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Oman elämäni polut ovat alusta  asti 
sisältäneet paljon ylitettäviä esteitä. 
Niin lapsuuteni, nuoruuteni kuin työ-
elämäni polut. Kokemuksen kautta 
olen huomannut, että asioihin pystyy 
vaikuttamaan – jos halua ja tahtoa on.

Olen ehdolla eduskuntaan. Siihen on monia 
syitä. Yksi tärkeimmistä on, että olen tyyty-
mätön Suomen nykymenoon. Uskon, että 

satojentuhansien muidenkin kansalaisten mitta 
alkaa olla täynnä leikkauksia ja vähäosaisten 
kyykytystä.

Uskon, että menoa voi muuttaa ja olen valmis 
panemaan itseni likoon muutoksen aikaansaa-
miseksi. Enemmän kuin joka neljäs äänioikeutet-
tu jättää vaalissa äänestämättä. Näin tekemällä 
he tulevat – usein varmaan ehkä jopa tajuamat-
taankin – hyväksyneeksi nykymenon. He ovat 
usein yhteiskunnan heikoimmassa asemassa 
olevia – heitä, joita nykyisen Sipilän hallituksen 
toimet ovat kaikkein kovimmin koetelleet. Tule-
vissa vaaleissa toivon erityisesti, että jokainen, 
nekin, jotka nyt ovat lannistuneet Sipilän hal-
lituksen toimista, käyvät äänensä antamassa. 
Vain siten on muutos mahdollinen.

SDP on minun puolueeni
Puolueeni on sosialidemokraatit, se puolue joka 
aina on perustanut toimintansa oikeudenmukai-
suuden ja tasa-arvon lisäämiseen. 

Minua kiehtoo SDP:n entisen puheenjohtaja 
Rafael Paasion lausahdus ”SDP:llä ei ole oikeas-
taan muuta olemassa olon oikeutusta kuin olla 
tavallisen pienen ihmisen asialla”. Minusta se 
on aika tyhjentävästi sanottu!

Aina on ihmisiä, joilla menee heikommin kuin 
muilla. Heitä on autettava. Vahvat kyllä pärjää-
vät omillaankin – mutta heistäkin voi joskus tulla 
heikkoja. Meidän on siis jokaisen pidettävä vuo-
rollamme toisistamme huolta.

Tulevaisuus on lasten ja  
nuorten käsissä
Jokainen lapsi ansaitsee mahdollisuuden yh-
denvertaiseen koulutukseen, harrastamiseen ja 
ennen kaikkea turvalliseen elämään. Resurssoi-
malla riittävästi lasten ja perheiden arjen haas-
teisiin, ennaltaehkäisemme ongelmien synty-

mistä. Ei riitä, eikä ole kovin paljoa mieltä siinä, 
että tukea tulee vasta siinä vaiheessa, kun on 
kriisi päällä ja peruuttamattomia asioita on jo 
ehtinyt tapahtua.

Iäkkäät ihmiset tarvitsevat kunniallisen van-
huuden, jossa heille taataan riittävä toimeen-
tulo ja riittävät julkiset palvelut. Ihmisarvomme 
ei saa olla missään tilanteessa kiinni lompakon 
paksuudesta.

Tällaisista asioista tässä lehdessä kerrotaan. 
Jos ajatukseni tuntuvat oikeilta, niin tervetuloa 
mukaan vaalityöhöni – muuttamaan Suomea ja 
maailmaa! Takasivulta löytyy kampanjani yhteys-
tietoja. •
Emmi Mäkinen

Emmi Mäkinen
Pähkinänkuoressa
•	 Neljän lapsen äiti
•	 Koulutus mekaanikko
•	 Työura palvelualalla, kirjapainoissa  

tuotannossa
•	 Teollisuusliiton viestintäyksikön  

assistentti
•	 Lukuisia luottamustehtäviä työpaikoilla,  

ammattiosastossa, ja liitossa
•	 Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen
•	 Kaupunginhallituksen varajäsen
•	 Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
•	 Kiinteistötoimitusten uskottu mies
•	 Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen
•	 SDP:n Uudenmaan piirin hallituksen jäsen
•	 Keski-Uudenman vesiensuojelun johto- 

kunnan jäsen
•	 SDP Uusimaan kansanedustajaehdokas 2019 
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Tavoitteena ihmisläheinen Suomi
Jokaisella ihmisellä on ihmisarvo, jon-
ka täytyy säilyä ja jota tulee varjella. 
Politiikan teon tavoitteeksi on asetet-
tava Suomi, jossa ketään ei kohdella 
epäinhimillisesti.

Hyvä yhteiskunta tunnustaa, että ihmisarvo 
on itseisarvo ja pitää huolta heikoimmassa 
asemassa olevista ihmisistä.

Hyvä yhteiskunta kohtelee kansalaisiaan ta-
savertaisesti ja pyrkii tavoitteisiinsa demokraat-
tisesti.

Työntekijä on ansainnut  
arvostuksensa
Työntekijät eivät ole vain pakollinen kuluerä tai 
talouden tunnuslukuja. Ilman työntekijöitä mi-
kään yritys ei toimi. 

Työstä maksettavalla palkalla on pystyttävä 
tulemaan toimeen. Työ on usein tärkeä osa elä-
mää, mutta se ei kuitenkaan saa olla yksin ih-
mistä määrittelevä asia.

Sopimisen yhteiskunta
Riitelemällä ei Suomea ole koskaan rakennettu. 
Sotimisen ja riitelyn sijaan hyvän yhteiskunnan 
menestys piilee taidoissa ja tahdossa sopia.

Työelämään liittyvä lainsäädäntö täytyy jat-
kossakin sopia kolmikantaisesti työmarkkina-
osapuolten ja valtiovallan kesken. Ihmisläheinen 
yhteiskunta tavoittelee tuloksia neuvottelemalla 
ja sopimalla. Työehtosopimusten yleissitovuus 
suojaa yksittäistä työntekijää mielivallalta. Siksi 
yleissitovuus on säilytettävä.

Yleissitovuus on oikeasti pohja niin työnte-
kijän kuin yrityksenkin tulevaisuuden suunnit-
telulle. Jotta yritys menestyy, syntyy työpaikkoja 
ja jotta työntekijät voivat hyvin, täytyy työelämän 

ja yritystoiminnan olla vakaata ja ennustettavaa.
Ei ole kenenkään etu, jos työelämän peli-

sääntöjen sopiminen annetaan yksin poliitikoil-
le. Työmarkkinajärjestöt ja ammattiliitot ovat 
työelämän parhaita asiantuntijoita.

Liian monella työpaikalla tutuiksi tulleita yt-
neuvotteluja koskeva lainsäädäntö täytyy uusia. 
Tällä hetkellä laki on vain irtisanomislaki, ei yh-
teistoimintaa. Kun yt toimii oikein, sillä voidaan 
estää irtisanomiset, eikä päinvastoin.

Työelämä on ihmistä varten
Työelämän on joustettava ihmisen elämäntilan-
teen mukaan. Jokaisella työpaikalla tarvitaan 
luottamusmiestä, jotta myös työntekijät saavat 
äänensä kuuluville.

Paikallinen sopiminen työpaikoilla on luot-
tamusmiesten tehtävä. Sopimisen lähtökohta 
on työehtojen parantaminen. Vain koulutettu 
luottamusmies voi sopia työntekijöitä koskevis-
ta asioista. Sopiminen tarkoittaa yhteistyötä, ei 
työnantajan sanelemaa pakkoa.

Pätkätöistä on päästävä eroon. Jokainen 
ihminen ansaitsee mahdollisuuden oman tu-
levaisuutensa suunnitteluun ja riittävään toi-
meentuloon. Myös vastentahtoisista nollatunti-
sopimuksista on päästävä eroon. Määräaikaisia 
sopimuksia ei saa perusteetta ketjuttaa ja osa-
aikaisille on tarjottava lisätyötä.

Työelämän on joustettava, kun lapset ovat 
pieniä. On epäinhimillistä, jos perheillä ei ole 
mahdollisuutta viettää aikaa keskenään esimer-
kiksi työaikojen vapauttamisen vuoksi. On pyrit-
tävä siihen, että lapsen turvasatama on koti, ei 
päiväkoti. Kasvatukselle on annettava aikaa.

Työtaisteluoikeus on samalla tavalla perus-
oikeus kuin sananvapaus tai kokoontumis- ja 
järjestäytymisvapaus tai vapaus ilmaista mie-
lipiteensä. Ei työtekijöidenkään tarvitse ihan 
kaikkeen suostua ja alistua. Lakko-oikeus on 
perusoikeus.

Työntekijöiden mahdollisuuksia sairaan lap-
sen hoitamiseen pitää lisätä. Myös isovanhem-
pien auttamista on helpotettava. Kun yhteiskun-
ta tunnustaa ikäihmiset yhtä arvokkaiksi kuin 
muutkin ikäpolvet, sen pitää näkyä myös työelä-
män pelisäännöissä.

Työtön ansaitsee tukea
Työttömyys ei ole rikos, joten siitä ei pidä myös-
kään rangaista. Työttömiä on autettava työllisty-
mään. Työ ja sen tekijä kohtaavat vain, kun työ-
voimatoimiin ja osaamiseen laitetaan riittävästi 
resursseja. Työn vastaanottamisen pitää olla kan-
nattavampaa kuin työttömyyden. Tähän pitää pyr-
kiä porkkanoilla, ei keppiä heiluttamalla.

Työn saanti edellyttää yleensä osaamista. 
Siksi koulutusleikkaukset on peruttava, osaami-
seen satsattava ja jokaisella on oltava mahdol-
lisuus kouluttautua. Digitalisaation ja tekniikan 
kehittymisen myötä myös työssäkäyvät voivat 
tarvita lisäkoulutusta säilyttääkseen työpaik-
kansa. Siksi yrityksiä täytyy tukea lisäkoulutuk-
sen järjestämisessä. Tällä voidaan työntekijän 
lisäksi tukea myös yritystoimintaa ja myös lisätä 
kilpailukykyä.

Kaikkein vähävaraisimmiltamme leikkaami-
nen on lopetettava. Verotuksen on oltava oikeu-
denmukaista. Ne, kenellä on maksukykyä, mak-
savat enemmän. Yhteiskuntamme ylläpitäminen 
on kaikkein vahvimpien tehtävä. Ketään ei saa 
jättää oman onnensa varaan.

Lisää ajatuksiani sekä lukuisia kirjoituksiani 
löydät kotisivuiltani osoitteesta 
www.emmimakinen.fi •

Emmi Mäkinen

Sopimusyhteiskunta tulee säilyttää. Työelämän 
lainsäädännöstä tulee jatkossakin sopia kolmi-
kantaisesti. Hyvä yhteiskunta kohtelee kansa-
laisiaan tasavertaisesti ja pyrkii tavoitteisiinsa 
demokraattisesti, Emmi miettii.

Kim
m

o Virta

Kim
m

o Virta

http://www.emmimakinen.fi
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”Kauan sitten paistettiin  
Emmin kanssa pihvejä 
Hesellä”

Olen tuntenut 
Mäkisen Emmin 
pitkälti yli 20 

vuotta. Oltiin nuorina, 
alle kaksikymppisinä 
likkoina, pihvejä pais-
tamassa Hesburgerilla 
Helsingin Aleksante-
rinkadulla. Oltiin siis 
todella duunarihom-
missa. Emmi oli kova 
tekemään töitä, hänel-

le oli ominaista, että työt tehtiin viimeisen päälle 
alusta loppuun. 

Luonteeltaan hän on tosirehti ja -reilu. Perään- 
antamaton  – sitä hän on. Pari vuotta tehtiin töi-
tä yhdessä. Sitten minä lähdin Kanadaan. Olem-
me kuitenkin koko ajan pitäneet yhteyttä. Minä 
ja mieheni olemme Emmin yhden lapsen kum-
meja ja Emmi miehineen meidän yhden lapsen 
kummina. Lapsista olemme puhuneet paljon, 
Emmillä on neljä ja minulla kolme omaa ja kah-
delle olemme sijaisvanhempia.

En sittemmin ollut ollenkaan yllättynyt, kun 
Emmistä tuli luottamusmies ja ay-aktiivi ja myö-
hemmin  kuntapoliitikko ja ehdokas eduskunta-
vaaleihin. Pikemminkin tuollainen urakehitys on 
ollut luontevaa – hänhän on aina ollut pienen 
ihmisen asialla. Ja lasten asialla, mikä osin joh-
tunee hänen omasta lapsuudestaan.

Emme me Emmin kanssa kaikista asioista 
ole yksimielisiä. Mieheni kanssa ollaan yrittäjiä, 
toimimme  catering-alalla ja meillä on ravintola, 
joka tosin pannaan vuodenvaihteessa telakalle.

Työllistämme täyspäiväisesti kaksi ja liki 
täyspäiväisesti kolme, neljä ihmistä. Haluan 
olla rehti ja reilu yrittäjä. Asiat ovatkin menneet 
henkilöstön kanssa suurimmaksi osaksi oikein 
hyvin, joustamme puolin ja toisin ja asioista 
puhutaan avoimesti. Yleisesti voin sanoa, että 
Suomen lait ja työehtosopimukset eivät aseta 
normiarjessa kohtuuttomia esteitä yritystoimin-
nalle. Siis normiarjessa. Täytyy myös sanoa, että 
ihan kaikkia ay-liikkeen uusia vaatimuksia en 
aina jaksa ymmärtää. 

Minulla on palkansaajan tausta ja olen tällä-
kin hetkellä puolipäiväisesti palkansaaja. Siksi 
en oikein selkeästi osannut tänä syksynä valita 
puoltani, kun yrittäjät ja palkansaajat 
kiistelivät. Sanotaan, että olin 
ihmetellen keskitiellä tuossa 
kiistelyssä.

Minulla ja Emmillä on 
monissa asioissa melko 
samanlaiset arvot, koski-
en esimerkiksi perhettä ja 
lapsia.  Yrittämisestä olem-
me käyneet hyviä keskustelu-
ja. Jos asuisin Uudellamaalla, niin 
antaisin kyllä eduskuntavaalissa oman ääneni 
Emmille.

Tiina Laasonen 
yrittäjä ja palkansaaja, 
Helsinki

Miksi juuri Emmi Mäkinen?

”Saitko 
tarpeeksesi?

Uskotko 
muutokseen?”

”Emmissä tahto 
ja toiminta  

kohtaa” 

Emmi on vahvasti 
heikomman puolella. Aina.

Olemme siskokset, ja toimineet ay-liikkees-
sä niin aktiiveina yhdessä, kuin myöhem-
min toinen liiton työntekijänä ja toinen 

hallinnon edustajana. Yhdessä tuumin olemme 
Emmin tukena hänen pyrkiessä eduskuntaan 
vaikuttamaan työläisten ja perheellisten arkeen.

Tanjalla on ollut ilo tuntea Emmi jo joitakin 
vuosia, kun hän toimi Helsingin kirjatyönteki-
jöiden puheenjohtajana ja myöhemmin hänes-
tä tuli myös työkaveri. Reija on tavannut Emmin 
muutaman kerran ay-toiminnan puitteissa ja jo 
ensi tapaamisella, Emmistä on tunne, että hän 
on vahva toimija, joka ei jätä mitään puolitiehen. 
Mielestämme Emmin suurin etu on hänen vahva 
tuntemuksensa työntekijän arjesta, sekä koke-
mus perheen haasteista suomalaisessa yhteis-
kunnassa. 

Ihmisenä hän on lämmin, avoin ja todella mu-
kava. Oikeustaju on Emmillä korkealla ja hän on-
kin vahvasti heikomman puolella. Aina.

Kansanedustajana Emmi pystyisi varmasti 
tuomaan eduskuntaan sitä näkökulmaa, mistä 
tällä hetkellä tuntuu olevan huutava pula. Eli aja-
tuksia tasavertaisen sopimisen puolesta, hyvin-
vointiyhteiskunnan ylläpitämisestä, työelämän 
ja perheen yhteensovittamisesta.  Näitä teemoja 
ajamaan me todella tarvitsemme ihmisiä, jotka 
tietävät kenen puolesta he asioita päättävät ja 
miksi. Valta tuo mukanaan vastuuta. Ja sen vas-
tuun kantamisesta Emmillä on vahvaa näyttöä 
sekä kotiäitinä, että luottamustehtävien hoita-
misessa.

Meidän mielestämme Emmi ansaitsee Sinun 
äänesi seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Reija Mettovaara, työsuojeluvaltuutettu, 
Raasepori 
Tanja Mettovaara, aluetoimitsija, 
Hämeenlinna
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jatkuu sivulla 10 u

”Nuoret, perehtykää asioihin ja 
muistakaa äänestää” 

Mitta tuli täyteen, 
haluan muutoksen

Nykyinen hallituk-
semme on tör-
keästi kurittanut 

kaikkia pienituloisia ja 
antanut rikkaille lisää 
tuloja. Mittani on tul-
lut täyteen. Nyt täytyy 
loppua palkansaajien, 
lapsiperheiden, työttö-
mien, opiskelijoiden, 
eläkeläisten ja muiden 
pienituloisten kyykyttä-
minen.

Haluan, ja tiedän monen muunkin haluavan 
muutosta ja se saadaan aikaan vain äänestä-
mällä. 

Tarvitsemme kansanedustajia, jotka oikeasti 
ymmärtävät kansan tarpeita – siksi minun valin-
tani on Emmi Mäkinen. Emmi on pätevä ehdokas 
eduskuntaan, koska hänellä on laaja-alainen 
kokemus ja näkemys pienituloisten ja lapsiper-
heiden arjesta. Neljän lapsen kasvattaminen 
työläisäitinä on varmasti antanut tietoa ja koke-
musta siitä, mitä lapsiperheen ja työläisen arki 
on.

Emmillä on kova kokemus työelämän raadol-
lisuudesta tänä päivänä. Onhan hän toiminut 
luottamusmiehenä aikaisemmissa työtehtävis-
sään. 

Varmaa on, että lähivuosinakin työelämään 
liittyvät asiat tulevat oleman politiikan keski-
össä. Siksi eduskuntaan tarvitaan työelämän 
asiantuntijoita, sellaisia, joiden näkökulma on 
duunarin näkökulma. Emmi, jos kuka, ymmärtää 
ammattiliittojen merkityksen reilujen työehtojen 
ja työolojen puolustajana.

Emmi puolustaa juuri niitä arvoja tässä yh-
teiskunnassa, mitä nykyinen tasavallan hallitus 
on polkenut. Siksi suosittelen Emmiä mitä läm-
pimimmin. Ja muistakaahan äänestää!

Pasi Boehm 
ahtaaja Vuosaaren satamasta

Järvenpääläinen Laura Salonen, 21, on tällä 
hetkellä hieman haastavassa elämäntilan-
teessa. Hän on kotiäiti, hoitaa yksivuotias-

ta tytärtään Lottaa. Mies Tatu on autoasentaja, 
muttei vielä ole löytänyt vakityötä vaan on tu-

kityöllistettynä. 

Kotiäitiys on Lauralle  
harkittu valinta
Haluan olla kotona lasta hoita-
massa, koska äitiys on aina ollut 
minulle tärkeä asia. Niin tärkeä, 
etten  edes viitsi ja jaksa murehtia 
tulevaisuudesta. 

Laura kyllä myöntää, että nuo-
renparin talous on tiukoilla. Mel-
koista kirjaamista ja laskemista 
arkemme on. Meillä on hyvä asun-
to, tosin kallis, kun vuokra on 1100 
euroa kuussa. Mutta raha riittää 
ruokaan, eikä tarvitse pelätä ett-
emme tulisi toimeen. Olen hyvin 
kiitollinen siitä, että saamme yh-
teiskunnan tukea, ilman sitä emme 
pärjäisi. 

Laura on sitä paitsi varma siitä, 
että perheen nykyinen elämänvaihe 

on väliaikainen. Uskon tulevaisuu-
teen. Minä olen taloushallinnon mer-

konomi ja tiedän, että työllistyn. Ja var-
ma olen, että Tatukin työpaikan löytää.

Laura kertoo tehneensä opiskeluaika-
na tarjoilijan töitä ja olleensa ennen äitiys-

lomaa Roclalla vientiassistenttina. Perheen 
perustaminen ja elämän realiteetit ovat pan-

neet hänet miettimään yhteiskunnallisia asioita.
– Tavallaan ymmärrän, että tuo Sipilän hal-

litus haluaa säästää. Mutta onko oikein ottaa 
köyhimmiltä? Eikö muita vaihtoehtoja tosiaan-
kaan ole? Minä olen päätynyt siihen, ettei köy-
hien kyykytys vain ole OK. Anoppini Sarin, hän 
on oikein pesunkestävä demari, kanssa olemme 
paljon näistä  jutelleet, ja hänen kauttaan olen 
oppinut katsomaan asioita duunarin näkökul-
masta.

– Ja senkin olen oivaltanut, ettei mitään tä-
män yhteiskunnan hyviä asioita, esimerkiksi 
lapsiperheiden tukemista, voi pitää itsestään-
selvyyksinä. Laura on oppinut tuntemaan tässä 
lehdessä pääroolissa olevan Emmi Mäkisen ja 
hän on ilmoittautunut Emmin tukiryhmäänkin.

– Emmillä on arvot kohdallaan. Tiedän hyvin, 
mitä asioita hän haluaa edistää. Ymmärrän hä-
nen kritiikkinsä Sipilän hallituksen leikkauksia 
vastaan ja onhan se minustakin väärin, että köy-
himpien tukia leikataan. Minulle on erityisen tär-
keää, että Emmillä on iso perhe ja että hän ajaa 
lapsiperheiden asiaa. Nenäpäivänä huomasin, 
että hän yrittää ajaa lasten asioita myös globaa-
lilla tasolla, ja juuri niin pitääkin ajatella.

Laura kertoo, että hänen tuttavapiirissään ei 
juuri keskustella politiikasta.

– Ei todellakaan oteta kantaa. Kun olet 18–19 
-vuotias, niin onhan se niin, että bailaaminen 
kiinnostaa eniten ja elämä pyörii aika lailla 

oman navan ympärillä. Voi siinä olla älyllistä lais-
kuuttakin. Ehkä tilanne muuttuu siinä kohtaa, 
kun perustetaan perhe ja mennään työelämään, 
silloin on pakko ottaa vastuuta ja toivottavasti 
kantaakin yhteisiin asioihin.

– Minun neuvoni nuorille on, että kannattaa 
perehtyä asioihin ja kannattaa käydä äänestä-
mässä. Eikä kannata pitää hyviä asioita itses-
täänselvyytenä.

Teksti: Tuomo Lilja
 

Laura Salonen miehensä Tatun ja  
tyttärensä Lotan kanssa.
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Miten minusta tuli minä.
Kaikkea ei ole pakko sietää

mat seuraukset siitä, minkälaista politiikkaa 
tänä päivänä teemme.

Pyrin kaikessa päätöksenteossa aina aset-
tumaan sen heikoimman puolelle. Omien koke-
musten pohjalta.

Varjoissa viisastunut
Olen kokenut niin työttömyyden kuin lomau-
tuksetkin. Olen tullut irtisanotuksi työnantajan 
mielivallan takia sekä selvinnyt opiskeluista vä-
hävaraisena.

Lapsuuteni ei ollut ihan helppo. Äitini ei kos-
kaan kyennyt ottamaan vastuuta minusta. Olen 
kasvanut kiertolaisena sukulaiselta toiselle ja 
nähnyt, kuinka alkoholi ja huumeet veivät tär-
keimpäni maailmassa, jossa kukaan ei auttanut. 
Olen kasvanut perheessä, jota ei käytännössä 
ollut. Isovanhempieni tuella minusta kasvoi kui-
tenkin vahva työläisäiti, ay-aktiivi ja yhteiskun-
nallisista asioista kiinnostunut vaikuttaja. 

Isovanhempieni arvoihin nojasin lapsena, 
kun jäin alakynteen tai kaverini kiusasivat. Noja-
sin samoihin arvoihin työelämässä, kun työnan-
taja polki minua ja meitä. Nuo arvot ovat sisäl-

lyttäneet minuun tahdon pärjätä ja pitää toisten 
puolia. Tuo tahto saa minut taistelemaan, aina ja 
yhä uudelleen. Haluan, että jokainen on arvokas 
ja arvostettu.

Olen siis varjoissa aloittanut elämäni ja var-
joissa toivoakseni viisastunut. Rikastunut koke-
muksilla, joista muut puhuvat vain luetun asi-
antuntemuksen pohjalta. Ihmisarvo on minulle 
jakamaton.

Epäoikeudenmukaisuuteen 
ei ole pakko tyytyä
Poliitikkona ja edunvalvojana olen kasvanut 
kaikkien elämänkokemusteni myötä. Toimin täl-
lä hetkellä muun muassa kaupunginvaltuutettu-
na sekä lasten- ja nuorten lautakunnan jäsenenä 
Järvenpään kaupungissa.

Ennen ammattiliittouraani toimin työpaikan 
luottamustehtävissä. Olin myös silloisen am-
mattiosastoni Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdis-
tyksen puheenjohtaja. Puolustin oikeuksiamme 
silloin, puolustan niitä myös nyt. Olen pyrkimäs-
sä eduskuntaan nimenomaan puolustaakseni 
tavallisia suomalaisia ihmisiä.

Liian moni suomalainen tappelee asunto- ja muiden lainojen-
sa kanssa ja pelkää samalla työttömyyttä. Jos kodista menee 
jääkaappi tai pesukone rikki, niin se on taloudellinen kriisi.  
– Vähän liian turvatonta on suomalaisten elämä, Emmi miettii.

Olen 42-vuotias, neljän lapsen äiti 
Emmi Mäkinen Järvenpäästä, arjen  
kokemusasiantuntija, poliitikko ja 
edunvalvoja.

Äitinä törmään päivittäin erilaisiin ongel-
miin, joita lapsiperheessä tulee vastaan. 
On omat haasteensa päiväkotielämän ja 

omansa koulumaailman kanssa. Näiden yhteen-
sovittaminen vaikkapa vuorotyöläisen arkeen 
voi olla vaikeaa. Työssäkäyvien arki pirstaloituu 
ja muuttuu hankalasti ennakoitavaksi. 24/7- yh-
teiskunta vaatii veronsa ja yhä useampi uupuu 
taakkansa alla.

Minulle perhe on ydinperhettä laajempi yksik-
kö, johon kuuluvat myös vanhemmat sukupol-
vet. Meidän omat vanhempamme ja heidän van-
hempansa. Monesti he tarvitsevat apua oman 
elämänsä kanssa samaan aikaan, kun omat lap-
set ovat vielä pieniä. Tätä puolta tosielämästä ei 
yhteiskuntamme tunnusta – saati helpota.

Tämä kaikki kostautuu tulevaisuudessamme. 
Tämän päivän lapset kantavat kaikkein suurim-
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Jo varhain työuralleni osui kepulikonstein toi-
miva työnantaja. Työehtosopimusta ja työlakeja 
rikottiin kylmästi. Duunareita kiristettiin ja heis-
tä oli saatu sellainen ote, ettei työyhteisö kyen-
nyt edes protestoimaan.

Työpaikkani oli pieni teollisuuden yritys. Siel-
lä työskenteli pääasiassa nuoria aikuisia, joilla 
oli juuri perhe perustettuna sekä asunto- ja auto-
lainat hankittuina. Työntekijät olivat siis todella 
riippuvaisia työstä ja siitä saatavasta palkasta.

Eräänä kauniina päivänä toimitusjohtaja il-
moitti aloittavansa yt-neuvottelut, koska yrityk-
sellä meni huonosti ja se tuotti vain tappiota. 
Neuvotteluiden aikana ei työntekijöille todistet-
tu mitään taloudellisia lukuja neuvotteluesityk-
sen tueksi.

Jo heti muutaman neuvottelupäivän jälkeen  
kävi työnantajan edustaja kahdenkeskisiä pala-
vereja työntekijöiden kanssa. Hän kertoi, kuinka 
hän tulee irtisanomaan viimeisinä ne työnteki-
jät, jotka ovat yrityksen toiminnalle kaikkein tär-
keimpiä.

Ei aikaakaan, kun työntekijöitä kehotettiin 
tulemaan ylitöihin viikonloppuisin, jotta rahat 
palkkoihin löytyisivät ja yritys saataisiin taas ja-
loilleen. Viikonlopputyöt vain piti tehdä palkat-
ta. Kerrottiin myös, että sillä, kuka töitä palkat-
ta suostuisi tekemään, olisi suuresti merkitystä 
siinä, ketkä neuvotteluiden päätteeksi irtisanot-
taisiin. Sillä olivathan he selkeästi yritykselle 
tärkeimpiä työntekijöitä, jotka ymmärsivät ja toi-
mivat yhteisen sekä yrityksen edun mukaisesti.

Minä parikymppinen tyttö nousin vastarin-
taan, kun ajattelin, että kaikkea ei ole pakko sie-
tää. Soitin liittoon ja kerroin kaiken, mitä työpai-
kalla tapahtui.

Minun unelmani
Yhteiskunnan menestys piilee sen taidoissa 
ja tahdossa sopia. Hyvä yhteiskunta kohtelee 
kansalaisiaan tasavertaisesti ja pyrkii tavoit-
teisiinsa demokraattisesti. Se tavoittelee yhte-
näisyyttä ja tuloksia neuvottelemalla ja sopi-
malla. 

Ennen muuta hyvä yhteiskunta tunnustaa, 
että ihmisarvo on itseisarvo; se pitää huolta 
heikommassa asemassa olevista ihmisistä. 
Minulle ihminen on ihminen, jollekin varak-
kaammalle toinen on vain väline, jonkun oman 
tavoitteen saavuttamiselle.

Tavoitteena tulisi olla Suomi, jossa ihmistä ei 
kohdella epäinhimillisesti. Suomi, jossa duu-
naria ei poljeta, eikä ihmisyyden turvaavia lake-
ja huononneta. Suomi, jonka arvoissa perhe ja 
perheellisten asiat huomioidaan hyvin ylhääl-
le. Suomi, jossa epävarmuus ja turvattomuus 
eivät pääse ahdistamaan meitä ketään. 

Ammattiliitto oli välittömästi yhteydessä 
työnantajaan ja aloitti asioiden selvityksen läpi-
kotaisin. Tässä vaiheessa yt-neuvottelut kuiten-
kin päättyivät ja niiden tuloksena irtisanottiin 
tasan yksi työntekijä. Yksi työntekijä, joka oli il-
moittanut laittomuuksista, uhkailusta ja kiristyk-
sestä ammattiliittoon. Se työntekijä olin minä.

Tämä tarinani parinkymmenen vuoden takaa 
on totisinta totta monelle tänäkin päivänä. Me 
voitimme jutun oikeudessa silloin. Kuinkahan 
kävisi tänä päivänä, tai tulevaisuudessa, jos 
maassamme ei valta vaihdu?

Tällä hetkellä olen töissä Teollisuusliitossa, 
jossa työskentelen viestintäyksikön assistentti-
na. Elämäntavastani tuli siis minulle ammatti.

Emme ole kulueriä tai 
talouden tunnuslukuja
Olen huolissani työntekijöiden asemasta tämän 
päivän työmarkkinoilla ja koen monen vastaan 
tulleen ongelmatilanteen kautta liiankin vahvas-
ti sen, ettei meitä ihmisiä enää käsitellä ihmisi-
nä. Olemme monesti vain pakollisia kulueriä ja 
talouden tunnuslukuja. Tulevaisuuden turva ja 
sopimusyhteiskunnan säilyttäminen ovat tärkei-
tä perustavoitteita meille kaikille.

Palkansaajateemojen lisäksi ajan hyvin voi-
makkaasti lasten- ja lapsiperheiden aseman 
parannusta sekä perheiden hyvinvoinnin lisää-
mistä ylipäänsä. Mielestäni työelämän tulee olla 
oikeudenmukainen eikä ihmisarvo saa jäädä yri-
tysten omistajien kohtuuttoman eduntavoittelun 
varjoihin.

Töitä tulee löytyä kaikille sitä tarvitseville ja  
siitä työstä saatavalla palkalla pitää pystyä tulla 

toimeen. Työ ei kuitenkaan saa olla määräävä te-
kijä ihmisen elämässä. Se ei saa olla arvo, jonka 
perusteella määrittelemme ihmisen.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tu-
lee helpottaa. Tämä tehdään perheiden tarpeet 
ja haasteet tunnustamalla ja perheitä tukemalla. 

Eduskuntaan tarvitaan ihmisiä, joilla on 
omaa kokemusta tämän yhteiskunnan varjoista. 
Sinne tarvitaan ihmisiä, joille vähempiosaisten 
auttaminen on sydämen ja sielun asia. Sinne tar-
vitaan ihmisiä, joilla on tosielämän kokemusta 
työpaikkojen arjesta.

Eduskuntaan ei kuitenkaan noin vain mennä. 
Läpimenoon tarvitaan suuri kampanja sekä iso 
määrä ihmisiä, jotka kampanjoivat kanssani. Tu-
kijoukkooni on jo liittynyt tarjoilijoita, lakimiehiä, 
koneistajia, farmaseutteja, toimistotyöntekijöitä 
ja monia muita eli aivan tavallisia kansalaisia. •
Emmi Mäkinen

Kim
m

o Virta
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Olet demari, miksi?
– Pohjimmiltaan arvojen takia. Paremman 

oikeudenmukaisuuden ja paremman tasa-arvoi-
suuden takia. Demarit ovat heikomman puolella 
ja tukena. Puolue on aina toiminut palkansaaji-
en, lapsiperheiden, työttömien ja vähäosaisten 
puolesta ja pyrkinyt heidän asemansa paranta-
miseen. 
Pari muutakin puoluetta, ainakin  
perussuomalaiset ja kokoomus ovat  
julistautuneet työväenpuolueiksi?

– Ja hyvin on tullut selkeäksi, mitä sillä tar-
koittivat. Viime vuosina on nähty, mitkä puolueet 
ovat oikeasti työväestön asialla – siniset, kes-
kusta ja kokoomus eivät niihin lukeudu.
Mitä vastaat niille, jotka sanovat, että  
demareilla on hieno menneisyys, mutta synkkä 
tulevaisuus?

– Niin, mielipiteensä kaikilla, mutta minun 
mielestäni pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja 
tasa-arvoisuuteen ovat kuitenkin ikuisia arvoja. 
Eivät ne menetä ajankohtaisuuttaan, eivät tule-
vaisuudessakaan.
Mikä taho on poliittinen päävastustajasi?

– Vastustajia löytynee, tällä hetkellä varmas-
ti Suomen Yrittäjät, heidän tavoitteensa päästä 
neuvottelupöytiin on hämmentävää. Minun maa-
ilmassani heille ei pöydän ympärillä löydy penk-
kejä, ei niin kauan kuin työpaikan työntekijöiden 
neuvotteluorganisaatio ei saa tarvitsemaansa 
tunnustusta.
Miten lyhyesti luonnehtisit Sipilän hallitusta?

– Kova, kylmä ja epäinhimillinen.
Mikä on kevään 2019 eduskuntavaalien  
tärkein asia?

– Kurjistamispolitiikan lopettaminen. Suoma-
laiset ovat kuuluja sitkeydestään, mutta nyt tun-
tuu ihmisillä tulleen mitta täyteen. Nyt ei enää 
sisukaan riitä. Tällä hetkellä uskotaan muutok-
seen ja se on mahdollista. Käydään siis äänes-
tämässä kaikki!

EHDOKAS EMMI
Miksi lähdit eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi?

– Haluan vaikuttaa asioihin. Haluan olla 
väline muutoksen aikaansaamiseksi. Lapsi-
perheiden ja työväen ääni ei viime vuosina ole 
kuulunut, haluan yksinkertaisesti kyykytyksen 
loppuvan. Eduskuntaan tarvitaan tavallisia ihmi-
siä, joilla on omakohtaisia kokemuksia arjen ko-
vuudesta. Niitä, joihin päätökset kaikkein eniten 
vaikuttavat arjen kautta.
Uskotko pääseväsi vaalissa läpi?

– Uskon, että minulla on hyvät mahdollisuu-
det. Olin ehdolla jo neljä vuotta sitten ja sain 
kohtuuhyvin luottamusta, yli 1200 ääntä. Kunta-
vaaleissa kaksi vuotta sitten meni jo oikein hy-
vin. Kaikkihan riippuu siitä, minkälaisen Suomen 
ja minkälaista päätöksentekoa äänestäjät halua-
vat. Ja sitten: pääsin läpi tai en, jatkan yhteisten 
asioiden hoitamista, koska se on intohimoni.
Millaiset tukijoukot Sinulla on?

– Kotijoukot ovat täysillä takana. Ja sitten mi-
nulla on satoja aktiivisia tukijoita, tavallisia duu-
nareita, kotiäitejä, työttömiä, opiskelijoita. Siis 
monenlaisia nykymenosta tarpeekseen saaneita 
ihmisiä, jotka uskovat, että muutos on mahdol-
linen ja ovat valmiita tekemään sen eteen työtä. 
He ovat ihmisiä, joita kampanjani teemat kos-
kettavat, ihmisiä, jotka haluavat saada äänensä 
kuuluviin kanssani ja kauttani.
Millaista vaalityötä teet?

– Tapaan jatkuvasti ihmisiä, tahti kiihtyy ke-
vättä kohti, saan uutta innokkuutta kohtaami-
sista, olen rohkea ja avoin, otan ihmiset vastaan 
vertaisinani. Pyrin tapaamaan mahdollisimman 
paljon tavallisia työntekijöitä ja heidän perhei-
tään. Uskon että meillä on vuorovaikutuksen 
kautta eniten annettavaa toisillemme. Teemme 
asioita tässä vaalissa vähän eri lailla, uskon sen 
työn kantavan tulosta. Varmasti osallistun vaa-
lipaneeleihin ja seisoskelen soppatykeilläkin, 
nähdään siellä tai kotiovellasi.
Siis ihmisten tapaaminen on Sinulle tärkeää?

– Äärimmäisen tärkeää. Vain toisen ihmisen 
läsnä ollessa voit todella ymmärtää häntä ja hä-
nen sanomansa. Ja toimii se toisinkin päin, ei 
minusta varmaa täyttä kuvaa saa esitteiden ja 
kirjoitusten kautta. Toivonkin, että ihmiset otta-
vat näissä vaaleissa askeleen ehdokasta kohti, 
tilaisuuksia tulee, se on varmaa. 
Olet myös kuntapoliitikko, mikä on ylpeyden 
aiheesi ja saavutuksesi?

– Saavutuksista voi lukea esimerkiksi tämän 
lehden sivulta 14 tai osoitteesta  
www.emmimakinen.fi

IHMINEN EMMI
Kolme parasta luonteenpiirrettäsi?

– Olen periksiantamaton. Ja pedantti, siis 
tarkka. Otan aina ihmisen ihmisenä. Tunnen yh-
teisöllisyyttä, vastuuta yhteisöä kohtaan. Nautin 
yhdessä tekemisestä ja arvostan tekemisen tu-
loksia, kun saavutuksista voi nauttia laajat jou-
kot ihmisiä. Siinä taisi tulla jo neljä.
Entä huonointa?

– Olen joskus liian vaativa niin itseäni kuin 
muitakin kohtaan. Tuo pedanttius on, jos on, jos-
kus myös huono piirre. Kun oikea asia osuu koh-
dalle, en osaa sanoa ei ja työllistän itseäni liikaa.
Milloin suutuit viimeksi ja miksi?

– Suutun tosi harvoin, mutta pieniä mielipa-
hoja on aika usein. Mielipahat eivät liity yleensä 
siihen, että minulla olisi asiat huonosti vaan jol-
lain muulla on. 
Mökötätkö?

– Joo, aina sekunnin kerrallaan. En osaa enkä 
halua jättää asioita kesken, vaan vaadin keskus-
telua niin kauan, kunnes saadaan asiat selvite-
tyiksi ja kummankin kanta sekä perusteet tulevat 

selviksi. Se on oikeastaan ainoa edellytys sille, 
ettei riitoja synny tai että ne eivät henkilöidy. Se 
ei silti tarkoita, että aina pitää olla samaa mieltä.
Stressaatko herkästi?

– Riippuu asiasta. Jos asia ei ole minusta kiin-
ni, en niin paljoa kuin silloin, jos oma tekeminen 
on keskiössä ratkaisun suhteen.
Nauratko paljon?

– Päivittäin.
Oletko huumorintajuinen?

– Mielestäni olen.
Millaisista vitseistä pidät?

– Oikeaan elämään perustuvasta tilanneko-
miikasta, edellytyksellä, että kohde osaa nauraa 
itselleen.
Millaisista et pidä?

– Blondi- ja rasistivitseistä.

ÄITI EMMI
Millainen perhe Sinulla on?

– Perheessä on kuusi erikokoista ja -näköistä 
ihmistä. Vanhin lapsista on 12 ja nuorin on seit-
semän, joten vipinää ja vilskettä riittää. Ja välillä 
vaarallisia tilanteitakin. 
Kasvatusperiaatteesi?

– Lapsilla tulee olla selkeät rajat jo pienestä 
pitäen. Se luo turvallisuutta. Meillä puhutaan 
paljon arvoista ja koen, että lapseni ymmärtävät 
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden peri-
aatteet.
Millaisen kasvatuksen itse sait lapsena?

– Lapsuus oli vähän erilainen kuin useimmil-
la. Äitini oli päihderiippuvainen. Ei hän kyennyt 
olemaan äiti. Sukulaiset ja erityisesti isovan-
hemmat minut kasvattivat. Erityisesti isoäiti oli 
tärkeä. Hän oli yhteiskunnallisesti aktiivinen, 
demari. Hän kasvatti minut suvaitsevaisuuden ja 
pärjäämisen maailmaan. Häneltä opin myös sen, 
etten ole sen huonompi kuin kukaan muukaan. 
Lapsuutta muistan kaikesta huolimatta hyvillä 
mielin, kaikki kokemukset ovat vaikuttaneet sii-
hen, että olen juuri minä tänään.
Mikä on huolenpidon mittari?  

– Minulle, on kysymyksessä sitten minkälai-
nen perhe tahansa, huolenpidon mittari voi olla 
ainoastaan hyvä elämä ja senhän määrittelee jo-
kainen kokemansa perusteella itse. 
Miten asutte?

– Omakotitalossa metsän keskellä.
Harrastatteko puutarhahommia?

– Juu. Pyrimme olemaan omavaraisia kasvis-
ten ja juuresten suhteen mahdollisimman pitkäl-
le talveen. Rakastan myös kukkia.
Mitä säilöit perheellesi talven varalle?

– Syömme paljon suoraan pensaasta ja puusta, 
mutta muun muassa marjat ja sienet kerätään tal-
ven varalle. Kuivatan myös suuren määrän yrttejä.
Miten miehesi suhtautuu siihen, että pyrit  
kansanedustajaksi?

– Mikäli hän puhuu totta, niin on täysillä mu-
kana tässä jutussa. Meillä on samankaltaiset ar-
vot, siksi ne asiat, joita ajan, ovat myös hänelle 
tärkeitä.
Olet monessa mukana, miten perheen arki 
järjestyy?

– Organisointi, aikataulutus ja rautaiset her-
mot, niillä mennään. Minulta loppuu tunnit päi-
västä ihan yhtä usein kuin kaikilta muiltakin. 
Mutta kun on niin ihana aviomies, niin asiat on 
saatu järjestymään.

HARRASTAJA-EMMI
Pitääkö mielestäsi harrastuksissa  
pyrkiä olemaan hyvä? 

– Ei, pääasia on, että saa harrastaa jotain 
mistä tykkää. Se toimii vastapainona arjen pa-
kollisille asioille.

Emmi Mäkinen – ehdolla eduskuntaan. ”Haluan 
vaikuttaa asioihin. Haluan olla väline muutoksen 
aikaansaamiseksi. Lapsiperheiden ja työväen 
ääni ei viime vuosina ole kuulunut. Haluan yksin-
kertaisesti kyykytyksen loppuvan.”, Emmi sanoo.

Kuva Kimmo Virta

http://www.emmimakinen.fi
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”Eduskuntaan tarvitaan  
tavallisia ihmisiä,  

joilla on omakohtaisia  
kokemuksia arjen  

kovuudesta”

Kysymykset: Tuomo Lilja

Mitä kaikkea olet harrastanut? 
– Partiota, punttista, krav magaa, jalkapalloa 

ja potkunyrkkeilyä, jotain varmasti unohtuu. 
Onko perheelläsi yhteisiä harrastuksia? 

– Juu, me tykkäämme käydä yhdessä met-
sässä vaikkapa sienessä ja marjassa, pitkillä 
kävelyillä, patikoimassa. Puutarhaa hoidamme 
yhdessä. 
Pidätkö eläimistä? 

– Pidän todella paljon, olen tosin joillekin to-
della allerginen. 

 

DUUNARI EMMI
Millaisia töitä olet tehnyt ja teet?

– Olin pitkään tuotantotöissä, kirjapainois-
sa. Tarkemmin sanottuna mekaanikko graafinen 
jälkikäsittelijä. Koko aikuisiän ole ollut jossain 
luottamustehtävässä ja ay-liikkeen tai politiikan 
puolella, muun muassa ison ammattiosaston 
puheenjohtaja. Se oli Helsingin Kirjatyöntekijäin 
Yhdistys HKY, Suomen vanhin ammattiosasto 
joka täyttää 150 vuotta keväällä 2019. Muutama 
vuosi sitten minut palkattiin silloiseen omaan 
liittooni, TEAMiin. Liittofuusion myötä olen nyt 
Teollisuusliitossa töissä, viestintäyksikön assis-
tenttina. Elämäntavastani ja harrastuksestani 
tuli siis minulle ammatti.
Millaista oli olla luottamusmiehenä?

– Minulle se oli jotenkin luontevaa. Olen aina 
ollut sovitteleva ja selvittelemässä myös muiden 
asioita. Toisinaan työelä-
mässä ilmenee ristiriitoja, 
ei sille mitään voi. On hyvä, 
että on luottamusmiesjärjes-
telmä, joka mahdollistaa rii-
tojen sovittelemisen ja pur-
kamisen, etteivät ne tulehdu 
liian pahoiksi. 
Oliko Sinulla hankalia 
tilanteita?

– Yt-neuvottelut tulivat tu-
tuiksi ja tiedän, mitä sanee-
raus on. Uskon myös tietävä-
ni, miten yritykset ajattelevat ja millä logiikalla 
päätöksiä tekevät. Olen nähnyt työelämän karun 
puolen, ja joutunut näkemään, miten heikompia 
käytetään hyväksi ja kiristetään työpaikan säi-
lyttämisen pelossa. En voi sietää mitään tämän 
tyyppistä toimintaa ja puutuin siihen aina, kun 
sitä kohtasin. Onneksi minulla on myös koke-
muksia hyvistä työnantajista, heitä arvostan to-
della suuresti.
Ovatko loimaankassalaiset loisia? 

– Miten sen nyt ottaa. Luulen, että he eivät 
monesti ole tietoisia loimaankassan ja ammatti-
liiton kassan eroista ja eduista. Ammattiyhdistys-
liikehän tekee tärkeää työtä joka hetki säilyttääk-
seen ja kehittääkseen työelämän pelisääntöjä. 
Loimaankassan jäsenet nauttivat täysin rinnoin 
saavutetuista eduista – osallistumatta maksui-
hin tai työhön, jolla työntekijöitä puolustetaan 
joka ainut päivä työpaikoilla. Syksyllä tapeltiin ir-
tisanomissuojan puolesta – siihenkään taistoon 
ei loimaankassa mitenkään osallistunut. Ehkä 
mieluummin nimittäisin sivistymättömyydeksi 
kuin loiseksi. Viisaaksi voi oppia.
Keskusteluttaako Kikyt?

– Kyllä, tapasin vasta äidin, joka kertoi, kuin-
ka paljon hänen päivänsä pitenee muutaman 
minuutin vuoksi, kun julkinen liikenne ei toimi 
niin kuin oma auto. Heillä kärsii koko perhe, Si-
pilän minuuteista tuli tähän perheeseen kikyjä 
muutaman minuutin vuoksi puolitoista tuntia 
per päivä. Julkisen puolen lomarahaleikkaus on 
vaikuttanut suoraan perheiden lasten mahdolli-
suuksiin esimerkiksi harrastusten suhteen. To-
della kohtuutonta. Perhepolitiikka ei kuulu Sipi-
län hallituksen kiinnostuksen kohteisiin.

Mitkä uudistukset auttaisivat perheellistä  
palkansaajaa?

– Seuraava eduskunta valmistelee suuren 
perheitä koskevan paketin, jossa ovat lähes 
kaikki perhepoliittiset asiat. Toivon että voin olla 
kantamassa korteni kekoon tässä kokonaisuu-
distuksessa. Minulla on paljon annettavaa per-
heellisenä, luoja paratkoon ettei tämän hallituk-
sen aika riittänyt tämänkin asian sössimiseen. 
Uskon, että työn ja perhe-elämän sovittamiseen 
on löydettävissä uudenlaisia ratkaisuja.

EMMIN ASENTEET
Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee  
– onko noin?

– Neljän lapsen äitinä tiedän, että lapsi tar-
vitsee rajat. Tietynlaiseen kuriin uskon myös, 
se pitää oikeilla raiteilla ja auttaa välttämään 
huonoille teille joutumisen. Yhdessä sovittujen 
sääntöjen ja lakien noudattaja ansaitsee myös 
kunnioituksen ympäristöltään. 
Olet kertonut ajavasi työelämän asioita,  
mitä sillä tarkoitat?

– Koko Sipilän hallituksen työelämälinja on 
ollut suuri pettymys. Kymmeniä ja kymmeniä 
heikennyksiä on tehty uhkailun ja kiristyksen 
avulla. Minä uskon yhteistyöhön ja sopimiseen 
– kaikkein surullisinta on, että toimiva suoma-
lainen yhteistyön perinne on hylätty. Myös kou-
lutuksen leikkaukset hirvittävät. Suomessa on 

koko itsenäisyyden ajan 
ollut yhteinen ymmärrys 
ja tavoitteellisuus siihen, 
että koulutuksen pitää 
olla korkeatasoista – Si-
pilän hallitus on tehnyt 
koulutusasioissa hirveän 
karhunpalveluksen koko 
Suomen tulevaisuudelle.
Sipilän hallitus  
väittää, ettei ay-liike 
suostu mihinkään, että 
on pakko pakottaa?

– Eihän tuo pidä ollenkaan paikkaansa. Ay-
liikkeessä toimivat ihmiset ovat kaikki tavallisen 
palkansaajan asemassa ja ovat valikoituneet sin-
ne, koska toimivat palkansaajien puolustajina 
työpaikoilla toimiessaan sekä erilaisissa luotta-
mustehtävissä. Ay-liike puolustaa palkansaajaa 
heidän elämäänsä liittyvissä asioissa, työhön, 
perheeseen ja heidän mahdollisuuteensa elää 
ja pärjätä tässä yhteiskunnassa. Tuntuu, että 
Ay-liikkeessä on se realismi tallella, jota tämä 
yhteiskunnallinen keskustelu juuri kaipaa. Ay-
liikkeessä seurataan hyvin tarkkaan ja laaja-alai-
sesti tutkimustuloksia ja tilastoja, sekä pyritään 
löytämään kompromisseja joissa kaikille jäisi jo-
tain, ei vain sille rikkaimmalle, jolla jo on. Jatku-
van neuvottelun kulttuuri on ollut perinteikästä 
toimintaa, jonka romuttaminen ei vielä ole täysin 
onnistunut. Tämäkin kärsii tällä hetkellä, kun Si-
pilän hallitus haluaa lisätä paikallista sopimista 
ja sitä kautta siirtää neuvoteltavia asioita työn-
tekijä- ja työnantajaliitoilta yrityksiin. Kaikissa 
yrityksissä ei ole edes järjestäydytty, eli ei ole 
neuvottelevaa osapuolta työntekijä puolella, eli 
koulutettua luottamusmiestä, jolloin paikallinen 
sopiminen tarkoittaisi näissä yrityksissä ota tai 
jätä mentaliteettia. Tällaista toimintaa Ay-liik-
keessä kutsutaan saneluksi. Sitä minäkään en 
hyväksy. Olen nähnyt mihin se johtaa. On käy-
nyt ilmi, että Sipilä ei tiedä mitä kolmikantainen 
neuvottelu merkitsee. 
Päivän hyvä työ?

– Keräsin työkaverini levinnet paperit käytä-
vän lattialta, sain palkaksi kiitoksen ja kauniin 
hymyn.

EMMI JA MAAILMA
Mitä ajattelet EU:sta?

 – EU:lla on puolensa hyvässä ja pahassa. 
Pitää muistaa, että EU on kuitenkin rakennettu 
myös rauhan vuoksi. Maailma on rajussa muu-
toksessa ja kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, 
ehdottomasti. Joissain asioissa EU on tärkeä esi-
merkki kaikille muille maailman maille. Esimerk-
keinä työelämän asiat, työturvallisuus ja työelä-
män pelisäännöt.  Ympäristö- ja ilmastoasioissa 
Euroopan esimerkkiä seurataan. Suomalaiset 
eivät ole vieläkään sisäistäneet EU:n merkitys-
tä monissa heihin vaikuttavissa asioissa ja yksi 
mittari on äänestysprosentti EU-vaaleissa.
Mitä ajattelet Trumpista?

– Patologinen valehtelija, joka käyttää rahaa 
häikäilemättä vallan välineenä.
Porvarihallitus on ainakin saanut työllisyyden 
paranemaan, eikö niin?

– Työllisyys alkoi kohentumaan jo ennen Si-
pilän hallitusta. Tässä kohtaa pitää kysyä myös, 
millaisia työpaikkoja tänne on syntynyt viime 
vuosina. Jopa sadat tuhannet suomalaiset teke-
vät palkatonta työtä vuosittain opiskelijaharjoit-
telijana, työttömänä työkokeilijana tai työtoimin-
nan kuntoutujana. Ei tuollainen ole tervettä eikä 
reilua työllistämistä. Lisäksi pitää muistaa kat-
soa myös niitä lukuja, missä näkyy karenssille 
pudonneet, työkyvyttömyyseläkkeelle päässeet, 
ohjaamoissa olevat nuoret sekä muuten luvuista 
pois putsatut. Sen jälkeen vasta voidaan aidosti 
tarkastella sitä, onko hallitus oikeastaan saanut 
työllisyyttä paranemaan vai onko se saanut vain 
tilastot näyttämään siltä?
Onko tuttavapiirissäsi paljon työttömiä? 

– Kyllä, ihan lähipiirissäkin. Työurani aikana 
olen ollut tekemisissä hyvin paljon työttömyyteen 
liittyvien kysymysten kanssa. Työttömyys liikuttaa 
minua aina, varsinkin silloin kun perheessä on 
lapsia. Työttömyyteen voi liittyä niin paljon.
Miten parantaisit työllisyyttä? 

– Minulla on paljon kokemusta yhteistoi-
minnasta työpaikoilla. Uskon, että useimmilla 
työpaikoilla saadaan parempi mieliala ja myös 
tehokkuutta aikaan, jos johdon ja henkilöstöryh-
mien välillä on aitoa yhteistoimintaa. Tuosta olen 
satavarma. Siinä on ratkaisu myös parempaan 
työllisyyteen.

Olen aina ajatellut, että työttömyyden taus-
talla on hyväosaisemman ahneus, pyrkimys voit-
tojen kohtuuttomaan lisäämiseen. Sille pitäisi 
tehdä jotain. SDP:llä on erinomainen työllisyys-
ohjelma ja sen takana seison.

Myös suuren kansanosan päästäminen vähä-
varaisiksi on käynnistänyt oravanpyörän, jossa 
kuluttajat eivät enää uskalla kuluttaa, mikä vä-
hentää palveluiden kysyntää ja näin ollen myös 
yritykset pystyvät työllistämään koko ajan entis-
tä vähemmän. Ja kun työ vähenee, verot vähene-
vät ja se heijastuu julkisen alan työllisyyteen ja 
palveluihin. 

Digitalisaatio ja automaation kasvu vaatii 
aikuiskoulutukseen satsauksia. Tämä hallitus 
on pettänyt työmarkkinat koska uudelleenkou-
lutukseen ei panostettu. Olen myös sitä mieltä, 
että työttömyysturvaan pitää palauttaa koulutus-
oikeus työmarkkinatuella, muutoin meillä ei ole 
tekijöitä tulevaisuuden töihin.
Onko Suomen veroaste liian korkea?

– Ei välttämättä liian korkea, mutta jakautu-
nut epäoikeudenmukaisella tavalla. Kaikkein 
pienituloisimpia tulisi verottaa suhteessa huo-
mattavasti kevyimmin. Loisin katseeni tässä ko-
konaisuudessa myöskin perusteettoman pieniin 
palkkoihin.
Jos olisit taruhahmo, mikä olisit ja miksi?

– Olisin Robin Hood, ottaisin rikkailta ja antai-
sin köyhille. Vaikuttava tarina, joka ei vanhene ja 
tällä tarulla on avattu silmiä eriarvoisuudesta. •
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Olen Jarmo Mä-
kinen, 41-vuo-
tias, 4 lapsen 

isä Järvenpäästä. 
Työskentelen metal-
lialan tehtaassa Van-
taalla. 

Olen ollut Ay-liik- 
keen imussa jo use-
ampia vuosia eri-
laisissa luottamus- 
toimissa ja työpaikal-
lani luottamusmies-
tehtävissä jo vuodes-
ta 2011.

Kuntapolitiikkaan 
lähdin mukaan 2017 vaaleissa ja olen tyytyväi-
nen äänimäärääni. Sillä aukesi näköalapaikka 
tarkastuslautakunnassa, josta pystyy seuraa-
maan kaikkien lautakuntien, hallituksen ja val-
tuuston tekemisiä.

Omat arvoni ovat työelämän ja työntekijöiden 
työehtojen puolustamisessa sekä lapsiperhei-
den arjen hyvinvoinnin puolustamisessa.

Miksi annan tukeni Emmille?
Emmi Mäkisen ja minun arvot kohtaavat melkein 
täydellisesti. Siksi oli helppoa lähteä Emmin 
vaalipäälliköksi, kun Emmi sitä minulta kysyi.

Olen tuntenut Emmin muutaman vuoden, 
mutta olen huomannut hänessä jo alusta lähtien 
ehkä jopa yliluonnollisen tarmon tehdä asioita 
yhteisönsä eteen. Lisäksi Emmin asiantuntemus 
ja asioista selvää ottaminen on herättänyt huo-
mioni. Se on perusteellista.

Se kuinka Emmi on hoitanut työnsä Järven-
pään kaupunginvaltuutettuna sekä lasten- ja 
nuorten lautakunnassa on esimerkillistä. Emmi 
on ehtinyt tämän vajaan kahden vuoden aika-
na tehdä useammankin aloitteen. Esimerkiksi  
5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus, mak-
suttomat aamupäiväkerhot ja lomautetun työn-
tekijän aseman parantaminen ovat Emmin ai-
kaansaannoksia.

Edunvalvojan rooli nousee Emmissä pintaan 
monissa tilanteissa, joissa pitää heikompiosai-

Jag stöder Emmi

Folk tror, att det enda 
alternativet för en 
finlandssvensk är 

SFP, men så är det inte. 
Det finns många andra 
partier, som jobbar lika 
bra med svenska frå-
gor. SFP för en väldigt 
högerekonomisk poli-
tik, de t ex stöder ak-
tiveringsmodellen, de 
vill förbättra företagar-

nas socialskydd (inte löntagarnas), de vill öka 
på lokala avtal samt begränsa politiska strejker, 
vilket för en finlandssvensk löntagare låter lite 
skrämmande.

SDP är Finlands största tvåspråkiga parti. 
SDP:s ordförande Antti Rinne sade på FSD:s 
(Finlands Svenska Socialdemokrater) kongress 
i november, att det är en hederssak att främja 
det svenska språket. Han tycker att det hör till 
allmänbildningen att lära sig båda nationalsprå-
ken. SDP vill stärka kunnandet i nationalspråken.

Emmi uppskattar att Finland är ett tvåsprå-
kigt land. Och hon står på löntagarens sida! Hon 
känner till utmaningarna i arbetstagarens vardag 
och, som mamma till fyra barn, vet hon hur svårt 
det ibland är att koordinera familjelivet och arbe-
tet. För Emmi är det viktigt att du får en tillräcklig 
inkomst, att arbetstagarna även i fortsättningen 
har kollektivavtal och en förtroendeman som 
stöd i arbetslivet.

Emmi vill att samhället ska byggas upp så, att 
ingen blir ensam med sina bekymmer. Varje indi-
vid är viktig, varje barnfamilj, arbetslös och pen-
sionär. Vi är inte bara en statistisk nummer i eko-
nomin. Ensamhet är människans värsta fiende. 
Den enskilda individen får inte glömmas bort.

Emmi vill påverka lagarna i arbetslivet genom 
att avtala, inte genom diktat och tvångslagar. 
Den nuvarande regeringen har skurit ner på ut-
bildningen och straffat arbetslösa för sin arbets-
löshet. Nedskärningarna gör mångas vardag 
svårare. Så här kan det inte fortsätta! Vi vill ha 
en ny regering.

Om du också vill byta ut regeringen, rösta då 
i riksdagsvalet 2019 för en välfärdsstat där alla 
har möjligheter att lyckas och kan nå framgång. 
Rösta på en kandidat, som står på din sida och 
som försvarar din frihet.

Stöd du också Emmi! Kom med i hennes val-
kampanj på www.emmimakinen.fi.

Minna Kahila

Emmin kampanjaa
tekemässä

sia ja syrjittyjä puolustaa. Tässä työssä Emmi on 
erittäin periksiantamaton.

Emmi osaa ottaa erittäin hyvin siipiensä suo-
jaan kuntapoliitikon uraa haaveilevat, tukien ja 
auttaen heitä. Tämän olen kokenut myös itse 
viime kuntavaaleissa ja osaksi Emmi onkin syy 
omaan hyvään tulokseeni.

Lapsiperheiden edunvalvoja ja asioiden aja-
ja Emmi on luonnollisesti ollut aina eikä vähiten 
oman suurperheensä takia. Emmille on tuttua 
lapsiperheen arki. Emmi tuntee lapsiperheiden 
tarpeet ja kompastuskivet. Hänelle on luontaista 
valvoa perheiden etuja ja puolustaa niitä.

Me tarvitsemme kansanedustajaksemme tar-
mokkaan, asiantuntevan, periksiantamattoman 
ja hyvän ihmisen.

Mitä on olla vaalipäällikkönä 
eduskuntavaalikampanjassa?
On ollut erittäin mielenkiintoista saada olla mu-
kana Emmin eduskuntavaalikampanjassa ja 
vielä vetovastuussa. On tämä erittäin työlästä ja 
raskastakin, mutta enimmäkseen kuitenkin po-
sitiivista ja voimaannuttavaa. 

Tässä kehittyy kaikilla osa-alueilla mielettö-
mästi. Oppii tuntemaan paljon uusia ihmisiä, 
mikä taasen rikastuttaa omaa elämää entises-
tään. Vaalipäällikkönä oppii organisoimaan, 
johtamaan ja liikuttamaan ihmisiä. Suosittelen 
kaikille, oman ehdokkaan valitsemista ja liitty-
mistä hänen kampanjansa aktiiviksi.  Vaalityö 
on mahtavaa vaihtelua muuhun arkeen ja työ-
elämään.

Emmin vaalipäällikkö
Jarmo Mäkinen

Tule mukaan!
Toivotan Sinut avosylin mukaan kanssani vie-
mään Emmi eduskuntaan kansanedustajaksi! 
Liity tukijaksi osoitteessa: https://www.em-
mimakinen.fi/lahde-mukaan-kampanjaan/
tukihenkiloksi/

t Jatkoa sivulta 5

Emmillä on  
suuri sydän

Minä teen töitä 
Mäkisen Em-
min puolesta 

toiveena, että hän 
pääsisi eduskuntaan 
ensi kevään vaalissa.

Millainen Emmi on 
ihmisenä? Emmi on 
vahvan empatiaky-
vyn omaava ihminen, 
joka luo ympärilleen 
lämpimän, toisia huo-

mioivan ilmapiirin. Kuunteleva, kunnioittava, 
mutta tarpeen tullen erittäin jämäkkä nainen, 

joka uskaltaa sanoa perustellun mielipiteensä, 
eikä pelkää tuoda esiin vaikeitakaan asioita. 
Emmillä on suuri sydän.

Miksi sitten pidän tärkeänä, että  
juuri hän pääsee eduskuntaan?
Perheellisenä, työssäkäyvänä ihmisenä minulle 
on tärkeää, että nykyhallituksen politiikalle löy-
tyy vaihtoehto. Emmin arvot, näkemykset ja jo 
tehdyt teot puhuvat puolestaan ja niiden pohjal-
ta rakennetussa yhteiskunnassa koko perheen 
olisi hyvä olla. Duunarina minulle on tärkeää, 
että työelämän tulevaisuutta koskevat poliitti-

set päätökset tehdään yhdessä, joten työelämä- 
asioissa Emmin asiantuntevuus tulisi vahvasti 
esiin eduskunnan päätöksenteossa.

Paavo Niskanen 
Okmetic Oy, pääluottamusmies,
Hyvinkää

http://www.emmimakinen.fi
https://www.em�mimakinen.fi/lahde-mukaan-kampanjaan/tukihenkiloksi/
https://www.em�mimakinen.fi/lahde-mukaan-kampanjaan/tukihenkiloksi/
https://www.em�mimakinen.fi/lahde-mukaan-kampanjaan/tukihenkiloksi/
https://www.em�mimakinen.fi/lahde-mukaan-kampanjaan/tukihenkiloksi/
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Sipilän hallituksen 
TANHU tuntuu –  
tartu muutoksen  
välineeseen

Äänestä Emmiä,
palkansaaja ei  

saa nukkua näissä  
vaaleissa!

Tällainen on hyvä
kansanedustaja

Vuosikymmenten 
mittaan olen ta-
vannut monia po-

liitikkoja. Mieheni Antin 
kanssa ja kautta ta-
paan heitä nykyäänkin 
säännöllisesti. Poliitik-
koja monesti moititaan 
ja kritisoidaankin, mikä 
toki on sallittua. Oma 
kantani on, että poliiti-
kot, niin eduskunnassa 
kuin kunnissa ja kau-

pungeissa, tekevät arvokasta työtä tavallisten 
ihmisten arjen parantamiseksi.

Monenlaisiin poliitikkotyyppeihin olen tör-
männyt. On korkeasti koulutettuja tohtoristason 
ihmisiä, jotka ovat syvällisesti perehtyneet oman 
erikoisalansa kysymyksiin. Parhaimmillaan hei-
tä on ilo kuunnella ja heiltä voi oppia paljon. 

Mutta, mutta…. olen kyllä hyvinkin vakuuttu-
nut siitä, että korkea koulutus ei automaattisesti 
pätevöitä poliitikoksi. Voi olla niinkin, että liika 
yhteen alaan keskittyminen johtaa yksipuoli-
seen asioiden tarkasteluun.

Politiikka nimittäin koostuu useista kym-
menistä lohkoista. Suuria kokonaisuuksia ovat 
vaikkapa sosiaaliasiat, talous ja turvallisuus. 
Talouspolitiikka esimerkiksi koostuu veroista, 
valtion tuloista ja menoista, yritystuista, inves-
toinneista, rahapolitiikasta. 

Luulenpa, että harva hallitsee perusteellisesti 
kaikki politiikan osa-alueet. Siksi hyvä poliitikko 
on utelias ja haluaa koko ajan oppia, opiskella-
kin uutta.

Politiikassa pitää saada tuloksia
Kun meillä on monipuoluejärjestelmä, niin tu-
losten aikaansaaminen edellyttää neuvottelu- ja 
sopimiskykyä. Hyvä poliitikko on siis aktiivisen 
yhteistyön ja kompromissien taitaja. 

Poliitikko on myös kansan tuntojen tulkki, 
niiden välittäjä päätöksentekoon. Hänellä siis 
pitää olla ”isot korvat”, hän ei saa erkaantua va-
litsijoistaan. 

Olen pitkään ollut huolissani siitä, että edus-
kunnan kokoonpano on vino. Tavallisen kansan 
duunariedustajia on käsittämättömän vähän. 
Toivon, että tulevissa vaaleissa kansan syvien 
rivien edustajat saavat edustajikseen ihmisiä, 
jotka tuntevat kansan ja vähäosaistenkin arkea.

Emmi Mäkisen olen oppinut tuntemaan var-
sin hyvin. Minä uskon, että hän olisi pätevä ja 
tarmokas ihminen  edustamaan meitä uusmaa-
laisia. Toivon, että Emmi keväällä tulisi valituksi.

Heta Ravolainen-Rinne 
Mäntsälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja,
Mäntsälä

Poljenta on ihan mukavaa silloin kun se 
liittyy tanssiin. Tällä hallituskaudella työn-
tekijät, opiskelijat, perheelliset, sairaat ja 

vanhukset ovat saaneet osakseen sellaista koh-
telua, ettei sitä ole nähty mies muistiin.

Tämä kepun vetämä tanhu on sopinut hyvin 
myös kokoomukselle ja entisille persuille eli ny-
kyisille sinisille. Olen seurannut keskustelua yh-
teisistä yhteiskunnallisista asioistamme hyvin 
pitkään ja tämän hallituksen tahti on ollut niin 
kovaa leikkauksissa, että se on osittain muuttu-
nut jo pirun polkaksi. Kansa on ollut varpaillaan. 
Tahti kiihtyy, ellemme me Suomen kansalaiset 
muuta suuntaa äänestämällä.

 Päätöksen teossa mukana olleet porvarit, 
tällä hallituskaudella, ovat vieneet omaa ideolo-
giaansa eteenpäin määrätietoisesti eli ”rikkaille 
lisää”. Selitellen meille kansalaisille, milloin mi-
täkin, kaunistellakseen asioiden laitaa.

 Minulle tuo selittely ei riitä, vaan olen etsi-
nyt Uudeltamaalta ehdokkaan, joka on valmis 
pitämään meidän puolia, olemaan meidän ta-
vallisten ihmisten puolella. Ehdokkaan, jonka 
tieto ja taito riittävät puolustamaan työntekijän, 
perheellisen, nuorten, opiskelijoiden, sairaiden, 
elämän polultaan eksyneen ja vanhuksen elä-
mään liittyviä asioita niin, ettei meillä ole vielä 
kurjempi huominen. Siksi olen mukana. Meillä, 
sinulla ja minulla on väline vaikuttaa huomi-
seemme, se on työläisäiti Emmi Mäkinen. Histo-
ria kirjoitetaan vasta tulevaisuudessa.

Emmi on työläisäiti, joka arvoillaan ja asian-
tuntemuksellaan voi nousta Miina Sillanpään 
ja Minna Canthin veroiseksi puolustajaksi yh-
teiskunnassamme. Kun Suomi pelaa lätkää, tar-
vitaan hyvä puolustus, tarvitaan joukkue joka 
pelaa yhteen, kova ja väsymätön hyökkäysketju.

Liity joukkoon, sillä tässä lajissa onnistumi-
nen ei tuo pelkästään ylpeyttä onnistumisesta, 
vaan myös tulevaisuuden, jossa päätöksen teos-
sa otetaan huomioon sinut ja minut.

 
Tapahtumissa mukana
Sari Helminen
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Me demarit olemme sellaista väkeä, 
että haluamme kaikille kaikkea hyvää 
– muiden rahoilla ja tarpeen vaatiessa 
velalla. Noinkohan on?

Minä uskon yh-
teistoimintaan. 
Uskon vakaas-

ti myös siihen, että 
yhteistoiminta on ta-
loudellisesti kannatta-
vaa. Uskon siihen, että 
henkilöstö kannattaa 
ottaa mukaan työyh-
teisöjä kehittämään. 
Pidän sitä suorastaan 
välttämättömänä yri-

tysten ja kaikkien työyhteisöjen menestymisen 
kannalta. Myös taloudellisen menestyksen kan-
nalta.

Sipilän hallitus puhui pari vuotta sitten ”tuot-
tavuusloikasta”. Siihen pyrittiin pakottamalla ja  
sanelemalla. Tuollainen on täysin vastoin kaik-
kea sitä, mitä minä edustan. Uskon siihen, että 
”tuottavuusloikka” ja samalla terveempi työelä-
mä ja kestävä työllisyys tulevat työyhteisöjen pa-
remman yhteistoiminnan kautta. 

Viereisellä sivulla on ystäväni, toimitusjoh-
taja Jalmari Eklundin näkemys työyhteisöjen 
tulevaisuuden menestyksen avaimista. Jalmari 
on oikealla tiellä. Minun on helppo allekirjoittaa 
hänen perusajatuksensa.

Haluan korostaa sitä, että konfliktit tulevat 
kalliiksi. Nahistelu työn (palkansaajat) ja pää-
oman (elinkeinoelämä, yrittäjät) välillä aiheuttaa 
myös epäluottamusta ja huonoa mielialaa, joilla 
on pitkän päälle taloudellinen hintansa.

Rahan vai ihmisen ehdoilla?
Jo pitkään, mutta varsinkin 2008 finanssikriisistä 
alkaneen pitkän talouden alamäen jälkeen, ovat 
taloudelliset arvot korostuneet maailmalla ja 
myös meillä. Me tavalliset ihmiset elämme ikään 
kuin jatkuvassa maailmanlaajuisessa pörssisa-
lissa. Talous ja ekonomistit ovat ottaneet ohjat 
myös yhteiskunnallisessa keskustelussa ja po-
liitikot ovat mukautuneet markkinoiden sanele-
miin näkökulmiin.

Totta tietenkin on, että talous on tärkeällä 
sijalla varsinkin Suomen kaltaisessa pienessä 
vientiin nojaavassa maassa. Tunnustan realiteetit 
– enkä ole ollenkaan kiistämässä terveen  talou-
denpidon välttämättömyyttä. Silti haluan palaut-
taa kuitenkin ihmisen yhteiskunnan keskiöön.

Vastavoima vapaille markkinavoimille ovat 
jo yli sata vuotta olleet ihmisten, työntekijöiden, 
muodostamat ammattiyhdistykset. Unohtamatta 
muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita rauhan-
liikkeistä esimerkiksi sosiaalialojen järjestöihin. 
Nämä ihmisten liikkeet ovat luoneet tasapainoa 
yhteiskuntaan, jossa muutoin vallitsisi yksin-
omaan vahvemman (rikkaamman) laki.

Suomalaisen työelämän ja talouden kulmaki-
vi on ollut vuosikymmeniä sopimusyhteiskunta 
ja sen keskeisenä osana työehtosopimusjärjes-
telmä. Työnantajat ja työntekijät sopivat, siis ni-
menomaan sopivat, työehdoista.

Usein työmarkkinajärjestöt ja maan hallitus 
ovat niin kutsutusti kolmikantaisesti sopineet 
työelämän lakien lisäksi suurista yhteiskunnalli-
sista uudistuksista kuten sosiaali- ja työttömyys-
turvasta.

Pieni ihminen ja talouden  
ankarat realiteetit

Riitely tulee kalliiksi
Siksi minua harmittaa, että sopiminen ja yhteis-
kuntarauha ei ole aina kaikille maistunut. Nytkin 
nykyisen hallituksen aikana on nähty vakavia 
pyrkimyksiä muuttaa sopimusyhteiskuntaa sa-
nelun suuntaan. Siinä on vaikea nähdä mitään 
muuta järjellistä tavoitetta kuin heikentää am-
mattiyhdistysliikkeen asemaa ja sitä kautta 
päästä sanelemaan työelämän pelisääntöjä. Toi-
sin sanoen tarkoitus on lisätä entisestään pää-
omien omistajien ääntä yhteiskunnassa, tehdä 
siitä entistä talouspainotteisempi.

Talouden määräävä asema on johtanut sii-
hen, ettei ihmisiä enää kohdella ihmisinä vaan 
olemme pelkkiä talousnumeroita paperilla. Täm-
möisessä ajattelumaailmassa ei monestikaan 
huomata sitä, että jostakin luvusta leikkaami-
nen voi leikata armottomasti palan ihmisyydes-
tä ja inhimillisyydestä. Tällaisilla filosofioillako 
saadaan kannattavaa yritystoimintaa? Ei todel-
lakaan.

Tällainen yhteiskunta tai ajattelumalli ei ni-
mittäin luota ihmisten haluun ja pyrkimykseen 
elättää itsensä ja perheensä ansiotyötä teke-
mällä tai yrittämällä. Tai siihen, että ihmiset ha-
luavat viettää sosiaalisesti ja taloudellisesti itse-
näistä elämää ja selviytyä elämässä eteenpäin 
myös ongelmien kohdatessa.

Lauseita joita harva ymmärtää
Monesti olemme tälläkin hallituskaudella saa-
neet kuulla saman virren: ”työttömyyden vä-
hentämiseksi on lisättävä työvoiman tarjontaa 
lisääviä toimia”. Tarkoitusperiltään monesti 
täysin työntekijää vastaan asetetut tavoitteet 
muotoillaan lauseeseen, jonka sisältöä harva 
ymmärtää. Näin siksi, koska ei kehdata sanoa 
asiaa suoraan. Tausta-ajatus on oikeasti se, että 
palkkoja on laskettava ja sosiaaliturvaa leikat-
tava, koska muuten yritykset eivät saa riittävän 
halpaa, jopa ilmaista ja nöyrää työvoimaa.

Nyt on noustava puolustamaan ihmistä. Ki-
teytetysti hyvän yhteiskunnan keskeiset välineet 
toimivien työmarkkinoiden lisäksi ovat kansalai-
sia tasavertaisesti kohteleva terveydenhuolto ja 

sosiaaliturva. Erittäin tärkeä rooli on myös yh-
teiskunnan järjestämällä koulutuksella, osaami-
sen kehittämisellä sekä tuotekehityksen ja inno-
vaatioiden edistämisellä.

Ensisijaista on myös tunnustaa teollisen tuo-
tannon suuri merkitys osana kansantaloutta ja 
ihmisten hyvinvointia. Ilman vientiteollisuutta 
emme pysty ylläpitämään hyvinvointiyhteiskun-
taa. Tämä huomattiin vuoden 2008 jälkeisen 
finanssikriisin mainingeissa. Ymmärtämällä 
maailmanlaajuiset niin sanotut megatrendit py-
symme mukana kansainvälisessä kehitykses-
sä ja luomme talouskasvua. Vientiteollisuuden 
aikaan saama kasvu näkyy suoraan ihmisten 
arjessa, työpaikkoina ja muun hyvinvoinnin li-
sääntymisenä.

Demokratiaa tarvitaan
Hyvä yhteiskunta pyrkii tavoitteisiinsa demo-
kraattisesti. Hyvä yhteiskunta tavoittelee yhte-
näisyyttä ja tuloksia neuvottelemalla ja sopi-
malla. Ennen muuta hyvä yhteiskunta tunnustaa 
ihmisarvon itseisarvoksi ja pitää huolta heikom-
massa asemassa olevista ihmisistä. Aina.

Hyvälle yhteiskunnalle yksikään ihminen ei 
ole kertakäyttöesine, eikä tarpeeton heikoimmil-
laankaan.

Joskus kuulee sanottavan, että meillä kaikilla 
on tähän maailmaan synnyttäessä samat eväät 
ja edellytykset päästä elämässä eteenpäin. Näin 
ei todellisuudessa kuitenkaan ole, vaikka se jul-
kinen pyrkimyksemme onkin.

Mielestäni ajatuksia on uhrattava myös sil-
le hieman haparoivin askelin vastaan tulevalle 
miehelle, joka kantaa koko omaisuuttaan mu-
kanaan tai sille pienelle lapselle, joka päivittäin 
yrittää yltää samalle viivalle ikätovereidensa 
kanssa, mutta jää ilman yhteiskunnan tukea, ja 
siksi jätetään ulos kaveriporukasta.

Ajatuksia on uhrattava ja tekoja tehtävä kai-
kille tukea tarvitseville. Niillekin, joita emme 
välttämättä omassa arjessamme koskaan tapaa 
tai omin silmin näe. •
Emmi Mäkinen
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Yrityksen menestyksen  
avain on työväen kuuntelu

Emmin ja Jalmarin ystävyys on jatkunut läpi 
vuosikymmenten. Erityisesti heitä yhdistää syvä 
kiinnostus työelämään ja sen parantamiseen.

”Keskustelun tarve  
radikaalissa kasvussa”
Humaanikone… yrityksen nimi kertoo olennai-
sen. Jalmari uskoo, että työyhteisön sisäinen 
keskustelu, kuuntelu ja kommunikointi ovat 
tärkeimmät tekijät yrityksen tai minkä tahansa 
työyhteisön tulevaisuudelle. Humaanikone on 
konsulttifirma joka auttaa yrityksiä menesty-
mään. Jollain muulla tavalla kuin käskyttämällä 
tai ylhäältä sanelemalla.

Mikä se muu tapa on? Vastaus lähtee aika 
kaukaa: Suomalaisella yrityskulttuurilla on oma 
loistava perimänsä. Menestyimme hyvin ja pit-
kään mekaanisesti suorittamalla. Toimintaa kon-
septoitiin, oltiin tehokkaita. Tehokkuus on hyvä 
renki, mutta huono isäntä. Nimittäin jos ollaan 
liian konseptoituneita ja tehokkaita, ei jää tilaa 
kommunikaatioon, eikä huomata ympäröivän 
maailman muuttumista. Ei esimerkiksi huomata, 
että valtaosa tiedosta on ihan ilmaista. Työn mit-
taritkin olivat yksipuolisia, mitattiin tehokkutta, 
muttei inhimillistä tekemistä. Ammattiylpeyskin 
pääsi tehokeskeisyydessä unohtumaan.

– Tuo aika alkaa olla ohi. Yhä tärkeämpää, 
kaikilla aloilla, on asiakkaan kohtaaminen, asi-
akkaan palveleminen. Siihen tarvitaan inhimil-
listä osaamista ja työyhteisön koko panosta.

Työntekijät ovat se porukka, jolla on jatkuva 
kosketus asiakkaisiin. On johdollakin, mutta se 
ei Jalmarin mielestä riitä alkuunkaan. Yritykset 

”Keskustelun tarve työyhteisöissä on 
radikaalissa kasvussa”, Humaani- 
kone Oy:n toimitusjohtaja Jalmari  
Eklund sanoo.

Joskus käy niin, 
että yrittäjän ja ay-
aktiivin ajatukset 

ovat liki samansisäl-
töisiä. Emmi Mäkisen 
vaalikampanjan yksi 
keskeisimmistä tee-
moista on parempi, 
kehittyvä ja inhimilli-
sempi työelämä. Sa-
moista asioista, liki 
samalla sisällöllä, pu-

huu Humaanikone Oy:n toimitusjohtaja Jalmari 
Eklund. 

Emmi ja Jalmari ovat pitkäaikaisia ystäviä. 
Aikanaan he olivat myös työkavereita: Oltiin yli 
20 vuotta sitten molemmat rivityöntekijöitä Hes-
burgerilla. Muistan Emmin ammattitaitoisena ja 
tietyllä tavalla jämptinä duunarina. Hommia hän 
ei koskaan tehnyt sinnepäin, vaan aina kunnol-
la, Jalmari muistelee.

– Emmi oli myös hyvä asiakaspalvelussa, hä-
nellä oli pelisilmää saada ihmiset viihtymään. 
Se on taito, vähän kuin luonnonlahja, joka toisil-
la on, toisilla ei. 

– Sitten Emmiin liittyy vahva oikeudenmukai-
suus ja oman polun tekeminen. Ja empaattisuus 
eli hän osaa katsoa asioita toisten kannalta.

haluavat menestyä, henkilöstö haluaa turvalli-
suutta, varmuutta työpaikan säilymisestä ja mie-
lekkään työn. Eri tahojen tavoitteet on Jalmarin 
mielestä yhdistettävissä.

– Nyt työyhteisöissä ollaan tilanteessa, että 
keskustelujen tarve on radikaalissa kasvussa. 
Olen varma, että organisaatiot, jotka alkavat 
tekemään, kehittämään ja oppimaan asioita yh-
dessä – ja samalla vähentävät ylhäältä käskytys-
tä – ovat tulevan vuosikymmenen menestyjiä.

– Suorittava työ toki jää, mutta sen rinnalle 
vakiintuu työn jatkuva kehittäminen, kaikilla ta-
soilla, kaikkia henkilöstöryhmiä koskien.

Jalmari kiertää työkseen kouluttamassa ja 
kehittämässä työyhteisöjä ja esimerkiksi ay-
liikkeen luottamusmiehiä. Palaute on valtaosin 
positiivista ja työyhteisöjen eri intressitahot 
ymmärtävät työn ja työelämän muutoksen ja 
suhtautuvat myönteisesti yhteispelin kehittämi-
seen. Eivät kuitenkaan kaikki… 

Työelämän ”kehittäminen” tuntuu välillä ir-
vokkaalta riitelyltä, kun esimerkiksi Sipilän hal-
litus ja ay-liike ottavat mittaa toisistaan. Siitä on 
aito toisiaan kunnioittava vuoropuhelu ja kehit-
täminen kaukana. 

Jalmari Eklund ei ota kantaa hallituksen/
yrittäjien ja ay-liikkeen riitaan. Hän sanoo seu-
ranneensa tapahtunutta lähinnä surullisena. 
Mäkisen Emmiin hän sen sijaan ottaa kantaa: 
”Vaikka olen poliittisesti täysin sitoutumaton 
ja vaikka olen yrittäjä ja toimitusjohtaja, voisin 
Emmiä äänestää. Nimenomaan ihmisenä voisin 
häntä äänestää.” •
Tuomo Lilja

Med hjärta och själ
För att vanliga människor ska synas 
i riksdagen – därför kandiderar jag.

VÄRDERINGAR är den sak som politiken 
måste bygga på. Nu är politiken för myck-
et inriktad på föreställningar och de verkli-

ga ansträngningarna försöker man tona ner. Fall 
inte i den gropen. Delvis av den här anledningen 
finns det märkbart få riksdagsledamöter med ar-
betarbakgrund.

De viktigaste värdena för mig är rättvisa och 
jämlikhet i samhället, ekonomin och i politiken. 
Nu styrs Finland med de starkaste intressen i 
spetsen. Jag vill försvara de vanliga finländarna 
och få arbetstagarnas och deras familjers röster 
hörda, även – eller ska jag säga särskilt – inom 
politiken. Jag vill arbeta för att människor inte 
ska bli illa behandlade och inte känna sig vär-
delösa eller maktlösa. Genom att förhindra att 
problem uppstår sparar vi på statens och kom-
munens pengar, men framför allt sparar vi på 
människan.

VI HAR FÅTT LIDA i nästan fyra år nu. Vi står 
inte längre ut med en regering som Sipilä Orpo-
regeringen. Orättvisa behöver vi inte nöja oss 
med, och allt behöver vi inte stå ut med. Jag är 
bekymrad över den roll som arbetstagare har på 
dagens arbetsmarknad. Arbetet är enligt min 
åsikt inte enbart en del av det övriga livet, utan 
en del av helheten, som individens och samhäl-
lets välbefinnande består av. Finland kommer 

inte att lyckas om de mest utsatta endast erbjuds 
vad de redan har. Vi måste möjliggöra för dem, det 
som de behöver. Människorna är inte bara statis-
tiska nummer i ekonomin.

Att upprätthålla ett avtalssamhälle är nyckeln 
till framtiden. Tvisten mellan fackföreningarna och 
regeringen gällande uppsägningslagen har visat 
att fackföreningsrörelsen i slutändan är den kraft 
som försvarar arbetstagarna. 

DRÖMMEN. Framgången för ett bra samhälle 
ligger i förmågan och viljan att avtala. Ett bra 
samhälle behandlar sina medborgare likvärdigt 
och strävar till att nå sina mål demokratiskt samt 
försöker uppnå resultat genom att förhandla och 
avtala. Framför allt erkänner ett bra samhälle att 
mänsklig värdighet är ett absolut värde. De mest 
utsatta tas hand om. Målet med det politiska be-
slutsfattandet måste vara Finland och i större ut-
sträckning en värld där människor inte behandlas 
omänskligt. En värld där arbetarna inte förtrycks 
och att lagar som värnar om mänskligheten, inte 
försvagas.

VISHET I SKUGGAN. Jag har upplevt arbetslös-
het, permitteringar och många samarbetsförhand-
lingar. Jag har blivit uppsagd på grund av arbets-
givarens godtycke. Jag klarade av mina studier 
nästan medellös. Jag har vuxit upp som nomad 
och sett hur alkohol och droger tar en nära vän, i 
en värld där ingen hjälpte. Jag växte upp i en familj 
som i praktiken inte fanns. Jag anser att denna typ 
av erfarenhet ger mig en särskild förmåga att han-
tera gemensamma problem.

VEM ÄR JAG? Jag är 42 år, har fyra barn, heter 
Emmi Mäkinen och är från Träskända. För när-
varande fungerar jag som stadsfullmäktige och 
som ledamot i nämnden för barn och ungdomar 
i min hemstad samt i styrelsen för Nylands Soci-
aldemokraters partidistrikt. Jag arbetar på Indu-
strifacket som assistent i kommunikationsenhe-
ten. Innan jag började jobba i facket fungerade 
jag som förtroendevald på min arbetsplats. Jag 
var också ordförande för fackavdelningen Hel-
singin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry, som jag då 
hörde till.

RIKSDAGEN behöver personer som inte bara 
har erfarenhet av samhällets ljusa sida utan 
också av den aviga sidan. Där behövs männis-
kor som det betyder något för hjärta och själ att 
hjälpa de missgynnade. Där behövs människor 
som har verklig erfarenhet av vardagen på ar-
betsplatserna. Det är därför jag kandiderar i riks-
dagsvalet. •
En Modern Arbetarmoder EMMI MÄKINEN, SDP 
kandidat till riksdagen i Nyland 

Kom med i min valkampanj på  
www.emmimakinen.fi 

 
Du hittar mig också på facebook: 
www.facebook.com/emmimakinenSDP

http://www.emmimakinen.fi
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Tekoja lasten ja nuorten hyväksi

Minä juttelin asiasta naapuruston vanhem-
mille, tein eräänlaisen toivekartoituksen, ja 
sitten päätin ryhtyä toimiin. Nuorisolle oma ko-
koontumispaikka Nummenkylään!

Keräsin tuttujen kanssa 800 nimeä ovelta 
ovelle kiertämällä. Syntyi kuntalaisaloite ja kau-
pungin oli se otettava käsittelyyn.

Vaikka kaupungin rahatilanne tietysti on tiuk-
ka, niin saimme asian läpi. Nyt alueelle toteu-
tettu nuorisotila on käytännössä kontti, joka on 
avoin yhdeltä sivulta. Siellä on penkkejä ja lähis-
töllä muutama frisbeegolf-kori. Tuolle katokselle 
oli tilaus ja on yhä, kaksi vanhinta lastanikin käy 
siellä.

Vanhemmatkin ovat tyytyväisiä. Nuoret eivät 
aina vastaa kännykkäviesteihin tai -soittoihin, 
joten vanhemmilla on jokin kiintopiste, josta 
aloittaa nuoren etsintä jos tarve vaatii.

Katos palvelee myös samalla talvisin luiste-
lijoita, nyt ei enää tarvitse vaihtaa luistimia jal-
kaan hangessa istuen.

Systeemin kehittämistä
Nuorison oma tila on konkreettinen asia. Paljon 
voi myös tehdä ideoimalla muutoksia lapsia ja 
perheitä koskeviin tukijärjestelmiin.

Muutaman tuntuvan muutoksen olen ajanut 
läpi. Ne ovat osoitus siitä, että asioita voidaan 
muuttaa, jos tahtoa riittää.

Olen sinnikkäästi ajanut Järvenpäässä eteen-
päin maksutonta aamupäivätoimintaa. Se tar-
koittaa, että jos eka- tai tokaluokkalaisen koulu 
alkaa yhdeksältä tai kymmeneltä, koululla on 
valvottua toimintaa ennen varsinaisen koulupäi-
vän alkua, vaikka piirtämistä tai läksyjen tekoa. 
Tämä tukee myös työelämää, mikä tarkoittaa 
verotuloja. Uskon, että uudistus on jopa kannat-
tava tai ainakin kustannusneutraali. Ja ennen 
kaikkea pienen koululaisen ei tarvitse olla yksin 
kotona. Toimintaa on aloitettu pilotoimaan kou-
lukohtaisten tarpeiden pohjalta.

Suurempi uudistus on 5-vuotiaiden maksuton 
varhaiskasvatus Järvenpäässä, joka hyväksyttiin 
aloitteestani. Sen laajuus on 20 tuntia viikossa 
ja se tukee oppimispolkua ja ehkäisee mieles-
täni myös syrjäytymistä. Perheen taloudellinen 
hyötykin on merkittävä, uudistus säästää par-
haimmillaan perheen lompakkoon tuntuvan 
summan rahaa.

Varsin tuore uudistus on myös lomautetun 
työntekijän aseman parantaminen. Järvenpääs-
sä on rajoitettu subjektiivista varhaiskasva-
tusoikeutta. Jatkossa lomautettu verrastetaan 
työttömään, kun määritellään lapsen varhais-
kasvatusoikeutta ja maksua. Eli perheen lapsi 
saa saman kahden kuukauden suoja-ajan kuin 
työttömän lapsi ja perhe saa itse päättää var- 
haiskasvatuksen vähentämisestä ja ajankoh-
dasta tuona aikana. Maksu tarkastetaan välit-
tömästi ja perhe maksaa vain palvelusta jota 
käyttää.

Olen kokenut, että perehtymällä asioihin ja 
ideoimalla parannuksia, voi saada hyvinkin mer-
kittäviä arjen uudistuksia aikaan. •

Emmi Mäkinen

Ay-liikkeessä olen ollut monessa mu-
kana, niin työpaikkatason edunval-
vonnassa kuin liiton tehtävissäkin. 
Yt-neuvottelut lomautuksineen ja irti-
sanomisineen ovat tulleet liiankin tu-
tuiksi.  

T Työpaikan ja töiden ulkopuolellakin olen 
halunnut vaikuttaa. Kun omassa perhees-
sä on neljä alle murkkuikäistä, olen näh-

nyt erittäin selkeästi lasten ja nuorten haasteet 
omassa arjessaan.

Kotikonnullani Järvenpään Nummenkylässä 
oli viitisen vuotta sitten sellainen tilanne, että 
nuorille ei ollut minkäänlaista kokoontumis-
paikkaa. Nuoret hengailivat muun muassa pien-
teollisuusalueen liepeillä ja olivat vähän kuin 
heittopusseja. Aina jonkun mielestä väärässä 
paikassa.

Niinhän se on, että tietyssä iässä nuoret eivät 
halua enää kokoontua toisten kodeissa vaan he 
haluavat etäisyyttä ja jotain omaa – vaikka vaa-
timatontakin.

Emmin sydän 
sykkii vähäosaisten  
puolesta
Olen oppinut tuntemaan Emmi Mäkisen 

vastuuntuntoisena ja aktiivisena poliitik-
kona, joka kysyy ja kyseenalaistaa, mutta 

perustaa päätöksensä aina faktoihin. Emmin sy-
dän sykkii  oikeudenmukaisuuden ja vähäosais-
ten puolesta. Hän perehtyy asioihin huolellisesti 
ja tuntee monet kunnallisen puolen aihealueet 
keskimääräistä paremmin. 

Tämän kauden Lasten- ja nuorten lautakun-
nan edustajana Emmi on tehnyt useamman 
lautakunta-aloitteen, joista yhtenä esimerkkinä 
5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuk-
seen liittyen. 

Lautakunnan jäsenenä hän on aktiivinen ja 
asioihin syvällisesti perehtyvä. 

Hyvä esiintymistaito ja omien näkemysten 
selkeä argumentointi auttaa asioiden poliittises-
sa edistämisessä. 

Olen varma siitä, että Emmi Mäkinen olisi 
aktiivinen ja aikaansaava kansanedustaja, joka 
ottaisi toiminnassaan huomioon myös Keski- 
Uudenmaan alueelliset tarpeet. •

Satu Tuominen (sit. Järvenpää Plus)
Lasten- ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja,
Järvenpää
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Välinpitämättömiä 
emme ole, emmekä 
hölmöjäkään
Ammattiliittoja syytetään usein sot-
keutumisesta politiikkaan. Monet liit-
tojen jäsenetkin sanovat (sanoivat 
varsinkin  ennen Sipilän hallitusta), 
että keskitytään me edunvalvontaan ja 
jätetään politiikka poliitikoille.

Ei se noin mene. Kamalaa jälkeä olisi viime 
vuosina syntynyt, jos ammattiliitot olisivat 
katseella seuranneet nykyhallituksen yrittä-

mää työelämän romutusta.
Palkansaajan ja työttömän kulmasta tukijär-

jestelmiä on kaksi. Ensinnäkin työehtosopimuk-
set ja kymmenet muut sopimukset, jotka määrit-
tävät etuuksia ja toimintaa työelämässä. Noista 
neuvotellaan ja noita kehitellään koko ajan työ-
paikoilla, ammattiosastoissa sekä liitoissa ja 
keskusjärjestöissä.

Sitten on toinen kokonaisuus – on kymmeniä 
ellei satoja lakeja, jotka säätelevät palkansaa-
jien ja työttömien asemaa ja oikeuksia. Työttö-
myys-, sosiaali- ja eläketurvaan sekä vaikkapa 
työtapaturmiin liittyvä lainsäädäntö koskettaa 
kaikkia työikäisiä. Laeilla säädetään myös vuo-
silomista, työajoista, yhdenvertaisuudesta ja yh-
teistoiminnasta yrityksissä ja vaikkapa vuorotte-
luvapaasta tai henkilöstörahastoista.

On myös monia politiikan lohkoja, joilla pit-
källä tähtäimellä on suuri merkitys työllisyydelle 
ja hyvinvoinnille. Tällaisia ovat vaikkapa koulu-
tukseen, tutkimukseen, energiaan, ympäristöön, 
liikenteeseen ja elinkeinotukiin liittyvät asiat.

Vaikuttaminen on suotavaa
Välinpitämättömiä ja hölmöjä me ammattilii-
toissa olisimme, jos emme vaikuttaisi palkan-
saajille elintärkeisiin lakeihin ja lakeja säätäviin 
tahoihin. Semminkin kun vaikuttaminen on ihan 

sallittua ja jopa suotavaa. Ammattiliitoissa ni-
mittäin on suurta asiantuntemusta kaikissa työ-
elämän asioissa. Miksi se jätettäisiin käyttämät-
tä hyväksi? Monesti meiltä kantoja kysytäänkin 
ja aina pyrimme vastaamaan. 

Emme me sanella halua, me pyrimme yhteis-
työllä ja neuvotteluteitse kehittämään parempaa 
työelämää. Juuri yhteistyö on suomalainen pe-
rinne ja juuri sitä me haluamme.

Teollisuusliitto kannustaa jäseniään yhteis-
kunnalliseen aktiivisuuteen. Sadat ellei tuhan-
net jäsenemme olivat ehdokkaina kuntavaaleis-
sa ja vaikuttavat valtuustoissa, lautakunnissa ja 
hallituksissa. Se on hieno asia.

Nyt on edessä kansanedustajien valinta. Olen 
jo pitkään ollut huolissani siitä, että eduskunnan 
kokoonpano on vähän vino. Palkansaajataustai-
sia, työelämän ja yhteiskunnan vähäosaisten 
arkea tuntevia kansanedustajia on harmillisen 
vähän. Teollisuus työllistää yli puoli miljoonaa 
duunaria – silti duunaritaustaisia kansanedus-
tajia on vain muutama. 

Toisinkin voisi olla. Tulevissa eduskuntavaa-
lissa on ehdolla kymmeniä Teollisuusliiton jä-
seniä. Kaikkia heitä tuemme tasavertaisesti ja 
toivomme, että he pääsisivät läpi vaikuttamaan 
kaikkia suomalaisia koskeviin asioihin. Kannus-
tan Teollisuusliiton jäseniä suosimaan oma lii-
ton ehdokkaita. 

Mäkisen Emmi Järvenpäästä on ehdolla Uu-
deltamaalla. Emmi on tarmonpesä, joka on an-
tanut hyvät näytöt ihmisten etujen puolustami-
sesta ja kehittämisestä omilla työpaikoillaan ja 
viime vuodet liiton palveluksessa. Hän tietää, 
mitä on olla tuotannossa töissä ja hän tietää, 
millaista on lapsiperheen arki. Olen varma siitä, 
että Emmistä tulisi hyvä kansanedustaja. •
Riku Aalto
kirjoittaja on SAK:laisen  
Teollisuusliiton puheenjohtaja

Eduskunta ei 
todellakaan ole 
kansa pienois-
koossa
Erityisen hämmästyttävää on taval-
listen duunarien olematon määrä.

Tietokilpailukysymys: Mikä on nykyisen 
eduskunnan suurin ammattiryhmä?  
Yllätys, yllätys, maanviljelijät. Heitä on 

istuvassa eduskunnassa 16. Taustalla on 
Suomen talonpoikapuolueen (jota myös Kes-
kustaksi kutsutaan) menestys edellisessä 
eduskuntavaalissa. Peräti 13 keskustalaista 
on ilmoittanut ammatikseen maanviljelijä tai 
maatalousyrittäjä. Muut kolme viljelijää tule-
vat RKP:stä.

Lakimiehiä eduskunnassa on melkein 
yhtä paljon, 15, opettajia 14 ja toimittajia 13. 
Huomattava edustus on myös poliiseilla, joi-
ta on 7. Insinöörejä on samoin 7 ja lääkäreitä 
5. Ammattiurheilijan tausta on kuudella kan-
sanedustajalla.

Jos pelkästään koulutustasoa tarkastel-
laan, niin suunnilleen sadalla kansaedusta-
jalla on akateeminen loppututkinto. He ovat 
siis tohtoreita, lisensiaatteja tai maistereita. 
Tohtoreita yksistään on 13.

Onko tällaisella tilastoinnilla mitään mer-
kitystä? On sillä paljonkin. Nimittäin kansan-
edustajien ammattitaustojen suhde kansan 
ammatteihin on vino. Räikeän vino. 

Moni suuri kansanryhmä ei ole ollenkaan 
edustettuna eduskunnassa. Erityisen häm-
mästyttävää on duunarien olematon määrä. 
Vaikka kuinka hyvällä tahdolla arvioisi, niin 
duunaritaustaisia kansanedustajia on vain 
puolen tusinaa. 

Kun valtaosa kansasta on tavallisia duu-
nareita, palkansaajia, niin mikseivät he ää-
nestä kaltaisiaan tasavallan asioita päättä-
mään ja lakeja säätämään? Siihen on vaikea 
vastata. Kyseessä ei ole edes vain nykyistä 
eduskuntaa koskeva ilmiö, vaan historialli-
nen ilmiö. Duunareilla on aina ollut selkeä 
aliedustus eduskunnassa. Sopii kysyä, miten 
tämä on vaikuttanut duunareille tärkeiden la-
kien säätämiseen.

No, ainakin Uudeltamaalta löytyy duuna-
ritaustainen ehdokas, jolla on kokemusta 
tuotannosta, teollisuustyöntekijän arjesta, 
työpaikkatason edunvalvonnasta, yt-neuvot-
teluista, lomautuksista ja irtisanomisista. 
Hän on Emmi Mäkinen. •
Tuomo Lilja



Me luotamme Emmiin. 
Luota sinäkin ja äänestä!

www.emmimakinen.fi
facebookissa: Emmi Mäkinen SDP

twitter: @aidinsydan

Eduskuntavaalien  
ennakkoäänestys

 

kotimaassa 3.–9.4.2019 ja  
ulkomailla 3.–6.4.2019

 
Varsinainen vaalipäivä 

sunnuntai 14.4.2019Emmi 
Mäkinen
Pähkinänkuoressa

•	 Neljän lapsen äiti

•	 Koulutus mekaanikko

•	 Työura palvelualalla, kirjapainoissa  

tuotannossa

•	 Teollisuusliiton viestintäyksikön  

assistentti

•	 Lukuisia luottamustehtäviä työpaikoilla, 

ammattiosastossa, ja liitossa

•	 Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen

•	 Kaupunginhallituksen varajäsen

•	 Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

•	 Kiinteistötoimitusten uskottu mies

•	 Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston 

jäsen

•	 SDP:n Uudenmaan piirin hallituksen jäsen

•	 Keski-Uudenman vesiensuojelun johto-

kunnan jäsen 

 

Anna tukesi Emmin kampanjalle ja   
liity tukijaksi osoitteessa: 
www.emmimakinen.fi/lahde- 
mukaan-kampanjaan/tukihenkiloksi/

Tai ota yhteyttä vaalipäällikkö 
Jarmo Mäkiseen,  
jarmo.j.makinen77@gmail.com  tai 
emmimakinen76@gmail.com
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