti Mia Lineri

Leena J. Saari

”Teen tätä intohimosta omaan työhöni. Tärkeää on 
se vapauden ja vastuun tunne, jonka vuoksi jaksaa myös 
yrittäjyyden varjopuolia. Verotuksen pitää olla sellaista, 
että se kannustaa kaikin tavoin yrittäjyyteen. Pienyri-
tyksille pitäisi olla porkkanoita, koska työllistämme 

itsemme ja muita työntekijöitä. Odotan siis positiivisia ja 
tulevaisuutta rakentavia tekoja. Positiivinen asenne pitää 
olla. Jokaisen tulee tehdä parhaansa ja rakentaa hyvää 
yhteiskuntaa.”

Maikki Lamberg

Selvitimme, millaisia terveisiä  
raisiolaisilla ja naantalilaisilla 
yrittäjillä on maan tulevalle 
hallitukselle. Kärkeen nousevat 
muun muassa työllistämisen 
helpottaminen ja veroratkaisut.
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19 | MINNA ARVE
Puoluesihteeri, KTM,  
sairaanhoitaja, Turku

26 | JUHANI 
NUMMENTALO
Mielenterveyshoitaja,  
ylioppilas, Salo

20 | JUHA  
HAAPAKOSKI
Yrittäjä, journalisti, 
Naantali

24 | TARJA  
MÄKI-PUNTO-RISTANEN
Järjestösihteeri, kaupun-
ginvaltuuston pj, Loimaa

21 | PERTTI  
HEMMILÄ
Kansanedustaja, yrittäjä, 
maanviljelijä, poliisi, Salo

27 | PETTERI ORPO
Maa- ja metsätalousmi-
nisteri, Turku

22 | ILKKA 
KANERVA
Kansanedustaja, VTM, 
Turku

28 | SAARA-SOFIA 
SIREN
Yrittäjä, ekonomi, Turku

33 | LOLA  
WALLINKOSKI
Yrittäjä, juontaja, Turku

23 | LAURI  
KATTELUS
Juridinen avustaja, oik. 
yo, Turku

29 | VILLE 
VALKONEN
Talouspoliittinen sihteeri, 
KTK, Paimio

31 | ANNIKA 
VIITANEN
Kaupunginhallituksen pj, 
MuM, Salo

25 | OSSI NIKULA
Toimitusjohtaja, yrittäjä, 
Uusikaupunki

30 | SANNA 
VAURANOJA
Yrittäjä, DI, Kaarina

32 | ANNE-MARI 
VIROLAINEN
Kansanedustaja, KTM, 
Lieto
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