
2007 Eduskuntavaaliehdokkaat esittäytyvät

Puolueet puntariin 

Tiedotusvälineet kertovat, että 
eduskunta päätti sitä ja tätä. Siis 
kuka päätti? Suomessa on demokra-
tia, jonka mukaan meillä on hallitus 
ja oppositio. Olisi enemmän totuut-
ta sanoa, että hallituspuolueiden 
kansanedustajat päättivät enemmis-
töllään eduskunnassa.

Tämä tulisi mielestäni muistaa, 
kun kansalaiset ovat tyytymättömiä 
ratkaisuihin. Nyt kohta neljä vuotta 
Suomi on kulkenut Keskustan, Sdp:
n ja RKP:n päätöksien mukaan. 
Erityisesti tämä näkyy siinä, miten 
valtion kirstusta on rahaa jaettu ja 
miten veroja on koottu.

Mitä jos olisi tehty toisin?
Politiikka on vaihtoehtojen esit-

tämistä. Kristillisdemokraatit ovat 
oppositiopuolueena jo vuodesta 
2000 laatineet oman tasapainotetun 
vaihtoehtobudjetin. Niin on tapah-
tunut tänäkin syksynä. 

Tällä hallituskaudella on annettu 

Kari Rajamäki

3,5 miljardin euron veronkevennyk-
set lähinnä palkansaajille. Tästä yli 
3,5 miljardin euron veroalesta alle 
yhdellä neljäsosalla olisi yhdenmu-
kaistettu eläkeläisten verotus pal-
kansaajien kanssa, nostettu kansan-
eläkettä 20 eurolla, alennettu ruoan 
arvonlisäveroa, tehty opintorahan 
15 prosentin korotus ja korotettu 
pienimpiä äitiyspäivärahoja, jotka 
nyt ovat alle työttömyysturvan pe-
ruspäivärahan. 

Hallitusohjelmassa eivät olleet 
alkoholiveron alentaminen ja va-
rallisuusveron poistaminen, joista 
viinaveron alentaminen on osoit-
tautunut punamultahallituksen yh-
deksi suurimmista virheistä. Kaikkia 
veroaleja kokoomus on kannattanut 
oppositiosta.

Viinaveron alennus on lisännyt 
alkoholin kokonaiskulutusta maas-
samme huippulukemiin. Alkoholin 
haitat tuskin koskaan kohdistuvat 
vain käyttäjään itseensä, vaan uh-
kaavat myös läheisten ja lähiym-
päristön terveyttä ja hyvinvointia. 

Alkoholin haittakäyttö maksaa 
yhteiskunnallemme kymmeniä, 
ellei satoja miljoonia euroja. Näille 
rahoille olisi muuta käyttöä.

 
Eläkeläisille uusi verovähennys

Veronkevennysvaraa on seuraaval-
lakin hallituskaudella, jos tuotta-
vuus jatkaa kasvuaan suomalaisessa 
yhteiskunnassa.

Kansanedustajana olen joutunut 
törmäämään lähes jokaisessa elä-
keläispaneelissa ihmettelyyn, miksi 
eläkeläisten verotus on korkeampaa 
kuin eräiden palkansaajaryhmien. 
Mielestäni on väärin, että niiden 
eläkeläisten verotus, joiden tulot 
ovat 13 000 – 36 000 euroa vuo-
dessa, on korkeampi kuin vastaavan 
tulon saavilla palkansaajilla.

Kannatan, että enimmillään 500 
euron suuruista vähennystä alettai-
siin myöntää vuosittain eläketulon 
ylittäessä 12 000 euroa. Täysi-
määräinen 500 euron vähennys 
saataisiin 17 000 euron vuosieläk-
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keellä. Vähennys pienenisi asteittain 
eläkkeensaajan tulojen ylittäessä 20 
000 euroa. Vähennyksen ansiosta 
verotus kevenisi reilulla puolel-
la miljoonalla eläkkeensaajalla.  
 
Kustannukset muutoksesta olisivat 
valtiolle noin 160 miljoonaa euroa. 
Eläkkeensaajien tulovero alenisi 
korjauksen myötä enimmillään lä-
hes kolme prosenttiyksikköä. Tämä 
ikäihmisten veromuutos on saatava 
voimaan viimeistään vuoden 2008 
alusta.

Kansalaisilla on nyt puntaroinnin 
aika. Eduskuntatyö on ryhmätyötä, 
puolueiden sisällä ja puolueiden vä-
lillä. Yksikään kansanedustaja ei voi 
sanoa, että tämä oli pelkästään mi-
nun työlläni saavutettu. Puolueiden 
vaihtoehtoja kannattaa vertailla.

Täytyy toki muistaa, että kukaan 
hallituspuolueen kansanedustajaeh-
dokas ei pääse vastuusta hallituksen 
tekemisistä ja tekemättä jättämistä, 
vaikka ei ole istunut eduskunnassa 
nappia painamassa hallituksen esi-

tyksille. Kun on jonkin puolueen 
ehdokkaaksi lähdetty, sen puolueen 
säteilyt ja varjot ovat ehdokkaan 
puitteita.

Kari Kärkkäinen
Kristillisdemokraattien 
kansanedustaja
www.karkkainen.net
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Hyvät varkautelaiset, 
hyvät ystävät!

Olen syntynyt Anjalassa, mut-
ta kasvanut Varkaudessa, jonne 
muutin jo 3-vuotiaana. Teini-iässä 
kiinnostuin nuorten harrastus-
mahdollisuuksien ja elämänlaadun 
parantamisesta. Perustin Varkauden 
sosialidemokraattisen nuorisoyhdis-
tyksen vuonna 1969. Tätä ennen 
toimin Varkauden nuorisojärjestö-
jen yhteistyöryhmän puheenjohta-
jana sekä teiniyhdistyksen puheen-
johtajana. Uimahallin rakentamista 
puuhattiin ja myöhemmin jäähallia. 
Mieluisaa on ollut saada työsken-
nellä Varkauden sydänyhdistyksen 
puheenjohtajana useita vuosia. 

Hallintotieteiden maisteriksi val-
mistuin Tampereen yliopistosta 
vuonna 1974 pääaineenani kunnal-
lispolitiikka. Työskentelin kesäisin 
Ahlströmin metsäosastolla ja uitolla 
sekä sahalla Ruotsissa ja ”puuteri-
tehtailla” Saksassa. Valmistuttuani 
työskentelin Varkauden kaupungilla 
tutkimussihteerinä. Työtehtäväni 
liittyivät muun muassa asunto-
ohjelmiin ja kuntasuunnitteluun. 
Kansanterveyslain tultua voimaan 
kesällä 1972 tein kansanterveystyön 
toimintasuunnitelman Varkau-
den terveyskeskuskuntainliitolle. 
Toimin myös kansanterveystyön 
liittohallituksen puheenjohtajana 
aikana, jolloin mm. rakensimme 
pääterveysaseman ja aluesairaalan 
laajennuksen.

Eduskunnassa olen toiminut 
muun muassa valtiovarainvalio-
kunnan hallitusryhmän vetäjänä 
sekä valtiovarainvaliokunnan lii-
kennejaoston puheenjohtajana. 
Kansanedustajana olen erityisesti 
halunnut tuoda esiin itäsuomalaista 
näkökulmaa ja osallistua yhteiskun-
nalliseen uudistustyöhön sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämiseksi.

Olen toiminut sisäasiainministe-
rinä huhtikuusta 2003 alkaen. Ha-
luan mahdollisimman laaja-alaisesti 
rakentaa arjen turvallisuutta suoma-
laisille ja nyt EU:n ministerineu-
voston puheenjohtajana laajemmin 
Eurooppaa koskien. Tässä työssä 
riittää haasteita muun muassa järjes-
täytyneen rikollisuuden, laittoman 
maahanmuuton ja rajavalvonnan 
puolella. Keskeisimpiä ennalta 
estäviä toimenpiteitä ovat syrjäyty-
misen ja köyhyyden torjunta. Olen 
pitänyt tärkeänä, että rehellisesti ja 
rohkeasti käsitellään myös vaikeat 
maahanmuutto- ja turvapaikkapo-
liittiset kysymykset.

Ensimmäisistä yleisistä ja yhtäläi-
sistä eduskuntavaaleista on kulunut 

100 vuotta. Suomalainen edustuk-
sellinen demokratia on kestänyt 
venäläistämisen vuodet, raskaan 
kansalaissodan sekä talvi- ja jatko-
sodan raskaat vuodet. Suomalainen 
kansanvalta ei murtunut myöskään 
sodan jälkeisinä kommunismin 
vaaran vuosina. Sen arvo säilyy 
suomalaisen yhteiskunnan ja hy-
vinvoinnin vahvistamisessa.

Jatketaan yhdessä työtä turval-
lisemman Suomen puolesta ja 
Varkauden seudun kehityksen 
tukemiseksi.

Sisäasiainministeri 
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- Hallintotieteiden maisteri
- Varkauden kaupunginvaltuutettu 1973-2003 ja 
   sen puheenjohtaja 1985-2003
- Pohjois-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
  1997-2003 
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
   valtuuston puheenjohtaja 1989-1997
- Varkauden seudun kansanterveystyön kuntainliiton 
   liittohallituksen puheenjohtaja 1977-1984
- Kansanedustaja vuodesta 1983
- Sisäasiainministeri vuodesta 2003

Työtä ja tuloksia:

- Kuoppakankaan koulun perusparannus
- Määrärahalisäykset sydänvikaisten lasten ja 
  avosydänkirurgian leikkausten lisäämiseksi
- Lakialoitteeni pohjalta toteutettu laki 
  läänikohtaisesta viehekortista
- Onginnan ja pilkinnän jokamiehen oikeus
- Pelastuskopteri Ilmarin toiminnan käynnistäminen
- Vehmasmäki - Hiltunlahti (VT 5)

- Heinola - Lahti moottoritie
- Joroinen - Varkaus peruskorjaus (VT 5)
- Kerava-Lahti- oikorata aloituspäätös 
- Vehmersalmen silta 

Ministerikaudellani olen tehnyt muun muassa 
seuraavat päätökset:

- Määrärahat Joensuun ja Hämeenlinnan poliisitaloa varten
- Määrärahat mm. Varkauden poliisin lisätiloihin  
- Poliisin tekniikkakeskuksen alueellistaminen Kouvolaan
- Ulkomaalaisviraston lupakäsittelyn tehostamishanke
- Talousrikollisuuden tutkinnan tehostaminen
- Laittoman ulkomaisen työvoiman yksikkö 1.1.2004 KRP:n yhteyteen
- Ulkomaalaisviraston alueellistaminen Lappeenrantaan ja Kuhmoon
- Sisäasiainministeriön palvelukeskus Joensuuhun 
- Rajajääkärikoulutuksen turvaaminen Ivalossa, Immolassa ja 
  Onttolassa 
- Siviilikriisinhallinnan kehittäminen uusia kansainvälisiä 
  sääntöjä vastaavaksi
- Raskaan liikenteen valvonnan tehostaminen
- Päätös poliisien määrän säilyttämisestä ja poliisien 
   koulutusmäärän nostamisesta
- Ponsi maataloustukitietojen salaamisen lopettamiseksi vuoden 
   2007 aikana
- Pelastusopiston laajennus ja siviilikriisinhallinnan 
   koulutuskeskuksen perustaminen Kuopioon

S i s ä a s i a i n m i n i s t e r i  j a 
kansanedustaja Kari Rajamäki:


