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Suomi tukee EU:n esitystä tulevan
rakennerahastokauden eli vuoden
2007-2013 kehyksiksi. Painotuksis-
sa korostuvat alueiden osaamis- ja
innovaatiorakenteiden kehittämi-
nen sekä työpaikkoja luovat toimet.
Tämä edellyttää myös vanhojen jä-
senmaiden heikkojen alueiden ke-
hittämistä ja niiden tuotantoraken-
teiden uusiutumista.

Suomen erityisenä huolenaiheena
on tehokkaan aluepolitiikan jatku-
minen myös unionin reuna-alueil-
la. Niihin kuuluu myös Itä-Suomi
ja Varkauden seutu. Meidän alu-
eemme haasteet kilpailukykynsä
vahvistamisessa ovat muihin eu-
rooppalaisiin alueisiin verrattuna
paljon suuremmat. Matkat ovat pit-
kät ja saavutettavuus toista luok-
kaan kuin Keski-Euroopan ytimes-
sä.

Suomen hallitus pitää kynnysky-
symyksenä sitä, että myös itäiset alu-
eet saadaan korkeimman aluetuen

piiriin myös jatkossa. Itä-Suomea
koskevan ratkaisun arvioinnissa
merkityksellisintä on tuen mahdol-
lisimman korkea taso ja pysyvyys
sekä yritystukien ja maaseudun ke-
hittämistukien tason säilyminen
nykyisessä laajuudessaan.

Euroopan kilpailukyky voi saavut-
taa riittävän tason vain, jos kaikki
Euroopan alueet pääsevät mukaan
kilpailukykyä tukevan politiikan
piiriin. Kilpailukykyisen osaamista-
son luominen ja ylläpitäminen vaa-
tii innovaatioympäristöiltä myös
kriittistä massaa, minkä vuoksi kau-
punkikeskuksilla on ratkaiseva mer-
kitys tuloksekkaan innovaatiopoli-
tiikan toteutuksessa. Näistä syistä
johtuen Suomi pitää hyvin tärkeä-
nä, että alueellinen kilpailukyky ja
työllisyys -tavoitteen rahoitustaso
säilyy riittävänä.

Puheenjohtajan esityksessä myön-
teistä oli Itä-Suomen harvaan asut-
tujen alueitten erityistarpeiden tun-

nustaminen. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että suoria investointitukia
voidaan käyttää myös alueellista kil-
pailukykyä ja työllisyyttä paranta-
vissa hankkeissa.

Mikä on Suomen rakennerahas-
toista saatava tuki kaudella 2007-
2013 ja millaisia ohjelmia Itä-Suo-
messa ja Varkauden seudulla tullaan
toteuttamaan tulevalla kaudella, on
vielä auki. Alue- ja rakennepolitii-
kan rahoituksen ja rakennepoliittis-
ten asetusten hyväksyminen edellyt-
tää koko EU:n rahoituskehyksistä
2007-2013 sopimusta. Seuraava ti-
laisuus ratkaisuun pääsemiseksi on
vielä ennen kuin päästään rauhoit-
tumaan joulun viettoon puheenjoh-
tajamaa Iso-Britannian johdolla
joulukuussa, kun valtioiden pää-
miehet kokoontuvat Eurooppa-
neuvoston kokoukseen.

Rakennerahastouudistuksen kan-
sallisissa linjauksissa pidän välttä-
mättömänä, että siinä turvataan

Varkauden kaupungin kovat sääs-
tötoimenpiteet, Stora Enson ilmoi-
tus paperikone ykkösen sulkemises-
ta ensi vuonna ja Honeywellin tu-
levaisuuden tilaratkaisut ovat värit-
täneet syksyämme kotikaupungis-
samme. Toivon, että Stora Enson yt-
neuvotteluissa saataisiin sellainen
tulos, ettei Varkauden tarvitse olla
mukana yhtiön tulevaisuuden uu-
delleen järjestelyissä.

Meillä on Varkaudessa kilpailuetu-
namme tehdä neitseellistä paperia.
Kun piirrämme 100 kilometrin sä-

teen mihin tahansa
ilman suuntaan,
huomaamme asu-
vamme metsässä.
Erityisesti olemme
kuusipuun suhteen
hyvin omavaraisia,
mikä luo turvalli-
suutta paperiteolli-
suuden jatkumiselle
Varkaudessa.

Hallitus rokottaa
Varkautta

Varkaus ei ole me-
nossa konkurssiin.
Varkaus on aiem-
minkin kokenut no-
peita muutoksia.
Kaikki muistavat
vaateteollisuuden
(Eiserin) ja vaneri-
tehtaan sulkemisen
1970-1980 -luvuilla.
Nämä rakennemuu-
tokset eivät horjutta-
neet kuin hetkellises-

ti Varkauden asemaa. Olemme edel-
leen Itä-Suomen teollisen toimeli-
aisuuden keskus.

Varkaudenkin päättäjillä ei ole
helppo tehtävä yhteen sovittaa lisä-
arvetta kunnallisiin palveluihin ja
maamme hallituksen toimesta ta-
pahtuvaa kuntien kuritusta. Halli-
tuspuolueet (Sdp ja Keskusta) ovat
omilla päätöksillään eduskunnassa
lisänneet kuntien velvoitteita anta-
matta lisäresursseja niiden hoitami-
seen. Hallitus on ottanut kunnilta
ns. pakkolainaa, kun valtionosuuk-

sien maksua on tarkistettu. Varka-
uden saamiset ovat valtiolta 1,6
miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus
leikkaa ensi vuonna kuntien valti-
onosuuksien indeksikorotuksia 25
prosenttia.

Tässä yksi suuri syy, miksi Varkau-
dessa pohditaan koulujen ja terve-
yspalvelujen alasajoa. Varkaus ei ole
yksin näiden ongelmiensa kanssa.
Ensi vuonna ennätysmäärä kuntia
(140) nostaa veroprosenttejaan kor-
jatakseen alijäämäisiä budjettejaan.

Päihdetyöhön
kannattaa sijoittaa

Sisäministeri Kari Rajamäki tun-
nusti marraskuussa ensimmäistä
kertaa hallituksen viinaveron laskus-
ta aiheutuneet kielteiset seuraamuk-
set. Rajamäki kertoi, että alkoholin
kulutuksen kasvu on lisännyt polii-
sin töitä. Väkivaltarikosten määrä
on kasvanut ja perheiden henkinen
pahoinvointi näkyy poliisin kasva-
neissa kotihälytyksissä. Myös minis-
teri Liisa Hyssälä on vedonnut al-
koholiveron noston puolesta. Vali-
tettavasti Rajamäen ja Hyssälän ääni
ei maamme hallituksessa kuulu.
Ministerit Vanhanen ja Heinäluo-
ma eivät suostu veroa nostamaan.

Suomen alkoholipolitiikan histo-
riassa näyttää järkähtämättömänä
lainalaisuutena pysyvän se, että al-
koholin kulutus kasvaa suorassa
suhteessa alkoholin reaalihintatason
alentumiseen ja alkoholihaitat li-
sääntyvät kokonaiskulutuksen kas-
vun myötä. Erityisen huolestuttavaa
on, että viime vuonna kulutuksen
kasvun nopeus viisinkertaistui ai-

empiin vuosiin verrattuna. Tämä
selittyy juuri alkoholiveron romah-
duksen vuoksi.

Alkoholiveron alennus oli selkeä
virhe, josta kertovat lukuisat indi-
kaattorit. Väkevien alkoholijuomi-
en verotuksen palauttaminen lä-
hemmäs aiempaa tasoa on kulutuk-
sen ja haittojen vähentämiseksi vält-
tämätöntä. Viro on myös tehnyt
periaatepäätöksen nostaa alkoholi-
veroaan 5 prosenttia vuodessa.

KD:n eduskuntaryhmä äänestyt-
tää eduskuntaa väkevien alkoholi-
juomien hinnan nostamista 15 pro-
sentilla. Jouluviikolla äänestämme
eduskunnassa valtion ensi vuoden
talousarviosta, jossa kilpailevat hal-
lituksen esitys ja opposition vaihto-
ehtobudjetit. Meidän vaihtoehdos-
sa korostuu mm. ruuan arvonlisä-
veron alennus, joka rahoitettaisiin
pitkälti alkoholiveron nostolla.

Toivon, että tulevien vuosien bud-
jeteissa alueemme kunnanvaltuute-
tut valvovat päihdehuollon riittävis-
tä määrärahoista. Päihdehaitat ja -
ongelmat ovat tikittävä aikapommi
lisääntyneen alkoholikulutuksen
aikana. Ellei niihin nyt puututa,
ongelmat näkyvät sosiaali- ja terve-
yshuollon määrärahoissa tulevina
vuosina jopa kymmenkertaisina.
Olen iloinnut Varkauden talousalu-
eella päihdehuollon yhteistyön li-
sääntymisestä.

Suur-Varkaus tulee

Toiseen valiokuntaani, hallintova-
liokuntaan, on tulossa ensi keväänä

hallituksen esitys kunta- ja palvelu-
rakenneuudistuksesta.  Se on ollut
kestopuheenaihe tänä syksynä. Ta-
voitteena on, että uudella kuntaja-
olla on tarkoitus aloittaa vuoden
2009 alusta.

Kunta- ja palvelurakennemuutos
tulee entisestään vahvistamaan Var-
kauden asemaa. Uskon, että meillä
on vuoteen 2009 mennessä raken-
nettu uusi vahva peruskunta, noin
60 000 asukkaan alue, joka pystyy
nykyistä paremmin tarjoamaan pe-
ruspalveluita kuntalaisille.

Kuntapäättäjien tulisi nähdä riit-
tävän kauas tehdessään säästöpää-
töksiä kaupungissamme. Toimivaa
sairaalaa, kouluja ja muita palvelu-
ja ei luoda hetkessä uudelleen. Meil-
lä on esimerkiksi terveydenhuollos-
sa yksiköitä, joita tulisi tyhjentämi-
sen sijasta vahvistaa, selviytyäksem-
me tiukemmasta kilpailusta esim.
Kuopion ja Mikkelin kanssa. Samal-
la säilyttäisimme arvokkaat naisval-
taiset työpaikat Varkaudessa.

Haluan toivottaa tämän lehden
lukijoille Rauhallista Kristuksen
syntymäjuhlaa!

Kari Kärkkäinen
Kristillisdemokraattien
kansanedustaja
www.karkkainen.net

Varkauden seutu tulee
huomioida EU:n aluetuissa

Varkauden tulevaisuus
roikkuu Arkadianmäellä

alue- ja osaa-
miskeskusoh-
jelmien jatku-
vuus jo seu-
dullisen kehit-
tämisen lähtö-
kohdista. Tä-
män vuoksi on
tärkeätä, että
aluekeskusoh-
jelmia ei aliste-
ta maakunta-
ohjelmille.

Varkauden
seudulle toi-
von avointa ja
rohkeata yh-
teistyön otetta
löytää palvelu- ja rakenneuudistuk-
selle ratkaisuja, joilla varmistetaan
asukkaidemme perusturva ja eri-
koissairaanhoidon palvelut. Toivon
myös, että myötävaikuttamani har-
kinnanvarainen avustus hivenen
keventää Varkauden kaupungin
budjettia.

(Kirjoittaja on sisäasiainministe-
ri, SDP:n kansanedustaja Varkau-
desta sekä Varkaus-Seuran jäsen)

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki:


