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Vuosi 2017 numeroina: 1 x meppi 3 x työhuone

Sanotaan suoraan: Meppikauden ensimmäinen puolikas ei ollut helppo. 
Tuntui kuin olisi asunut ja työskennellyt kriisipesäkkeessä. Oli velkakriisi, 
pakolaiskriisi, eurokriisi, turvallisuuskriisi sekä tietysti liian monen kriisin 
yhtäaikaisesta ratkaisemisesta aiheutuva kriisi, jota espanjalaislehti El 
Pais kutsui nimellä ”kriisikriisi”. Nyt tilanne on onneksi parempi. Tänä 
vuonna EU:sta kuullaan vihdoin hyviä uutisia!

Monessa maassa talous kasvaa samaa tahtia kuin ennen eurokriisiä, työl-
lisyys kohenee ja toiveikkuus alkaa palata ihmisten elämään. Suomessa 
rämmitään vielä leikkaus- ja kurjistusikeessä, mutta monessa muussa 
EU-maassa pilvet ovat jo väistymässä. Se auttaa Suomeakin. Turvapai-
kanhakija-asiassa ja esimerkiksi sisäisessä ja ulkoisessa turvallisuudessa 
ollaan päästy halvaannuttavasta shokkitilasta esittämään konkreettisia 
ratkaisuja ja parannuksia. Näyttää siltä, että ensi kerran meppiurani aika-
na hommat menevät kohti parempaa. Ystävät, tällaisessa ilmapiirissä on 
mukavaa tehdä töitä!

Brexitin jälkeen EU:ssa on ruvettu rakentamaan. Ranskassa Macron voitti 
kirkkaasti tekemällä erittäin EU-myönteisen kampanjan. Se ei ollut pelk-
kää suitsutusta, vaan hän kutsui kansalaiset mukaan rakentamaan EU:sta 
parempaa. Macronin onnistui vakuuttaa ranskalaisille, että näiden on elin-
tärkeää olla mukana muovaamassa EU:ta. Myös Merkel kampanjoi EU:n 
kehittämisellä ja integraation syventämisellä. Katse on tulevaisuudessa: 
millaisessa unionissa haluamme asua vuonna 2027 tai 2047?

EUROOPAN OMISTAJAT
EU asettuu yhä vahvemmin geopolitiikan keskiöön nyt, kun Trump pelaa 
Yhdysvaltoja ulos. Vastuu on meillä. Meidän täytyy ponnistella entistä 
kovemmin ja löytää liittolaisia yllättävistäkin maista – esimerkiksi EU:n 
paras kaveri ilmastopolitiikassa voisi olla Kiina! EU:n vahvistuva asema on 
myös Suomelle mahdollisuus ottaa askel lavan etuosaan. EU maailman 
keskiöön, Suomi EU:n keskiöön, näin sen pitää mennä.

On hyvä, että kansalaiset haluavat muuttaa unionia. Moni meppi suoras-
taan haaveilee siitä, että ihmiset tulisivat kertomaan, mitä EU:lta toivoisi-
vat ja miten asiat kannattaisi järjestää paremmin. Fiksu, asiallinen kritiikki 
muuttaa maailmaa ja EU:ta paremmaksi – pelkkä ”ein” huutaminen ei sitä 
tee.

Siispä toivotan teidät tervetulleiksi pohtimaan, mikä EU:ssa on tällä 
hetkellä mielestänne parasta ja mikä asia kaipaa kipeimmin korjausta. 
Käyttäytykää kuin Euroopan omistajat, sillä sellaisia me EU-kansalaiset 
olemme! Ja mikä tärkeintä: Nauttikaa Euroopasta!

MIAPETRA

Member Of The  
European Parliament



3 x harjoittelija 4,5 x avustaja3 x kotikaupunki

Toiminta Euroopan parlamentissa ja Brysselissä 

 • Suomen demarivaltuuskunnan rahastonhoitaja, syyskuusta 
2017 alkaen puheenjohtaja

 • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen (ITRE)

 •  Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan varajäsen (EMPL)

 • EU:n ja Moldovan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan 
jäsen (D-MD)

 • Jäsen Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa 
(DEPA)

 • ITRE-valiokunnan edustaja parlamentin 
robotiikkatyöryhmässä

 • S&D:n digiryhmän jäsen

 • S&D:n edustaja työllisyysvaliokunnan 
robotiikkaerikoistyöryhmässä

 • Ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja kestävä kehitys -ryhmän 
varapuheenjohtaja

 • Parlamentin biotalousverkoston puheenjohtaja

 • Parlamentin Itämeri-verkoston varapuheenjohtaja

 • European Energy Forumin varapuheenjohtaja

 • European Internet Forumin jäsen

 • Suomalaisen Sosiaalinen Eurooppa -verkoston perustaja

 • Suomalaisen energiaverkoston puheenjohtaja
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3 x varjoraportööri- 
tehtävä 1 x raportööritehtävä 5 x vierasryhmä

Tiukat neuvottelut tuottivat roaming-vapauden

Verkkovierailumaksujen poistaminen oli yksi vuoden näkyvimmistä 
EU:n onnistumisista. Sain toimia esittelijänä tukkuhinta-asiassa, joka oli 
viimeinen puuttuva palanen maksujen poistamiselle. Tiukat, mediaa ja 
kansalaisia erittäin paljon kiinnostaneet neuvottelut saatiin keväällä val-
miiksi siten, että roaming-maksut poistuivat määräajassa 15. kesäkuuta. 
Nyt kansalaiset voivat surffata, puhua ja tekstata koko EU:ssa samaan 
hintaan kuin kotimaassa tai vähintään 85 prosenttia halvemmalla kuin 
ennen! Ensimmäinen oma asetus voitaneen siis katsoa menestykseksi.
Työ jatkuu seuraavaksi telemarkkinapaketin pakertamisella. Se on vähem-
män mediaseksikäs, mutta EU:n telemarkkinoiden ja ihmisten puhelu- ja 
nettihintojen, nopeiden yhteyksien ja 5G:n kannalta huipputärkeä. 

Ilmastonsuojelua reiluilla ehdoilla

Toimin varjoesittelijänä Suomelle erittäin tärkeässä metsien hiilinieluja 
hahmottelevassa niin sanotussa LULUCF-mietinnössä ITRE-valiokunnan 
puolella. Euroopan komissio teki lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 
pitää metsät tulevaisuudessakin hiilinieluina. Taustalla on EU:n tavoite 
vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä Pariisin ilmastosopimuksen mu-
kaisesti. Jäsenmaiden pitää sopia siitä, kuinka metsien kestävä hiilinielu 
lasketaan.

Esityksestä oli tulossa Suomen kannalta erittäin epäreilu. Suomi olisi 
ollut häviäjä jopa muihin metsäisiin maihin nähden, vähämetsäisistä nyt 
puhumattakaan. Sain omassa valiokunnassani pitkän väännön jälkeen 
muut mepit taivuteltua Suomen kannalta edullisempaan ratkaisuun. Suo-
malaismepit tekivät yksissä tuumin töitä, ja lopulta myös täysistunnossa 
saatiin aikaan varsin siedettävä ratkaisu. Metsäteollisuus ja työpaikat 
säästyvät ja ilmastotavoitteisiin ylletään silti!

Äänestän aina 
Strasbourg-rallin 
lopettamisen 
puolesta. Mutta 
on kaupunki 
sentään kaunis!

Demarivaltuus-
kunnan  
pressikahveilla 
Strasbourgissa 
tavataan 
kuukausittain 
suomalais- 
toimittajia.

Viimeinen 
roamingin 
tukkuhintoja 
käsitellyt 
puheenvuoro 
täysistunnossa!

Parlamentissa 
vilisee vieraita. 
Tällä kertaa 
kylässä demarien 
piiritoimijoita.

Kevät tulee 
Brysseliin jo 
helmikuussa.



5 x vierasryhmä
232 h töitä 
lentokoneissa ja 
kentillä

Sähköautoja ja parempia taloja

Lisää sähköautoilua, hyvää hengitysilmaa ja parempaa energiatehok-
kuutta. Siinä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kolme tärkeintä 
asiaa. Käsittely alkoi 2017 ja jatkuu vuoteen 2018. Olin neuvottelemassa 
direktiiviä varjoesittelijänä ja sain mukaan tavoitteeni: lisää sähköautojen 
lataustolppia, runsaasti rahansäästöä tarjoavia remontteja, puhtaam-
paa sisäilmaa ja ilmastonmuutoksen torjumista. Direktiivi tulee vaikut-
tamaan laajalti eurooppalaiseen rakennuskantaan.

Parlamentti esittää, että EU:n rakennuskannan on oltava hiilidioksidineut-
raalia vuoteen 2050 mennessä. Rakennuskannan remontointi on valtava 
urakka, joka tulee luomaan työpaikkoja ja ihmisille parempaa asuinym-
päristöä. Esimerkiksi hyvään sisäilman laatuun kiinnitetään nyt aiempaa 
enemmän huomiota. Kannustamme erityisesti julkisten rakennusten 
remontointiin. Homekouluista on päästävä eroon.

Sähköautoille pitää remonttien yhteydessä rakentaa latausinfrastruk-
tuuria. Julkisiin rakennuksiin tulee rakentaa vähintään yksi sähköauton 
lataustolppa sekä tarvittavat esikaapeloinnit joka kymmenennelle auto-
paikalle. Vaatimukset koskevat uusia ja remontoitavia rakennuksia, joissa 
on yli kymmenen autopaikkaa. Sähköautoja pitää voida ladata kotona, 
työpaikalla ja asioinnin yhteydessä, pelkät huoltoasemat eivät riitä.

Kerron parlamentin kuvausryhmälle, 
mitä roaming-vapaus tarkoittaa.

Toimiston virkistyspäivä ja  
Tuomas Nirkkosen läksiäiset 
Maastrichtissa.

Tiimi kesätunnelmissa. 
Susanna Salovaara,  
minä, Tuomas Nirkkonen, 
Essi Virtanen ja  
Maria Pettersson.

Haastattelussa 
SuomiAreenassa 
Porissa. 

Hyvästi kallis nettisurffailu!  
15. kesäkuuta koittanut  
roaming-vapaus oli suuri  
mediatapahtuma. Juhlimassa 
mm. puhemies Tajani. 

325 x tapaamistilaisuutta
25 x järjestettyä 
tapahtumaa

Loppu palkkojen dumppaukselle

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi saatiin vuosien puristuksen jälkeen 
vihdoin maaliin parlamentissa. Tulos: Työtä pitää saada tehdä vapaasti 
toisessa EU-maassa, mutta palkkadumppauksesta tulee päästä eroon.

Parlamentin kannassa asetetaan ensimmäistä kertaa työntekijöiden 
oikeudet sisämarkkinaoikeuksien kanssa samalle viivalle. Äänestystulos 
on suuri voitto sen puolesta, että samasta työstä maksettaisiin sama 
palkka samassa maassa. 

Nyt hyväksytyn kannan mukaan lähetetty työntekijä on oikeutettu sa-
moihin etuihin, kuten lomiin ja bonuksiin, kuin paikallisesti palkattu. Tämä 
on hyvä uutinen sekä suomalaisten että Suomeen lähetettävien työn-
tekijöiden kannalta. Yritykset eivät enää voisi kilpailla halpatyövoimalla.
Neuvotteluista jäsenmaiden kanssa on tulossa tiukat. Erityisesti matka-, 
majoitus- ja ruokailukulujen saaminen osaksi direktiiviä on suuri edistys-
askel monille lähetetyille työntekijöille. Osa jäsenmaista yrittää toden 
teolla estää tätä ja työ jatkuukin jäsenmaiden kanssa neuvottelemalla. 



Suomi, tunnista tasa-arvo-ongelmasi! 

Suomessa hallitus ehti päättää, ettei se edes valmistele perhevapaiden 
uudistamista. Tai niinhän se luuli! Onneksi se joutuu, kiitos EU:n, sittenkin 
ottamaan kantaa lasten ja perheiden asemaan muutenkin kuin leikkaa-
malla. 

EU on perheiden puolella. Komission esityksessä äidille ja isille on kum-
mallekin annettava vähintään 4 kuukauden vanhempainloma ja siitä 
vähintään kansallista sairauspäivärahaa vastaava korvaus. EU:ssa keskus-
tellaan edelleen myös lapsitakuusta. On häpeällistä, että sekä YK että 
Euroopan neuvosto joutuvat huomauttamaan Suomea siitä, ettemme 
pidä riittävän hyvää huolta köyhistä lapsistamme. Järjestimme yhdessä 
skottimepin kanssa parlamentissa tilaisuuden, jossa esittelimme suoma-
laisen ja skotlantilaisen äitiyspakkauksen. Siinä mallia maailmalle perhe-
politiikkaan! Samoja perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyviä asioita 
käytiin läpi naisten taloudellista voimaantumista käsittelevässä mietin-
nössä. Toimin siitä annetussa lausunnossa S&D-ryhmän varjoesittelijänä.

Suomen työmarkkinat ovat EU-vertailussa poikkeuksellisen sukupuo-
littuneet, naisvaltaisilla aloilla on vähemmän miehiä ja miesvaltaisilla 
aloilla vähemmän naisia kuin muualla. Tilanne on koko EU:n neljänneksi 
huonoin. Sukupuolten tasaisempi jakautuminen eri aloille helpottaisi 
myös sukupuolten välistä palkkakuilua ja edelleen mummien ja vaarien 
eläke-eroa. On elintärkeää, että Suomi seuraa EU:n työelämän tasa-arvo-
suosituksia sekä tunnistaa omat ongelmansa. Me emme ole työelämän 
tasa-arvossa Euroopan kärkeä, vaikka joskus niin luulemme.

Oikeutta osa-aikaisille ja nollatuntilaisille

EU:ssa on voimassa osa-aikatyötä koskeva laki, jonka mukaan osa-aikai-
sille työntekijöille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin. Nollatuntiso-
pimuksilla työskentelevät ihmiset eivät kuitenkaan tällä hetkellä saa vält-
tämättä esimerkiksi äitiyslomaa, palkallista lomaa tai irtisanomissuojaa.

Britannian, Belgian ja Ranskan ammattiliitot ovat ilmaisseet huolensa 
muun muassa McDonald’sin tekemistä nollatuntisopimuksista ja siitä, 
onko työntekijöillä asianmukaiset mahdollisuudet kuulua ammattiliittoi-
hin. Parlamenin vetoomusvaliokunta päätti ottaa niiden vetoomuksen 
käsittelyyn. Päätös johtaa laajempaan nollatuntisopimusten tutkimiseen, 
sillä Euroopan komissio lupasi kuulemisessaan ottaa nollatuntisopimuk-
set ja vastaavat tutkinnan alle. Myös Euroopan parlamentin työllisyys-
valiokunta aikoo teettää tutkimuksen prekaarin työn työsopimuksista 
EU:ssa, myös Suomessa.

Naantalin torilla.

Turun Pride-puistojuhlassa 
puhuttiin muun muassa 
transihmisten oikeuksista.

Puistojuhlassa turkulaisten 
demarien ja demarinuorten 
kanssa.

Turun pride-kulkueen 
demariblokkia johta-
massa kansanedustaja 
Eeva-Johanna Elorannan 
kanssa. 

Ahvenanmaalla 
paikallisia  
demareita  

tapaamassa.

38 päivää 
Strasbourgissa

26 x sali- 
puheenvuoro 7 x päätöslauselmaesitys

Ahvenanmaan 
maakuntapäivien 
avajaisissa.



1731 kalenteri-
merkintää

Ihmisoikeuksia naisille, palestiinalaisille, trans- 
ihmisille ja kaikille

EU-työ on myös ihmisoikeustyötä ja Euoopan parlamentti on tärkeä 
ihmisoikeustoimija. Kuluneena vuonna olen osallistunut toimiin pales-
tiinalaisten oikeuksien puolustamiseksi Israelin miehityksen alla sekä 
ollut puolustamassa naisten oikeutta päättää omasta kehostaan sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestään. Yhdysvaltain presidentti Donald 
Trump on poistanut tuet kansalaisjärjestöiltä, jotka tukevat naisia perhe-
suunnittelussa, seksuaaliterveydessä ja aborteissa. Tasa-arvoa ja naisten 
oikeuksia kannattavat EU-maat eivät voi hyväksyä tätä ja parlamentti 
vaati, etä EU paikkaa Trumpin jättämän aukon.

Tein komissiolle kirjallisen kysymyksen transihmisten pakkosteriloinnis-
ta, jota Suomi yhä harjoittaa. Vastauksessa komissio totesi käytännön 
lainvastaiseksi. Suomen hallitus ei ole vieläkään kumonnut epäinhimil-
listä tapaa.  

Parlamentti ottaa kuukausittain kantaa ihmisoikeusrikkomuksiin muissa 
maissa, mutta myös EU:n sisällä täytyy olla valppaana. Vihdoin on saatu 
kommentoitua Puolan ja Unkarin perus- ja ihmisoikeusongelmia, mutta 
kunnon keinot puuttua asiaan uupuvat vielä. 

127 päivää Suomessa

Suomi on edelleen toinen kotini ja iso siivu töistä tehdään kotimaassa. 
Vuoden aikana kävin useasti kotiseuduillani Pohjanmaalla ja pääkaupun-
kiseudulla sekä kiersin muun muassa Turun prideilla, Ahvenanmaalla, 
Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Vantaalla, Espoossa, Sas-
tamalassa, Tampereella, Jyväskylässä, Seinäjoella, Porissa, Lahdessa, 
Mikkelissä, Kuopiossa ja Lapissa. Tulin myös uudelleenvalituksi Vaasan 
kaupunginvaltuustoon ja pääsen kehittämään kotikaupunkiani eteenpäin!  

Syyskauden aloittivat vuosiseminaarit Helsingissä ja Vaasassa sekä koko 
toimiston voimin tehty Suomi-kiertue. Haluan tavata ihmisiä ja kuulla, 
mikä juuri nyt on ajankohtaista. Meillä mepeillä, Suomen edustajilla  
EU:ssa, on suuri työ ja vastuu pitää yhteyttä koko Suomeen. Myös puo-
lueen EU-linjan ja yhteistyön kehittäminen on valtavan tärkeää. Suuren 
valiokunnan ja suomalaismeppien yhteistyö ei ole kehuttavalla tasolla 
vaan on heikentynyt vuosi vuodelta.  

Olen tavannut runsaasti kansanedustajia sekä asiantuntijoita kansa-
laisjärjestöistä, yrityksistä, valtiolta, oppilaitoksista, virastoista ja työ-
markkinajärjestöistä. Tiivistä yhteistyötä olen saanut tehdä myös SDP:n 
puolueosastojen ja sisarjärjestöjen sekä nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen 
kanssa.  

2o matkaa kotiin 
Vaasaan 127 päivää Suomessa

Melkein 
kaikki entiset 
ja nykyiset 
avustajat 
illallisella!

EU-aamiaisella 
Jyväskylän  
Eurooppa- 
nuorten kanssa.

Eckerön 
loppu- 
kesässä.

Hieno pyörä, mutta ennen 
kaikkea asiallinen takki.

Ihanat naiset tehtaalla.  
Ääneskosken biotuotetehdasta 
ihailemassa tehtaanjohtaja 
Camilla Wikströmin johdolla. 



Vuosiseminaari 
Vaasassa. Hienosti 
yleisöä ja kuusi upeaa 
puhujaa! 

Tiimi 
mökillämme 
Petsmossa, 
telkkarissa 
jännittävä 
korisottelu.

Ei, ette näe kahtena. Puuaihei-
sessa tilaisuudessa Brysselissä 
toimittaja Susanna Turusen 
kanssa. 

Helsingin vuosiseminaari Ostrobotnialla veti 
lähes sata henkeä paikalle. Kuvassa käynnissä 
State of the Union -puhe.

Mepit, avustajat ja Pekka Kuusisto 
upean Suomi100- konsertin jälkeen 
Bozarissa Brysselissä.

Anneli Jäätteenmäen 
kanssa Ylen Silja 
Raunion tentatta-
vana.

Kohtaaminen Vaasan korkeakoulujen 
Technobotnia-laboratoriossa suloisen 
robotin kanssa. 

Ensimmäinen lehdistötilaisuus 
EU-komissiossa yhdessä komissaari 
Mariya Gabrielin kanssa. Komissaarit 
ja mepit tekevät tällaista yhteistyötä 
hyvin harvoin!

Esa-Pekka Salonen, Pekka Kuusisto 
ja Lontoon filharmonia konsertoivat 
Brysselissä. Fanikuva!



Euroopan komissio on tänä vuonna esitellyt erilaisia vaihtoehtoja EU:n 
tulevaisuudeksi sekä loppukauden toimintasuunnitelmaksi.

Nähdäkseni meillä on tasan yksi järkevä vaihtoehto: EU:n ja yhteistyön 
vahvistaminen. Maailmanpolitiikka on epästabiilissa tilassa, eikä Euroo-
pan todellakaan kannata nyt ryhtyä itse heikentämään itseään.

Eurooppalaiset populistit ovat väläytelleet mahdollisuutta kaventaa eu-
rooppalaista yhteistyötä niin, että ainoastaan sisämarkkinat jätettäisiin ja 
poliittinen yhteistyö karsittaisiin pois. Näin ei missään tapauksessa pidä 
tehdä – ei, vaikka pelkäisi populistien menestyvän kansallisissa vaaleissa. 
Jos EU:sta riisutaan politiikka, jää käteen vain rahan etu. Silloin esimer-
kiksi ihmisten ja ympäristön hyvinvointi, kuluttajansuoja, työntekijöiden 
suoja, verovälttelyn vastustaminen ja muut erittäin tärkeät asiat jäisivät 
pois.

EU-maiden tulee syventää ja laajentaa yhteistyötä entisestään. Tämä 
tarkoittaaa sisämarkkinan vahvistamista, talousunionin loppuunsaatta-
mista, yhtenäisempää ulko- ja turvalisuuspolitiikkaa, budjetin uudelleen-
järjestelyä sekä tehokkaampaa ja nopeampaa päätöksentekoa.

EU-vastaisia kampanjoita leimaa epämääräisyys. Tämä nähtiin kipeimmin 
Brexitin kanssa – nyt, neuvottelujen alettua, eroa ajaneet britit ihmettele-
vät huuli pyöreänä, mitäs tässä pitäisikään tehdä. Suunnitelmaa ei ollut. 
Populistit ympäri Eurooppaa hokevat EI EI EI kuin uhmaikäiset, mutta kun 
heiltä tiedustelee, miten he ovat sitten ajatelleet asiat järjestää, vastauk-
sia ei yhtäkkiä olekaan. Hollannin, Suomen, Ranskan ja Saksan vaalien 
jälkeen näyttää onneksi siltä, että populismin ja äärioikeistolaisuuden 
kasvu jäi pelättyä vähäisemmäksi. 

Unionin saavutusten ei saa antaa jäädä populismin varjoon. Unioni on 
onnistunut tuottamaan historiallisen suurta vaurautta ja rauhaa todella 
suurelle joukolle ihmisiä. Kansalaisilla on mahdollisuus liikkua ja työsken-
nellä vapaasti unionissa. Talouskysymysten ja kasvun lisäksi on puhut-
tava myös työllisyydestä ja sosiaalisesta Euroopasta, turvallisuudesta, 
maahanmuuttokysymyksistä ja tasa-arvosta. Mikä se sellainen maa on, 
joka yrittäisi pärjätä tuijottelemalla peruutuspeiliin? Nyt ujous ja kainos-
telu pois ja Suomi EU-politiikan ytimeen!

EU:N TULEVAISUUS – JÄRKEVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 
VAI UHMAIKÄISTÄ KIUKUTTELUA?



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 koskevan 
lainsäädännön parissa. Olen työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan ainoa suo-
malaisjäsen, ja siksikin erilaiset sosiaalialan sekä työtekijäpuolen järjestöt 
ovat tärkeitä.

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 tapaa-
vat. Julkaisen jatkossakin työtapaamiset nettisivuillani. 

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

Tiimi

Brysselin toimistossani työskentele kolme avustajaa. Susanna Salovaara 
vastaa työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta sekä toimiston haas-
tavien rutiinien pyörittämisestä. Tuomas Nirkkonen vastasi energia-, 
teollisuus- ja tutkimusvaliokunnasta kauden alusta elokuuhun saakka, 
jonka jälkeen tehtävässä aloitti Matti Niemi. Maria Pettersson vastaa 
viestinnästä sekä seuraa EU:n ulkopolitiikkaa, kauppasopimuksia, ihmis-
oikeusasioita 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 opiskelemansa 
alan asioita EU:ssa.  Kevään 2017 Brysselissä työskenteli Essi Virtanen ja 
syksyllä aloitti Konstantinos Kostas.
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Katalonialaisen Via Europa 
-ohjelman kuvaukset ovat juuri 
alkamassa.

Roaming-neuvottelujen viimeinen 
vaihe on alkamassa. Parlamentin 
pääneuvotteluja johdan minä, 
neuvoston puolella neuvottelee 
puheenjohtajamaa Malta.

Belgian televisio haastattelee 
parlamentin pihalla roamingista. 
Annoin satoja haastatteluja 
Malesiaa ja Kolumbiaa myöten.

CNN:n Quest Means 
Business -ohjelmassa. 

Roaming-neuvottelut venyvät  
puolilleöin. Eteenpäin automaatti-
kahvin ja nallekarkkien voimalla. 

Mitä suurempi 
hattu, sitä 
parempi kokki, 
eikö niin?

Suomen sinivalkoisena 
keskustelemassa  
Katalonian itsenäisyydestä.

Puoluekokouksessa 
Lahdessa. Jäykkää ja 
asiallista. 

Työmaa. Täysistuntosalin pöydät kuulokkeineen. 
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