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Vuosi 2016 numeroina: 1 x meppi 2 x työhuone

Lokakuussa 2010 tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun lähdin ensi kertaa 
eurovaaliehdokkaaksi. EU, johon silloin pyrin, oli monella tavalla toinen 
kuin nykyään.

EU on suurten muutosten edessä. Unionissa on paljon hyvää ja paljon 
parannettavaa. Kuluneet puolitoista vuotta ovat olleet yhdet unionin 
vaikeimmista. Talous kasvaa kitkutellen - mutta useimmissa maissa 
sentään kasvaa - turvapaikanhakijat tarvitsevat apuamme, Britannia 
äänesti EU-eron puolesta ja oikeistonationalistit raivaavat ympäri Eu-
rooppaa tilaa vihalle ja ennakkoluuloille sekä yrittävät rajoittaa vapautta 
ja ihmisoikeuksia. 

Unioni on tuotava lähemmäs ihmisiä. Itä-Euroopan maissa EU on eri 
tavalla suosittu kuin Länsi-Euroopassa, sillä siellä EU:n tuoma talous-
kasvu on hyödyttänyt koko kansaa. Puolassa jokainen tuntee jonkun, 
joka on saanut töitä EU:n ansiosta. Hyödyt ovat konkreettisia.
S&D-ryhmä eli Euroopan demarit ovat jo vuosia vaatineet sosiaalisen 
hyvinvoinnin Eurooppaa - sitä, että EU alkaa tarjota enemmän konk-
reettista apua ja hyötyä myös vähemmän koulutetuille ja köyhemmille. 

EU:N HYÖDYT ON 
TUOTAVA LÄHEMMÄS 

IHMISIÄ

Brexitissä EU:sta lähtöä kannatti moni globalisaatiosta huolestunut. 
Avoimen maailman, uudenlaisen työnjaon ja innovaatioiden pitää 
kasvattaa kaikkien hyvinvointia. Koulutuksella, sosiaaliturvalla ja 
verotuksella lisääntynyt hyvinvointi saadaan kaikkien ulottuville. EU 
itsessään ei ole päämäärä. Päämäärät ovat hyvinvointi ja vakaus, ja ne 
saavutetaan EU:n avulla. 

Hämmästyttävää kyllä, Eurooppaa koskevat kriisit eivät tutkimusten 
mukaan näyttäisi erityisesti vähentäneen EU:n suosiota. 55 prosenttia 
EU-kansalaisista (56 prosenttia suomalaisista) on sitä mieltä, että 
maan EU-jäsenyys on hyvä asia, vain 15 prosenttia pitää sitä huonona. 
Tyytyväisten määrä on lievässä nousussa ja on korkeimmillaan kah-
deksaan vuoteen. 60 prosenttia (suomalaisista 63 prosenttia) katsoo, 
että kotimaa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Luku on korkein yhdeksään 
vuoteen. Ihmiset ymmärtävät, että vaikka pari viime vuotta otsikoissa 
ovat olleet kriisit, ovat ne ohimenevä vaihe EU:n historiassa. Se ei 
tarkoita, etteikö niihin pitäisi suhtautua äärimmäisen vakavasti.

Olin 20 vuotta sitten ja olen edelleen sitä mieltä, että kansainvälisiin 
kysymyksiin on haettava vastausta yhdessä, ei jokainen erikseen päh-
käillen. EU on tuonut muassaan historiallisesti ennennäkemättömän 
rauhan ja vaurauden ajanjakson. Kehitetään sitä yhdessä eteenpäin. 

MIAPETRA

member of the european parliament



2 x harjoittelija 3,5 x avustaja3 x kotikaupunki

Toiminta Euroopan parlamentissa ja Brysselissä

 • Teollisuus, energia, tutkimus ja viestintä -valiokunnan jäsen
 • Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan varajäsen
 • Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen jäsen
 • EU:n Moldovan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan jäsen
 • Parlamentin biotalousyhteistyöryhmän puheenjohtaja
 • Brysselin suomalaisen energiaverkoston vetäjä
 • Euroopan Internet-forumin jäsen
 • European Energy Forumin hallituksen varapuheenjohtaja
 • Parlamentin robotiikkatyöryhmän jäsen



3 x varjoraportööri- 
tehtävä 1 x raportööritehtävä 13 x parlamentaari- 

kysymys

Surffaako suomalainen Euroopassa kesällä 2017 
samaan hintaan kuin kotona?

Kuinka paljon suomalainen maksaa puheluista tai nettisurffailusta 
kännykällä kesän 2017 Espanjan-lomalla? Todennäköisesti saman 
verran kuin puheluista tai surffailusta Suomessa. EU lupasi poistaa 
verkkovierailumaksut kuluttajilta vuoden 2017 kesällä. Tämän jälkeen 
suomalaiset voivat käyttää kännykkää EU-maissa samaan hintaan 
kuin kotimaassa.

Ensimmäinen raportöörin eli lainvalmistelijan tehtäväni Euroopan parla-
mentissa liittyy tähän lupaukseen. Verkkovierailumaksujen poistamisen 
ehto on, että unionissa saadaan sovittua teleoperaattoreiden välisistä 
tukkuhinnoista. Raportöörina tehtäväni on laatia parlamentin kanta 
verkkovierailu- eli roaming-tukkumarkkinoiden sääntelyyn tarvittavasta 
asetuksesta. Parlamentin kannanmuodostuksen jälkeen neuvottelen 
neuvoston kanssa asetuksen lopullisesta muodosta. Tässä tehtävässä 
olen työskennellyt yhteistyössä komission korkeiden virkamiesten sekä 
neuvoston puheenjohtajamaiden pysyvien edustajien kanssa.

Roaming-maksujen poistumisesta on tullut erittäin hyvää palautetta 
erityisesti nuorilta. Suomalaiset matkustavat eurooppalaisittain paljon, 
joten asia koskee suurta osaa suomalaisista. Myös kuluttajajärjestöt 
ovat kiitelleet verkkovierailumaksujen poistumista. 

Raportöörin paikka oli sopiva jatko vuoden 2015 merkittävimmälle teh-
tävälleni, työlle digitaalisen sisämarkkinastrategian muodostamisessa. 
Tehtävän myötä pääsin vaikuttamaan telemarkkina- ja digitaalipolitiikan 
kehittämiseen. Digitaalinen sisämarkkinastrategia saatiin päätökseen 
tammikuussa 2016, jolloin se hyväksyttiin täysistunnossa. 

Kuluneen vuoden aikana perehdyin myös laajemmin telemarkkina-
lainsäädäntöön ja olin aktiivinen siihen liittyvillä foorumeilla. Vierailin 
Meksikossa Internet Governance Forumissa, pidin säännöllistä yhteyttä 
komission telemarkkinapolitiikasta vastaaviin virkamiehiin ja järjestin 
keskustelutilaisuuden telemarkkinalainsäädännön uudistuksesta. Ko-
missio antoi syyskuun lopulla esityksensä telemarkkinalainsäädännön 
uudistamiseksi, ja marraskuussa sain merkittävän tehtävän vastuulleni. 
Olen varjoraportööri eli koordinoin tässä lainsäädännöllisessä kokonai-
suudessa koko S&D-ryhmän kantaa. 

Puheenjohdan 
parlamentin 
demarivaltuuskun-
taa, kuultavana 
energia- ja ilmasto-
komissaari Miguel 
Arias Cañete.

Parlamentin kellarissa 
Brysselissä sijaitsee rivi 
studioita, joista kelpaa 
antaa haastatteluja. Tässä 
Bassoradion haastattelussa 
digitalisaatiosta.

Eurooppanuorten 
kanssa perjantai- 
kahveilla Turussa.

Eri maiden  
parlamentaarikkoja 
vierailulla Supercellillä. 



13 x parlamentaari- 
kysymys 6 x vierasryhmä 248 h töitä 

lentokoneissa ja kentillä

Energiaa ja biotaloutta Euroopalle!

Toukokuussa joukko meppejä rämpi suomalaiseen metsään. Osa oli 
varustautunut kumisaappailla, osa sipsutteli pikkukengissä. Toimme 
teollisuus- ja energiavaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan mepit 
tutustumaan Suomeen ja eritoten suomaliseen metsään. Se oli tärkeää, 
sillä meneillään on monta metsää ja bioenergiaa koskevaa uudistusta. 
Halusin kollegojen tietävän, että Euroopassa on muunkinlaista metsää 
kuin keskieurooppalaisia puistoja. 

Toimin Suomessa vierailleen teollisuus-, tutkimus- ja energiavalio-
kunnan valtuuskunnan vetäjänä. Samalla reissulla mepit tutustuivat 
eduskunnan suuren valiokunnan toimintaan, biotalousratkaisuihin sekä 
erityisesti digitaalisiin mahdollisuuksiin. 

Kuten aiemminkin, olen vaikuttanut monipuolisesti valiokuntani 
energia- ja teollisuuspolitiikan lainsäädäntöprosesseihin. Olen tehnyt 
vaikuttamistyötä erityisesti päästökauppajärjestelmän uudistamisessa 
vuoden 2020 jälkeiselle aikakaudelle sekä lämmitys- ja jäähdytysstrate-
gian, energiatehokkuusmerkintädirektiivin ja energiamarkkinamallin 
valmistelussa. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kuulemisiin 
on kuluneen vuoden aikana kutsuttu esityksestäni kaksi suomalais-
puhujaa. European Energy Forumin varapuheenjohtajana olen myös 
päässyt keskustelemaan toistuvasti energia- ja ilmastopolitiikasta 
vastaavan komissaarin Miguel Arias Cañeten kanssa suomalaisille 
tärkeistä energiapoliittisista kysymyksistä. 

Parlamentin sisäisen Ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja kestävä 
kehitys -ryhmän puheenjohtajana sekä biotaloustyöryhmän puheen-
johtajana olen organisoinut useita biotalouteen liittyviä tapahtumia 
parlamentissa sekä osallistunut moniin bioenergiaa, biopohjaisia 
tuotteita ja kestävää metsätaloutta koskeviin tapahtumiin puhujana. 

Energiakeskustelua värittää uusiutuva energia. EU pyrkii nostamaan uu-
siutuvien energialähteiden osuuden vähintään 27 prosenttiin vuoteen 
2030 mennessä. Parlamentissa väännetään kovasti siitä, lasketaanko 
metsistä saatava bioenergia uusiutuvaksi vai ei.

Olen työskennellyt energiaköyhyyden vähentämisen parissa. 12 pro-
senttia unionin kansalaisista ei pysty pitämään kotiaan riittävän lämpi-
mänä. 16 prosenttia asuu asunnoissa, joiden katto vuotaa ja seinät ovat 
kosteat. Energiatehokkuus on usein hyvin toimeentulevien etuoikeus. 
Köyhillä ei ole varaa vaihtaa kodinkoneita energiatehokkaampiin ja 
vanhat talot syövät enemmän energiaa kuin uudet. Jäsenvaltioiden ja 
EU:n pitää tarjota esimerkiksi Euroopan investointipankin välityksellä 
korottomia tai matalakorkoisia mikrolainoja tai lainoja pienituloisille 
kotitalouksille uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden, 
kuten eristyksen, aurinkoenergian ja energiatehokkaiden laitteiden 
alkuinvestointeihin.

Kevään 2016 tiimi kasassa! 
Kuvassa lisäkseni Tuomas 
Nirkkonen, Susanna Salovaara, 
Linda Venetkoski ja Maria 
Pettersson.

Elokuussa järjestin vuosiseminaarit Vaasassa ja Helsingissä.  
Tässä Helsingin seminaarin paneeli emeritusmeppien kanssa:  
Kyösti Virrankoski, minä, Ulpu Iivari ja Puti Ojala.  
Toimittaja Kirsi Heikel emännöi.

Ei muureja, ei aitoja! S&D:n 
järjestämässä mielenosoi-
tuksessa vaadittiin vapaan 
liikkuvuuden turvaamista. 
Muurien ja pelon Eurooppa 
oli 1940-lukua. 

Parlamentin teollisuus- ja 
ympäristövaliokunnat kävivät 
tutustumassa suomalaiseen 
metsään. 

181 x tapaaminen



Sosiaalinen pilari on pakko saada toimimaan

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa ovat puhuttaneet eritoten 
EU:n sosiaalinen pilari, köyhyys ja työttömyys. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari on tapa tehdä talous- ja rahaliitto EMU:sta syvempi 
ja oikeudenmukaisempi. Brexitin ja muiden kuohujen keskellä on nähty, 
että EU:n on pakko keskittyä tuomaan kansalaisille hyvinvointia sosiaa-
listen asioiden kautta, ei vain kasvattamalla alueen vaurautta.

Sosiaaliseen pilariin kuuluvat muun muassa yhtäläiset mahdollisuudet 
ja pääsy työmarkkinoille, elinikäinen oppiminen sekä työpaikan ja 
ammatin vaihtamisen helpottaminen. Oikeudenmukaiset työolot 
ja työehdot sekä riittävä ja luotettava oikeuksien ja velvollisuuksien 
tasapaino työntekijöiden ja työnantajien välillä ovat pilarissa tärkeitä. 
Lisäksi listalla ovat riittävä ja kestävä sosiaalinen suojelu ja laadukkai-
den peruspalvelujen, kuten lastenhoidon, terveydenhoidon ja pitkäai-
kaishoidon saatavuus. 

Keinoja köyhyyden selättämiseen

Olin ryhmäni varjoraportoijana oma-aloitemietinnössä, jossa haettiin 
ratkaisuja köyhyyden torjuntaan kotitalouksien näkökulmasta. Mietin-
nössä keskityttiin ensisijaisesti energiaköyhyyteen, minimitoimeentu-
loon, syrjäytymiseen ja kuluttajan asemaan. Keskiössä olivat eritoten 
köyhyysriskin alla elävät ihmisryhmät kuten lapsiperheet, yksinhuolta-
jat, opiskelijat ja eläkeläiset. Mietinnössä pohdittiin myös miten EU:n 
eri rahoitusvälineitä pystyttäisiin käyttämään tehokkaammin. 

Eurooppalaiset ovat taitavia, mutta tunnuste-
taanko se?

Vaikka tilanne paranee koko ajan, Euroopassa on edelleen paljon työt-
tömiä ja erityisesti nuorisotyöttömiä. Miksi? Tärkeä syy on tietenkin 
talous. Puhutaan myös taitojen puutteesta, vaikka nuoret ovat koulute-
tumpia kuin koskaan. 

Taitotakuu lanseerattiin nuorisotakuun rinnalle tarjoamaan mahdolli-
suuksia kouluttautumiseen. Pohdinnassa on myös se, miten esimer-
kiksi työn, vapaaehtoistyön tai harrastusten kautta hankitut taidot 
saadaan tunnustettua erilaisin taitonäytöin. Tämä voisi auttaa myös 
pakolaisia, joilla ei välttämättä ole Euroopassa tunnustettua kouluto-
distusta taidoistaan. Olin S&D:n varjoraportoija oma-aloitemietinnössä 
osaamisen edistämistä koskevasta politiikasta nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi. Raporttiin päätyi muun muassa suomalaisten järjestöjen 
toive siitä, että nuoret saisivat osallistua enemmän oman koulutuksen-
sa suunnitteluun.

EU-politiikka on vakavaa 
puuhaa. Demariristeilyllä 
Liisa Jaakonsaaren sekä 
Maria Petterssonin, 
Tuomas Nirkkosen ja Niilo 
Toivosen kanssa. 

Puolassa yritettiin rajoittaa 
naisten oikeuksia merkittä-
västi. Kansainvälinen Black 
Protest -kampanja sai halli-
tuksen luopumaan aikeistaan 
ainakin toistaiseksi. 

Äitienpäivän 
alla kiersimme 
demariporukalla 
pääkaupunki-
seutua lähiju-
nilla ja jaoimme 
ruusuja. 

Uusia kansanedustajia 
tutustumiskäynnillä 
Brysselissä.

38 päivää 
Strasbourgissa

16 x sali- 
puheenvuoro 24 x päätöslauselmaesitys

Kotkan  
paperitehtaalla 
lokakuussa.



1673 kalenteri-
merkintää

Työt muuttuvat, siispä Euroopankin  
täytyy muuttua

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnanssa puhutaan paljon työn 
muuttumisesta. Kuluneen vuoden aikana olen keskittynyt eritoten 
kahteen erilaiseen työn murrokseen. Digitalisaatio ja työn mullistava 
robotisaatio ovat jo käynnissä. Meille ihmisille robotisaatio tarkoittaa 
koulutuksen korostumista. Monessa länsimaassa robotit ovat jo suurel-
ta osin korvanneet paljon ihmisiä mutta vähän koulutusta vaativat työt. 
Seuraavana vuorossa ovat ammattikoulutuksen tai vastaavat taidot 
vaativat, suorittavat työt esimerkiksi ravintola-, hoiva- ja kuljetusalalla. 
Jotta meillä 20 vuoden päästä on sopiviin tehtäviin koulutettuja 
ihmisiä, on muutos aloitettava jo nyt. Kannattaa vaatia kouluilta, työn-
antajilta, liitoilta, hallitukselta ja EU:lta hyvää ja konkreettista robotisaa-
tiosuunnitelmaa. On myös varauduttava ennusteeseen, jonka mukaan 
eriarvoisuus kasvaa koneälytalouden pudottaessa heikoimpia kelkasta 
ja keskittäessä lisäarvon synnyn yhä harvemmille. Tätä voidaan tehok-
kaalla ja rohkealla koulutus- ja työllisyyspolitiikalla suitsia.

Myös jakamistalous murjoo työmarkkinoita uuteen uskoon. Erilaiset 
kaupalliset työnjakoalustat ja ansaintamallit Uberista Airbnb:hen 
ravisuttavat aiempia työsopimusmalleja. Raja yksityisyrittämisen ja 
työntekijänä toimimisen välillä hämärtyy. Jakamistaloudessa on paljon 
mahdollisuuksia, mutta on pidettävä huolta siitä, että sosiaaliturva 
pysyy muutoksessa mukana. Parlamentti painii myös jakamistalouden 
kuluttajansuoja-, vakuutus- ja verotuskysymysten parissa. Entä miten 
toteutuvat työoikeus, työsuojelu, terveydenhuolto ja työntekijöiden jär-
jestäytyminen? Uskon kuitenkin vahvasti teknologian mahdollisuuksiin. 
Uusi teknologia luo paljon työtä, jota muuten ei syntyisi. 

Tymäkästi läsnä myös Suomessa

Suomi on edelleen toinen kotini. Vaikka töitä tehdään Brysselissä, on 
toinen jalkani aina Suomessa. Vuoden aikana kävin useasti kotiseuduil-
lani Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla sekä kiersin muun muassa 
Tampereella, Porissa, Lahdessa, Kotkassa, Kuopiossa ja Lapissa. Noin 
kolmannes työstä tehdään kotimaassa. Haluan tavata ihmisiä ja kuulla, 
mikä juuri nyt on ajankohtaista. Meillä mepeillä, Suomen edustajina 
EU:ssa, on suuri työ ja vastuu pitää yhteyttä koko Suomeen. 

Syksyllä olin liikenne- ja viestintävaliokunnan kuultavana EU:n digi-
asioista. Suomella on selkeä yhteinen sävel verkkovierailuasioissa ja 
viestin tulee olla yhtenäinen myös parlamentissa. Tämän lisäksi olen 
tavannut runsaasti kansanedustajia sekä asiantuntijoita kansalaisjärjes-
töistä, yrityksistä, valtiolta, virastoista ja työmarkkinajärjestöistä. 

On tiettyjä perinteitä, joista haluan pitää kiinni. Omat vuosiseminaarini 
Pohjanmaalla ja Helsingissä järjestettiin myös tänä vuonna. Molem-
missa seminaareissa oli tupa täynnä keskustelemassa EU:n suunnasta 
ja tulevista vuosista. Toinen rakas perinne jo 15 vuoden takaa ovat 
joulupuurot Vaasan torilla!

Muodostamme kollegani Liisa Jaakonsaaren kanssa parlamentissa  
S&D:n Suomen meppivaltuuskunnan. Järjestimme valtuuskuntana 
kaksi yhteistä seminaaria Suomessa. Vuodenvaihteen seminaarin nime-
simme Euroopan hulluksi vuodeksi - vähänpä tiesimme, että hullumpaa 
oli vielä tulossa! Kevään seminaarissa etsimme asiantuntijoiden kanssa 
ratkaisuja muuttoliikkeen hallintaan ja kotoutumiseen. 

21 matkaa kotiin 
Vaasaan

154 päivää Suomessa

Parlamentissa juhlistettiin 
homo- ja transfobian 
vastaista päivää.

Komeassa seurassa Kurikassa!

Järjestimme Liisa Jaakonsaaren kanssa 
Euroopan hullu vuosi -seminaarin. 

Näkymä Strasbourgin 
työhuoneen ikkunasta. 

Vappuna Brysselin suomalaiset 
lakittavat Manneken Pis -patsaan. 



Täysi sali kuuntelee, 
kun Panaman 
papereiden kanssa 
työskennelleet 
toimittajat kertovat 
parlamentin erityis-
komitealle, miten 
pääsivät verovilpin 
jäljille.

Kotikadun 
keväistä 
kukkaloistoa 
ja keväästä 
villiintyneet 
lapset.

BBC:n  
haastattelussa 
virvoitusjuoma- 
verosta. 

Naistenpäivän seminaarissa muiden naismeppien kanssa. 

Parlamentin istunnoissa vierus-
toverini on italialainen demari  
Cécile Kashetu Kyenge.

Vaasalaiset Suomalaisen osakunnan 
sitseillä Brysselissä. Vasemmalla 
Euroopan Nuoriso foorumin puheen-
johtajan Johanna Nymanin kanssa.

Terrori-iskujen uhreja muistettiin Brysselin 
vanhan pörssin edessä. Edusta oli viikkokausia 
yhtä kukkamerta.

Strasbourgin täysistuntoviikolla 
hotelliin raahaudutaan vasta yö-
myöhällä, mutta onneksi katedraali 
on upeasti valaistu!

Minä, RKP:n meppi Nils Torvalds 
sekä parlamentin ITRE-valiokunta 
vierailulla Suomessa Nesteellä. 



Kauppasopimukset CETA ja TTIP

Kauppasopimukset ovat vastatuulessa. Yhdysvaltain kanssa neuvotel-
tava TTIP on jäähyllä, kunnes Trumpin kanta asiaan selkenee. Kanadan 
kanssa neuvoteltava CETA on pidemmällä, mutta saattaa vielä kaatua. 
TTIP:n tarkoitus on poistaa vielä olevia kaupan esteitä EU:n ja Yhdys-
valtain välillä. Esteitä poistettaisiin muun muassa yhtenäistämällä 
standardeja. Lisäksi halutaan avata kauppaa siten, että esimerkiksi 
suomalaisia yrityksiä kohdeltaisiin Yhdysvalloissa samoilla säännöillä 
kuin yhdysvaltalaisia. Sopimuksen toivotaan tuovan lisää työpaikkoja 
ja nostavan bruttokansantuotetta Euroopan osalta noin 0,5–0,8 pro-
senttia.

Sopimusneuvottelut ovat herättäneet huolta. Olen sitä mieltä, että 
kortit kannattaa katsoa. Jos syntynyt sopimus on hyvä, äänestän sen 
puolesta, ja jos huono, vastaan. Kiinnitän erityistä huomiota siihen, 
mitä sopimuksessa sanotaan työtätekevien oikeuksista, yleishyödylli-
sistä palveluista, sijoittajan ja valtion välisestä riitojenratkaisumenetel-
mästä sekä standardien kiristämisestä tai löysäämisestä. Parlamentin 
kanta on ollut hyvä ja neuvottelijat tuntevat sen. He tietävät, että jos 
sopimus poikkeaa parlamentin kannasta, se tuskin menee läpi. 

Veronkierto

Panaman paperit paljastivat jälleen uuden puolen laajasta ja systemaat-
tisesta verovälttelystä, jota EU:n alueella ja Suomessakin harrastetaan. 
Euroopan parlamentti hyväksyi keväällä hyvin tervetulleen veronkierron 
vastaisen direktiivin. Direktiivi sisältää seitsemän toimenpidettä, joilla 
veronkiertoa ja verovälttelyä vaikeutetaan. Verovälttelyä ja veronkiertoa 
vastaan halutaan taistella muun muassa asettamalla korkovähennyk-
selle yläraja, määräämällä että veroparatiisissa tehdyistä voitoista 
pitää maksaa veroa EU:hun, hankaloittamalla postilokeroyrityksillä 
kikkailua ja siten, että viranomaiset saavat verottaa myös porsaanrei-
kiä hyödyntäviä yrityksiä täysmääräisesti. 

Veronkiertoon liittyy myös väärinkäytösten paljastajien suojelu. Ihmi-
set, jotka toimittavat todisteita veronkierrosta, kuten on tapahtunut 
esimerkiksi Luxemburgin ja Panaman vuotojen yhteydessä, ovat veron-
kierron vastaisen taistelun olennainen osa. Väärinkäytösten paljastajat 
ansaitsevat tehokkaan oikeudellisen suojan.

Brexit

Britannian kansanäänestyksen tulos oli suuri pettymys ja sen huonoja 
puolia on esitelty laajalti. Erityisen pahoillani olen alle 45-vuotiaiden 
brittien puolesta, joista suurin osa olisi halunnut jäädä unioniin. Brexit 
tuo eroamiskeskustelun kaikkiin jäsenmaihin. Mutta vaikka Brexit oli 
monella tapaa huono asia sekä EU:lle että Britannialle, voi se myös olla 
paremman unionin alkusysäys. 

Brexitissä on joitakin hyviä puolia. Päätöksenteko koko unionissa 
helpottunee, talouspolitiikka ja kaikki euroon liittyvät asiat saadaan su-
juvammiksi, briteille annetut lupaukset olisivat voineet heikentää EU:ta 
merkittävästi, ja nyt voidaan vihdoin ottaa kunnolla kantaa asioihin 
kuten ulkorajojen valvonnan kehittäminen, terrorismin vastainen yh-
teistyö, pankkiunionin loppuunsaattaminen, euroalueen hallinto sekä 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön kehittäminen. Ne 
ovat seisseet, kun Eurooppa on odotellut Britannian ratkaisua. 

Ilmastonmuutos

Kun lapset joskus kysyvät, että ”mitä äiti teitte ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi”, kerron heille lokakuisesta päivästä vuonna 2016. 
Tuolloin parlamentin salissa iloittiin ja halailtiin, sillä parlamentti oli 
suurella enemmistöllä päättänyt ratifioida Pariisin ilmastosopimuksen. 
Äänestystulos oli kädenojennus tuleville sukupolville ja osoitus siitä, 
että EU on kykenevä tekemään maiden rajat ylittäviä päätöksiä silloin, 
kun kyse on maiden rajat ylittävistä ongelmista.

Meidän on investoitava puhtaaseen teknologiaan, uusiutuvaan ener-
giaan ja energiaa säästävään tekniikkaan. Erityisesti Itä-Euroopassa 
on vielä monia alueita, joissa energiaratkaisut perustuvat menneen 
maailman teknologioihin ja vanhaan ajatteluun. Sopimukseen saatiin 
mukaan EU:n ajama valvonta, jonka ansiosta sopimusta tarkistetaan 
viiden vuoden välein ja tarvittaessa tavoitteita tiukennetaan.
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Yhteistyö

Mepit äänestävät jopa 10 000 kertaa vuodessa. Työ olisi mahdotonta 
ilman asiantuntijoita ja erilaisia yhteistyökumppaneita. Brysselissä työ-
tä tehdään tietysti muiden meppien kanssa. Suomen kannoista kertoo 
Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Komissio, suomalaiset 
aluetoimistot, monenlaiset kansalaisjärjestöt sekä suomalaisten orga-
nisaatioiden omat edunvalvojat ja eurooppalaiset kattojärjestöt ovat 
säännöllisiä vieraita. 

Telealan sekä biotalous- ja energiapuolen toimijat ovat olleet tärkeitä 
yhteistyökumppaneita, olemmehan työskennelleet paljon niitä koske-
van lainsäädännön parissa. Jäsenyyteni Euroopan energiafoorumissa ja 
internetfoorumissa auttoivat luomaan yhteistyöverkostoja. 

Tiivistä yhteyttä on pidetty luonnollisesti myös Suomeen, ja olenkin 
saanut tehdä töitä monien hienojen tahojen kanssa. Esimerkiksi SDP:n 
puolueosastot ja sisarjärjestöt sekä lapsi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt 
ovat olleet suureksi avuksi. Toimittajia olen tavannut sekä Brysselissä 
että Suomessa.

Kannatan lämpimästi sitä, että poliitikot kertovat avoimesti, keitä 
tapaavat. Julkaisen myös jatkossa tapaamiset nettisivujen blogissani 
kuulumiskirjeiden yhteydessä. 

Susanna Salovaara, Meiju Haapoja, Miapetra Kumpula-Natri, Maria Pettersson ja Tuomas Nirkkonen

Tiimi

Brysselin toimistossani työskentele kolme avustajaa. Susanna Salovaa-
ra vastaa työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta sekä toimiston 
haastavien rutiinien pyörittämisestä. Tuomas Nirkkonen hoitaa ener-
gia-, teollisuus- ja tutkimusvaliokunnan seurantaa ja keskittyy eritoten 
telemarkkinoihin, digitalisaatioon, energiapolitiikkaan ja biotalouteen. 
Maria Pettersson vastaa viestinnästä sekä seuraa EU:n ulkopolitiikkaa, 
kauppasopimuksia, ihmisoikeusasioita sekä veroasioita. Delegaation 
avustaja Niilo Toivonen hoitaa sekä minun että Liisa Jaakonsaaren 
Suomen pään asioita ja vierasryhmiä. 

Harjoittelijat ovat toimiston tärkeä osa. Puolen vuoden harjoitteluissa 
he hoitavat toimiston asioita sekä keskittyvät seuraamaan opiskele-
mansa alan asioita EU:ssa.  Syksyllä 2015 Brysselissä työskenteli Pia 
Laukkanen, keväällä 2016 Linda Venetkoski ja syksyllä 2016 Meiju 
Haapoja. 
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Johtamassa biomassaseminaaria. 

Alueiden komiteassa Vallonian alueen 
pääministerin Paul Magnetten kanssa. 
Sama mies melkein kaatoi CETA- 
sopimuksen. 

Tässä syntyy videotervehdys kansain-
väliseen epilepsiakonferenssiin. 

Taiteiden yönä Vaasassa SDP:n teltalla. 
Taisi olla kesän kylmin sadepäivä!

Edward Snowden puhui parlamentille ja 
muille vieraille elokuvanäytöksen jälkeen 
Skypen kautta. 

Tutustumassa Yhdysvaltain suurimmalla 
teleoperaattorilla AT&T:llä. 

Kovat paikat teollisuus-, tutkimus- ja energiavalio- 
kunnassa. Vastuullani on muodostaa parlamentin 
kanta ja neuvotella komission ja neuvoston kanssa 
lainsäädäntö teleoperaattoreiden välisistä tukkuhin-
noista. Vaikea paketti, avustaja Tuomas Nirkkonen 
tukee vierestä. 

Selfie juuri ennen 
äänestysten alkua 
Strasbourgissa.

Viesti parlamentin 
työntekijöiden ikkunoissa 
Brexit-äänestystä  
seuraavana aamuna:  
We will miss you. 

Mökki Petsmossa. Täällä rauhoitun ja rentoudun.
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