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Sisäasiainministeri Kari Rajamäki:

Varkauden seutu tulee
huomioida EU:n aluetuissa
Suomi tukee EU:n esitystä tulevan
rakennerahastokauden eli vuoden
2007-2013 kehyksiksi. Painotuksissa korostuvat alueiden osaamis- ja
innovaatiorakenteiden kehittäminen sekä työpaikkoja luovat toimet.
Tämä edellyttää myös vanhojen jäsenmaiden heikkojen alueiden kehittämistä ja niiden tuotantorakenteiden uusiutumista.

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

nustaminen. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että suoria investointitukia
voidaan käyttää myös alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä parantavissa hankkeissa.

Suomen erityisenä huolenaiheena
on tehokkaan aluepolitiikan jatkuminen myös unionin reuna-alueilla. Niihin kuuluu myös Itä-Suomi
ja Varkauden seutu. Meidän alueemme haasteet kilpailukykynsä
vahvistamisessa ovat muihin eurooppalaisiin alueisiin verrattuna
paljon suuremmat. Matkat ovat pitkät ja saavutettavuus toista luokkaan kuin Keski-Euroopan ytimessä.

Euroopan kilpailukyky voi saavuttaa riittävän tason vain, jos kaikki
Euroopan alueet pääsevät mukaan
kilpailukykyä tukevan politiikan
piiriin. Kilpailukykyisen osaamistason luominen ja ylläpitäminen vaatii innovaatioympäristöiltä myös
kriittistä massaa, minkä vuoksi kaupunkikeskuksilla on ratkaiseva merkitys tuloksekkaan innovaatiopolitiikan toteutuksessa. Näistä syistä
johtuen Suomi pitää hyvin tärkeänä, että alueellinen kilpailukyky ja
työllisyys -tavoitteen rahoitustaso
säilyy riittävänä.

Mikä on Suomen rakennerahastoista saatava tuki kaudella 20072013 ja millaisia ohjelmia Itä-Suomessa ja Varkauden seudulla tullaan
toteuttamaan tulevalla kaudella, on
vielä auki. Alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen ja rakennepoliittisten asetusten hyväksyminen edellyttää koko EU:n rahoituskehyksistä
2007-2013 sopimusta. Seuraava tilaisuus ratkaisuun pääsemiseksi on
vielä ennen kuin päästään rauhoittumaan joulun viettoon puheenjohtajamaa Iso-Britannian johdolla
joulukuussa, kun valtioiden päämiehet kokoontuvat Eurooppaneuvoston kokoukseen.

Suomen hallitus pitää kynnyskysymyksenä sitä, että myös itäiset alueet saadaan korkeimman aluetuen

Puheenjohtajan esityksessä myönteistä oli Itä-Suomen harvaan asuttujen alueitten erityistarpeiden tun-

Rakennerahastouudistuksen kansallisissa linjauksissa pidän välttämättömänä, että siinä turvataan

alue- ja osaamiskeskusohjelmien jatkuvuus jo seudullisen kehittämisen lähtökohdista. Tämän vuoksi on
tärkeätä, että
aluekeskusohjelmia ei alisteta maakuntaohjelmille.
Varkauden
seudulle toivon avointa ja
rohkeata yhteistyön otetta
löytää palvelu- ja rakenneuudistukselle ratkaisuja, joilla varmistetaan
asukkaidemme perusturva ja erikoissairaanhoidon palvelut. Toivon
myös, että myötävaikuttamani harkinnanvarainen avustus hivenen
keventää Varkauden kaupungin
budjettia.

(Kirjoittaja on sisäasiainministeri, SDP:n kansanedustaja Varkaudesta sekä Varkaus-Seuran jäsen)

Varkauden tulevaisuus
roikkuu Arkadianmäellä
teen mihin tahansa
ilman suuntaan,
huomaamme asuvamme metsässä.
Erityisesti olemme
kuusipuun suhteen
hyvin omavaraisia,
mikä luo turvallisuutta paperiteollisuuden jatkumiselle
Varkaudessa.
Hallitus rokottaa
Varkautta

Varkauden kaupungin kovat säästötoimenpiteet, Stora Enson ilmoitus paperikone ykkösen sulkemisesta ensi vuonna ja Honeywellin tulevaisuuden tilaratkaisut ovat värittäneet syksyämme kotikaupungissamme. Toivon, että Stora Enson ytneuvotteluissa saataisiin sellainen
tulos, ettei Varkauden tarvitse olla
mukana yhtiön tulevaisuuden uudelleen järjestelyissä.
Meillä on Varkaudessa kilpailuetunamme tehdä neitseellistä paperia.
Kun piirrämme 100 kilometrin sä-

Varkaus ei ole menossa konkurssiin.
Varkaus on aiemminkin kokenut nopeita muutoksia.
Kaikki muistavat
vaateteollisuuden
(Eiserin) ja vaneritehtaan sulkemisen
1970-1980 -luvuilla.
Nämä rakennemuutokset eivät horjuttaneet kuin hetkellisesti Varkauden asemaa. Olemme edelleen Itä-Suomen teollisen toimeliaisuuden keskus.
Varkaudenkin päättäjillä ei ole
helppo tehtävä yhteen sovittaa lisäarvetta kunnallisiin palveluihin ja
maamme hallituksen toimesta tapahtuvaa kuntien kuritusta. Hallituspuolueet (Sdp ja Keskusta) ovat
omilla päätöksillään eduskunnassa
lisänneet kuntien velvoitteita antamatta lisäresursseja niiden hoitamiseen. Hallitus on ottanut kunnilta
ns. pakkolainaa, kun valtionosuuk-

sien maksua on tarkistettu. Varkauden saamiset ovat valtiolta 1,6
miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus
leikkaa ensi vuonna kuntien valtionosuuksien indeksikorotuksia 25
prosenttia.
Tässä yksi suuri syy, miksi Varkaudessa pohditaan koulujen ja terveyspalvelujen alasajoa. Varkaus ei ole
yksin näiden ongelmiensa kanssa.
Ensi vuonna ennätysmäärä kuntia
(140) nostaa veroprosenttejaan korjatakseen alijäämäisiä budjettejaan.

empiin vuosiin verrattuna. Tämä
selittyy juuri alkoholiveron romahduksen vuoksi.

Päihdetyöhön
kannattaa sijoittaa

KD:n eduskuntaryhmä äänestyttää eduskuntaa väkevien alkoholijuomien hinnan nostamista 15 prosentilla. Jouluviikolla äänestämme
eduskunnassa valtion ensi vuoden
talousarviosta, jossa kilpailevat hallituksen esitys ja opposition vaihtoehtobudjetit. Meidän vaihtoehdossa korostuu mm. ruuan arvonlisäveron alennus, joka rahoitettaisiin
pitkälti alkoholiveron nostolla.

Sisäministeri Kari Rajamäki tunnusti marraskuussa ensimmäistä
kertaa hallituksen viinaveron laskusta aiheutuneet kielteiset seuraamukset. Rajamäki kertoi, että alkoholin
kulutuksen kasvu on lisännyt poliisin töitä. Väkivaltarikosten määrä
on kasvanut ja perheiden henkinen
pahoinvointi näkyy poliisin kasvaneissa kotihälytyksissä. Myös ministeri Liisa Hyssälä on vedonnut alkoholiveron noston puolesta. Valitettavasti Rajamäen ja Hyssälän ääni
ei maamme hallituksessa kuulu.
Ministerit Vanhanen ja Heinäluoma eivät suostu veroa nostamaan.
Suomen alkoholipolitiikan historiassa näyttää järkähtämättömänä
lainalaisuutena pysyvän se, että alkoholin kulutus kasvaa suorassa
suhteessa alkoholin reaalihintatason
alentumiseen ja alkoholihaitat lisääntyvät kokonaiskulutuksen kasvun myötä. Erityisen huolestuttavaa
on, että viime vuonna kulutuksen
kasvun nopeus viisinkertaistui ai-

Alkoholiveron alennus oli selkeä
virhe, josta kertovat lukuisat indikaattorit. Väkevien alkoholijuomien verotuksen palauttaminen lähemmäs aiempaa tasoa on kulutuksen ja haittojen vähentämiseksi välttämätöntä. Viro on myös tehnyt
periaatepäätöksen nostaa alkoholiveroaan 5 prosenttia vuodessa.

Toivon, että tulevien vuosien budjeteissa alueemme kunnanvaltuutetut valvovat päihdehuollon riittävistä määrärahoista. Päihdehaitat ja ongelmat ovat tikittävä aikapommi
lisääntyneen alkoholikulutuksen
aikana. Ellei niihin nyt puututa,
ongelmat näkyvät sosiaali- ja terveyshuollon määrärahoissa tulevina
vuosina jopa kymmenkertaisina.
Olen iloinnut Varkauden talousalueella päihdehuollon yhteistyön lisääntymisestä.
Suur-Varkaus tulee
Toiseen valiokuntaani, hallintovaliokuntaan, on tulossa ensi keväänä

hallituksen esitys kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Se on ollut
kestopuheenaihe tänä syksynä. Tavoitteena on, että uudella kuntajaolla on tarkoitus aloittaa vuoden
2009 alusta.
Kunta- ja palvelurakennemuutos
tulee entisestään vahvistamaan Varkauden asemaa. Uskon, että meillä
on vuoteen 2009 mennessä rakennettu uusi vahva peruskunta, noin
60 000 asukkaan alue, joka pystyy
nykyistä paremmin tarjoamaan peruspalveluita kuntalaisille.
Kuntapäättäjien tulisi nähdä riittävän kauas tehdessään säästöpäätöksiä kaupungissamme. Toimivaa
sairaalaa, kouluja ja muita palveluja ei luoda hetkessä uudelleen. Meillä on esimerkiksi terveydenhuollossa yksiköitä, joita tulisi tyhjentämisen sijasta vahvistaa, selviytyäksemme tiukemmasta kilpailusta esim.
Kuopion ja Mikkelin kanssa. Samalla säilyttäisimme arvokkaat naisvaltaiset työpaikat Varkaudessa.

Haluan toivottaa tämän lehden
lukijoille Rauhallista Kristuksen
syntymäjuhlaa!

Kari Kärkkäinen
Kristillisdemokraattien
kansanedustaja
www.karkkainen.net

