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Eurooppa – meidän vuosisatamme

E

uroopasta lähti 1900-luvulla liikkeelle kaksi ennennäkemättömän tuhoisaa sotaa, joiden seurauksista kärsivät sadat miljoonat ihmiset ympäri
maailman. Vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla löysimme puolestaan
yhteistyön punaisen langan: eurooppalaisen integraation ja yhteistyön
syventymisen myötä olemme saaneet todistaa historiallisen pitkää rauhan ja kasvun aikakautta.
Nyt takana on kuitenkin jo lähes viidennes uudesta
vuosisadasta. 2020-luvulle tultaessa olemme Suomessa ja koko Euroopassa valinnan edessä: jatkammeko
eteenpäin yhdessä vai sulkeudummeko kuoriimme?

"NYT VOIMAVARAT ON
SUUNNATTAVA SIIHEN,
MISTÄ LÖYDÄMME UUDET
ERASMUKSET JA ROAMINGIT."
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ratkaisemiseksi tarvitaan paljon konkreettisia tekoja. Oma S&D-parlamenttiryhmäni on tehnyt hyvin
tärkeää työtä erityisesti veronkierron kitkemisessä,
Afrikan suhteissa, reilussa taloudessa ja edistyksellisissä kauppasopimuksissa. Lisäksi ryhmässä on puututtu ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen ihmisten oikeudenmukaisen ja turvallisen tulevaisuuden
näkökulmasta. Toimin itse kahdessa valiokunnassa ja
työskentelen etenkin digi-, tutkimus-, energia- ja ilmastoasioiden, sosiaali- ja työllisyysasioiden sekä ihmisoikeuksien parissa.
OLEN USEIN POHTINUT, jäävätkö vastaukset epä-

selviksi, kun keskustellaan miksi Euroopan unioni
kannattaa? Kuten historiassa, myös tulevaisuudessa
Euroopan menestysreseptin löytäminen edellyttää ratGLOBAALI KILPAILU kiihtyy ja samaan aikaan vastakkainasettelua lietsovat voimat nostavat päätään Eukaisujen rakentamista yhdessä. Tämä tarkoittaa rauroopan sisällä. Kiinan talous on kasvanut vuosikymmehaa ja vakautta, yhteistyötä vastakkainasettelun sijaan.
Onnistuneita esimerkkejä ovat
niä lähes kymmenen prosentin
vaikka Erasmus-vaihto, jo yli 9
vuosivauhtia. Se kouluttaa joka
"RATKAISEVAA ON,
miljoonan nuoren elämän mulvuosi teknologiassa, insinööLÖYDÄMMEKÖ
ritieteissä sekä matematiikassa
listanut menestystarina. Tai yhOIKEUDENMUKAISEN
enemmän ihmisiä kuin Yhdysteiset markkinoita ohjaavat peliTAVAN PYSÄYTTÄÄ
vallat. Yhdysvallat on puolestaan
säännöt, kuten roaming-hintojen
maailmanluokan innovaatioipoistaminen. Moni tunnistaakin
ILMASTONMUUTOKSEN,
den, vetovoimaisten huippuylitämän neuvottelemani lempidiSAAMMEKO VALJASTETTUA
opistojen sekä nuoren työvoirektiivin, kun soittaminen, teksDIGITALISUUDESTA
man talous.
taileminen ja netissä surffailu on
UUTTA TYÖTÄ JA LUOMMEKO
Väitän, että Suomen ja Eutoisessa EU-maassa nykyään saTURVALLISTA VAPAUTTA."
roopan tulevaisuuden kannalman hintaista kuin kotimaassa!
Unioni koetaan välillä ihmita ratkaiseviksi nousevat kolme
murrosta: Tarvitsemme Euroopan johdolla reilun ja
sistä liiaksi etääntyneeksi ja kaukaiseksi, minkä seuoikeudenmukaisen tavan pysäyttää ilmastonmuutos.
raukset näemme esimerkiksi brexitissä. Nyt voimavarat
Digitaalisuudesta on valjastettava uutta, tulevaisuuden
on suunnattava siihen, mistä löydämme uudet Erastyötä – ja myös taloutta on ohjattava vastaamaan dimukset ja roamingit. Otan ideoita avosylin vastaan!
Omakohtaiset kokemukset Euroopasta ja kansgiajan vaatimuksia. Lisäksi tarvitsemme turvallisuutta ja tulevaisuususkoa. Pelon edessä vapauksia ei tule
saeurooppalaisista lujittavat yhteistyötä ja keskinäissupistaa – päinvastoin.
tä luottamusta. Yhdessä tehden saavutamme yhteenEuroparlamentissa työskennellessäni olen koukuuluvuutta ja parlamentin työn kautta näemme ja
vahvistamme avointa eurooppalaista demokratiaa! n
riintuntuvasti huomannut, että suurten kysymysten
MIAPETRA 2019

3

ILMASTONMUUTOS

KUVA TIMO VIITANEN, VASTAVALO

Ilmastonmuutos näkyy kaukana
ja lähellä. Kouriintuntuvimman
esimerkin meille suomalaisille
tarjoaa Itämeri ja sen puuroiset ja
runsaat sinileväkukinnat. Ilmasto
lämpenee hallitsemattomasti, tai
sitten ei. Seuraavan vuosikymmenen
aikana meidän on valittava kahdesta
kurssista. Onko vuonna 2029
yhteiskunnan päällimmäisenä
tunteena huoli vai toivo tulevasta?
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Tarvitaan
kansallista ja
kansainvälistä
yhteistyötä,
jotta Itämeren
ongelmat voidaan
ratkaista.
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HUOLI | Kesä 2029 oli kuumimpia miesmuistiin. Koulujen aloittamista oli osassa maata pitänyt
lykätä viikolla, koska ilmastointilaitteiden puutteellisen kunnon
takia luokkahuoneissa oli yksinkertaisesti liian kuuma opiskeluun.
Tämä ei sinänsä järkyttänyt
enää, koska myös Suomessa oli totuttu sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. Liikennettä, sähkönjakelua
ja muuten vain päivittäistä elämää häiritseviä myrskyjä tapahtui silloin tällöin. Helsingin kaupunki oli
joutunut keskeyttämään uuden raitiolinjan suunnittelun ja siirtämään investointirahat etelärantojensa
uusien tulvavallien rakentamiseen. Merenpinnan lisääntyvän vaihtelun takia Senaatintori muistutti säännöllisesti talvisin tulvivaa Venetsiaa.
Muutos oli tapahtunut hiljalleen edeltävien vuosien ja vuosikymmenien aikana. Mutta se oli vasta
esimakua siitä, mitä oli vielä tulossa. Ehkä kesä tuntui entistä kuumemmalta, kun siihen yhdistyi tieto
siitä, että kansojen väliset ilmastoneuvottelut olivat
jälleen kerran katkenneet. Yhdysvallat ja Kiina olivat jatkaneet uusien hiilivarantojen käyttöönottoa ja
vaikka EU olikin aluksi edennyt tiukasti kohti päästövähennyksiä, joidenkin jäsenmaiden tahtotila al-

koi olla koetuksella. Euroopan parlamentin aiempi
ilmastomuutosta hillitsevä enemmistö oli kääntynyt
vähemmistöksi konservatiivien ja oikeiston kasvaessa
Suomessa tunnelma oli ollut aluksi innostunut.
Kansalaisten oma halu osallistua ilmastotekoihin ei
ollut kadonnut minnekään. Hiljalleen tilanne kuitenkin muuttui. Hallituksessa perättäin istuneet oikeistopuolueet eivät vaan olleet halunneet sitoa Suomea
ilmastotoimiin, “koska muutkaan eivät tee”. Tärkeintä
oli kuulemma ensin huolehtia itsestään ja että Suomen
tekemisillä ei paljoa vaikutusta maailman suuntaan
olisi. Apatia tarttui, ja moni tyytyi ajattelemaan, ettei
meidän kannata ryhtyä toimeen, kun muuallakaan ei
viitsitä. Haluttiin “elää kuten ennenkin”.
Sen seurauksena Suomi oli ajautumassa yhä enemmän erilleen muista pohjoismaista. Ruotsissakin kärsittiin kuumuudesta, mutta koska maa oli investoinut
2020-luvulla talojen energiatehokkuusjärjestelmiin,
oli useimmissa kodeissa ja julkisissa rakennuksissa
tehokkaat jäähdytysjärjestelmät. Suomalainen metsäteollisuuskaan ei ollut enää takavuosien loistossa, sillä säätuhot metsissä vaikeuttivat puunsaantia.
Yhteiskunnan päällimmäinen tunne oli huoli tulevasta. Yhä useampi nuori kertoi kyselyissä lykkäävänsä
lastenhankintaa, koska tulevaisuudesta ei voinut olla
varma. Ilmastoahdistus oli valittu kotimaisten kielten
keskuksen vuosikymmenen sanaksi. u

KAKSI KURSSIA
MIAPETRA 2019
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TOIVO | Toinenkin tulevaisuus on mahdollinen.
2019 Suomi otti tärkeän
askeleen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kun sen
uusi hallitus päätti kääntää
kurssia ilmastokysymyksissä: Suomesta oli tulossa hiilineutraali vuoteen
2035 mennessä, esimerkkinä muille Euroopan ja maailman maille, että muutos on mahdollinen.
Ruotsi oli mennyt jo edeltä menojaan ja saavuttanut hiilineutraaliuden 2029, mutta ehkäpä tärkeintä oli se, että yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa
Suomen oli onnistunut vakuuttaa EU-maat ilmastotoimien tärkeydestä. Suomalaiset olivat vahvasti läsnä myös kansainvälisissä ilmastokokouksissa, joissa
sovittiin paitsi päästövähennyksistä, myös rahoituksesta köyhimmille maille.
Suomessa ilmastotoimet näkyivät arjessa. Kauppojen hyllyihin oli ilmestynyt uusi vihreä maitopurkki
– maito, jonka ilmastopäästöt oli korvattu. Kun talo-
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Vesistöjemme
ongelmat johtuvat
rehevöitymisestä ja
ilmastonmuutoksesta.
Nyt tekemämme
päätökset vaikuttavat
siihen, saavatko tulevat
sukupolvet nauttia
ympäristöstämme
täysin rinnoin.

KUVA JUHA MÄÄTTÄ, VASTAVALO

ILMASTONMUUTOS
ta, söi uskoa tulevaisuudesta ja aiheutti lamaannusta. Moni perhe oli joutunut miettimään kulutustottumuksiaan.
Mutta heti aluksi oli tehty sopimus, etteivät ilmastotoimet lankeaisi köyhimpien maksettavaksi.
Sen sijaan Suomen ja EU:n rahoituksella oli tuettu aloja, joilla työpaikat olivat vaarassa. Vahvat panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen olivat
synnyttäneet lopulta enemmän työpaikkoja kuin
niitä oli hävinnyt. Ilmapiiri kääntyi ja usko huomiseen vahvistui. EU:n toimien myötä havaittiin,
miten muutos oli mahdollista.
Suomalaista metsänhoitoa tultiin oppimaan
kauempaakin ja biopohjaiset tuotteet valmistettiin kestäviksi. Näin saatiin irrottauduttua kertakäyttötaloudesta, mutta ennen kaikkea korvattua
öljypohjainen muovi markkinoilta.
Vuoteen 2050 oli vielä parikymmentä vuotta.
Nyt syntyvät lapset valmistuisivat toiselta asteelta
juuri parahiksi nähdäkseen maailman selvinneen
ilmastonmuutoksen aiheuttamasta uhasta.
Yhteiskunnan päällimmäinen tunne on toivo. Että huomenna olisi paremmin kuin tänään. n

EU:n ilmastonmuutostöitä
Tiukemmat liikennepäästötavoitteet:
EU:ssa alennetaan liikennepäästöjä 40 %
2020-luvulla ja myytävistä autoista 35 % nolla- tai
vähäpäästöisiä, sähkö tai hybridejä, vuonna 2030.
Energiatehokkuusdirektiivi: ohjaa
sähköautojen latausinfran rakentamisen
mahdollisimman edullisesti remonttien ja
uudisrakentamisen yhteydessä.
IPCC:n 1,5 asteen raportti herätti: Euroopan
komissio teki viimein EU:n tiekartan kohti
nollanettopäästöjä vuoteen 2050 mennessä.
Uuden komission, parlamentin ja Suomen
johtaman neuvoston sovittava vuoden 2030
päästöjen vähentämisen päivittämisestä 40:sta
55:een prosenttiin vuoden 1990 tasosta, kuten S&Dryhmä on esittänyt. Komission pohjatyöstä tehtävä
esitykset, jotka vastaavat Pariisin sopimusta ja
estävät ilmaston lämpenemisen yli 1,5 asteen.

yhtiö Suomessa nykyään lähti suunnittelemaan putkiremonttia, paikalle kutsuttiin asbestikartoittajan
lisäksi energiaremontti- ja sähköautoasiantuntijat,
jotka suunnittelivat lämmön talteenottoa ja latauspisteitä sähköautoille.
Uudenkaupungin autotehtaasta oli tullut Euroopan tärkeimpiä innovaatiokeskuksia puhtaalle liikenteelle ja Suomessa tehdyistä autojen akuista oli
tullut standardeja maailman sähköautovalmistajille.
Litiumia saatiin Kongon sijasta Keski-Pohjanmaalta
ja Vaasan energiaklusteri oli laajentunut akkuteollisuuteen. Suomen talouden rakenne oli myös jatkanut muutostaan kohti palveluvetoista taloutta – yhä
suurempi osa talouskasvusta syntyi ilman suoria ympäristö- tai ilmastovaikutuksia. Maanlaajuista taloudellista kehitystä olivat edesauttaneet myös raideinvestoinnit, joita myös EU oli rahoittanut.
Muutos ei ollut tullut Suomessa helpolla. Uusille tavoitteille oli aluksi naurettu, sitten niitä oli vastustettu. Jatkuva puhe ilmastonmuutoksen haitoista
ja uhasta johti jopa laajamittaiseen ilmastoahdistukseen: puhe romahtamaisillaan olevasta maailmasta
horjutti ensi alkuun ihmisten turvallisuudentunnetMIAPETRA 2019
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KOLUMNI | LASSE LEHTINEN

Kirjoittaja on kirjailija ja
entinen europarlamentin
S&D-ryhmän jäsen

M

illoin me eurooppalaiset ymmärrämme, että meidät on jätetty peruuttamattomasti yksin? Milloin
tehdään oikeat johtopäätökset?
Ei näet ole enää varmaa, että
Washington lähettää sotilaitaan
avuksi tai suostuu kohtaamaan
uhat omilla alueillaan. Jos Eurooppaan hyökätään, yksikään amerikkalainen ei enää kuole puolestamme.
Olemme vuosikymmenien aikana tottuneet ajatukseen, että vaikka toimisimme keskenämme kuinka hölmösti, Yhdysvallat pelastaa meidät aina. Yhdysvallat
tuli aikoinaan meren takaa kuin jumala koneesta, deus
ex machina, ja sen armeija pelasti meidät Hitleriltä ja
Stalinilta.

KUVA VEIKKO SOMERPURO

Eurooppa on omillaan

AMERIKKA HERÄTTI sodan halvaannuttamat Euroo-

pan kansakunnat eloon Marshall-avulla. Se ylläpiti kauhun tasapainoa Neuvostoliiton ydinaseuhkaa vastaan.
Lopulta se varusteli kommunismin kontalleen. Tietenkin Yhdysvallat teki näin itsekkäistä syistä.
Liittyminen toiseen maailmansotaan käynnisti
talouskehityksen, jolla USA pääsi lopullisesti eroon
vuoden 1929 talouskriisistään. Marshall-suunnitelma loi vanhalle mantereelle ostovoimaa, jolla hankittiin hyödykkeitä Yhdysvalloista. Kilpavarustelu
auttoi perustelemaan valtavat panostukset omaan
sotateollisuuteen.
Amerikkalaiset ovat mestareita luomaan kysyntää tuotteilleen ja palveluilleen. Ei ole strategista teollisuuden alaa, jota Yhdysvallat ei pyrkisi johtamaan. Ei
ole ylikansallista lainsäädäntöä ilman, että amerikkalaiset yrittävät määrätä säännöt. Ei ole yhtään innovaation aluetta ilman, että amerikkalaiset vetelevät naruista.
AJATUS EUROOPAN liittovaltiosta ei ole Suomessa

suosittu. Silti vain kehitys sitä kohti loisi edellytykset
Euroopan yhteiselle puolustukselle maa- ja merirajoilla. Vain yhteistyöllä tulemme riippumattomiksi Yhdysvaltain satelliiteista ja sukellusveneistä. Se on kuitenkin
kangastus kaukaisuudessa.
Ikävä kyllä, Eurooppa on erimielisempi kuin aikoihin. Siitä johtuu, että riippumatta siitä kuka tai millainen

"VAIN YHTEISTYÖLLÄ TULEMME
RIIPPUMATTOMIKSI
YHDYSVALTAIN
SATELLIITEISTA JA
SUKELLUSVENEISTÄ."

presidentti Yhdysvaltoja kulloinkin johtaa, amerikkalainen sotilas ja sotamateriaali ovat vielä monet vuosikymmenet toivottuja vieraita Euroopan levottomilla alueilla.
Vaikka olemme edelleen Naton porstuassa, käytämme puolustukseen enemmän rahaa kansantuotetta kohden kuin useimmat Nato-maat. Vallassa oleva turvallisuuspoliittinen linjamme tähtää siihen, että Suomi jatkaa
pitkää linjaansa.
Puolustus on pidettävä sellaisessa kunnossa, että tiukassa paikassa olemme geopoliittisesta asemastamme
huolimatta – tai juuri siksi – Natolle tärkeämpi kumppani kuin Nato meille. n
MIAPETRA 2019
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TURVALLISUUS

TURVALLINEN TULEVAISUUS

KUVA ISTOCKPHOTO

JA VAPAUS

Turvallisuus on ennen
kaikkea luottamusta
tulevaisuuteen. Yksin
Suomessa emme kykene
muokkaamaan maa
ilmaa tai markkinoita
sellaisiksi, että ne loisivat
turvaa meille kaikille.
Eurooppana voimme.

E

uroopan unioni on parhaimmillaan asioissa, jotka ovat järkevämpiä tehdä yhdessä kuin erikseen. Turvallisuus on monin
tavoin tällainen asia. Tätä viestiä kertovat myös kansalaiset: eurobarometreissä
nousee toistuvasti esille, että EU:lta toivotaan ratkaisuja turvallisuuteen liittyen.
Turvallisuuden varmistaminen on valtion ydintehtävä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö
turvallisuutta voi ja pidä vahvistaa myös Euroopan unionin tasolta.
Mutta mitä turvallisuus on?
Ensinnäkin se on perinteistä, kovaa turvallisuuspolitiikkaa. Krimin miehitys, Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan mahdollisuus sekä Pohjois-Afrikan
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sekä Lähi-Idän sotien ja levottomuuksien kärjistämä pakolaiskriisi ovat jatkuvasti esillä. Toisaalta turvallisuus
on myös politiikan ydinkysymys, joka lävistää useimmat
politiikanlohkot ja rakentaa tai on rakentamatta uskoa
tulevaisuuteen. Tästä näkökulmasta tasa-arvo ja hyvinvointi ovat turvallisuuden perusta, joka luo edellytyksen onnelliselle elämälle.
Kun puhumme esimerkiksi maahanmuuttokriisistä ja
poliisien resursseista, kannamme samaan aikaan huolta
omasta pärjäämisestämme: kyse on turvallisuuden tunteen horjumisesta. Maailma muuttuu globalisaation kehityksen pyörteissä ja Eurooppaan saapuu hätää kärsiviä mutta myös parempaa elämää etsiviä ihmisiä. Tähän
saumaan ovat iskeneet populistit ja maahanmuuttovastaiset EU-kriitikot.

Yltiöpäisen nationalismin seuraukset olemme joutuneet todistamaan jo viime vuosisadalla, kun kansaa,
kansakuntaa, rakennettiin yhden maan sisällä. Tätä vasten tuntuu vastenmieliseltä, että vastaukseksi turvattomuuteen tarjotaan yksinkertaistettuja pelkistyksiä,
eristäytymistä ja alati vähenevää yhteistyötä. Samalla
unohdetaan eurooppalaisen yhteistyön perusta: yhteistyö rakentaa rauhaa.
TURVALLINEN
DIGITALISAATIO

Myös digitalisaatio ja sen valtava kehitysnopeus voivat
olla turvallisuusuhka. Vaikka hyödymme alati helpottuvasta tiedonvaihdosta, murroksella on aina kahdet kasvot. Kansalaisen, työntekijän ja kuluttajan näkökulmasta

on tärkeää huolehtia siitä, ettei politiikka jää jälkeen teknologian kehityksestä. Teknologisella kehityksellä, kuten
murroksilla aina, tuntuu sääntelemättömänä olevan taipumus jakaa ihmisiä voittajiin ja häviäjiin.
Uusien innovaatioiden rinnalla kulkevat lisäksi kysymykset yksityisyyden ja henkilötietojen suojasta, verkkoturvallisuudesta sekä verkon neutraaliudesta. Data voi
olla paljon puhutusti "talouden uusi öljy", mutta vain,
jos osaamme hallita sen käyttöä. Suomella on valtavasti
annettavaa turvalliseen digitaaliseen murrokseen. Meiltä löytyy jo valmiiksi maailman parhaita alan yrityksiä
F-Securesta lähtien sekä julkisen sektorin osaamista esimerkiksi kyberturvakeskuksessa.
Eikä kovaakaan turvallisuuspolitiikkaa pidä sivuuttaa kansallisella tai Euroopan tasolla. Viime vuosina toimia onkin tehty ja esimerkiksi EU:n rahoituskehyksessä
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on saamassa lisäystä.
Tavoitteena on kasvattaa Euroopan puolustukseen kohdistuvaa rahoitusta vuosittain 2021–27. Myös keskustelu
puolustusyhteistyöstä on lisääntynyt, ja vuonna 2017 yli
20 EU-jäsenmaata, Suomi mukaan lukien, päättivät tiivistää yhteistyötä puolustussektorilla. Oli kyse sitten terrorismin vastaisesta toiminnasta tai hybridiuhkiin vastaamisesta, EU:n toiminta sen omalla alueella tai EU-alueen
ulkopuolella edesauttaa myös Suomen turvallisuutta.
EU:n ulkorajat eivät saa olla muuri, mutta eivät myöskään vuotava seula. Hallittu rajakontrolli on kaikkien etu.
Nyt neuvotteluissa rajavalvontaviranomaisen Frontexin
henkilöstömäärä nousisi yli 10 000 hengen vahvuuteen,
kun vielä muutama vuosi sitten työtekijämäärä oli sadoissa. Yhteiseen turvallisuuteen käytetyt rahat tulevat
koko EU:n, ei yhden jäsenmaan eduksi. Uutta Natoa ei
olla nyt luomassa, vaan aletaan tehdä enemmän yhteistä tutkimusta, tietojen vaihtoa, tilannearvioita ja puolustushankintoja yhdessä, edullisemmin ja fiksummin
TULEVAISUUTEEN
ON VOITAVA LUOTTAA

Kuten edellä kuvattu osoittaa, on turvallisuuskysymyseen
vastattava kokonaisvaltaisella politiikalla, joka tunnistaa
eri haasteet. Kaikkien mukana pysyminen on turvattava: osallisuus ja yhteiskunnan eheys eivät saa jäädä niin
sanotun kovan turvallisuuden varjoon. Laadukas koulutus ja luottamus tulevaisuuteen luovat kyvyn sopeutua,
päästä osalliseksi kehityksestä sekä turvallisuuden tunnetta. Aivan viime aikoina tähän ja hyvinvointi-investointeihin on onneksi kiinnitetty enemmän huomiota.
Yksin emme Suomessa kykene muokkaamaan maailmaa tai markkinoita sellaisiksi, että ne loisivat turvaa meille kaikille myös jatkossa. Eurooppana voimme kuitenkin
vaikuttaa omaan turvallisuuteemme ja vakauteemme,
kunhan yhteistä tahtoa ja poliittista johtajuutta löytyy. n
MIAPETRA 2019
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MEPPI LÄHIKUVASSA

M

iapetra Kumpula-Natri makoilee vanhalla
kalastajamökilllään. Hän ei katsele vaaleaa
yötaivasta tai hiljalleen mereen laskevaa
jokea vaan tuijottaa kännykkää. Vaasan
kupeessa on rauhallista, mutta Euroopassa tilanne on toinen.
Brysselissä on meneillään kriisikokous.
Kreikka on kaatumassa. Pääministeri Jyrki Katainen tai valtiovarainministeri Jutta Urpilainen soittaa minä hetkenä hyvänsä.
Silloin pitää päättää Kreikan ja sen kansan kohtalosta. Kansanedustaja Kumpula-Natri, suuren valiokunnan puheenjohtaja, makaa viileässä kesäillassa ja odottaa. Sitten puhelin soi.
Kumpula-Natrista, 46, ei pitänyt tulla poliitikkoa, saati europarlamentaarikkoa. Hänen intohimonsa oli musiikki. Kumpula-Natri – silloin Kumpula – asui Vaasan Ristinummen lähiössä
ja kävi musiikkileikkikoulua, musiikkiluokkia ja Kuula-opistoa.
Hän tienasi taskurahoja antamalla pianotunteja. Teini-iän yhtye
Piupalit kiersi soittamassa ja laulamassa klassista ja kansanmusiikkia Suomessa, Euroopassa ja lopulta Yhdysvaltoja myöten.
Oli 1980-luvun jälkipuoli, Madonna oli lanseerannut ristikorut
ja Yhdysvalloista palaavalla Miapetralla oli ristejä päällään niin
paljon, että hän muistutti Raija-äidin mukaan hautausmaata.

Miapetra KumpulaNatrista ei pitänyt
tulla poliitikkoa, saati
europarlamentaarikkoa.
Toisin kävi. Keväällä 2019
hän on ennättänyt käydä
12 vaalit ja meppikauden
lisäksi toimia 11 vuotta
kansanedustajana sekä
yli 20 vuotta Vaasan
kaupunginvaltuustossa.

INSINÖÖRI
ÄITI JA POLIITIKKO
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TEKSTI MARIA PETTERSSON | KUVAT PÄIVI TUURI

LUKION JÄLKEEN Kumpula-Natri haki Sibelius-Akatemiaan.

Ei tärpännyt. Onneksi Vaasassa aloitti tuona syksynä Suomen ensimmäinen englanninkielinen insinöörilinja, ja koska pitkä matematiikka ja fysiikka olivat hallussa lukiossa, tuli Kumpula-Natrista sähköelektroniikkainsinööri.
”Insinööritaustasta on ollut yllättävän paljon hyötyä myöhemmin, vaikken jäänyt Vaasan energiaklusteriin töihin, Kumpula-Natri sanoo.
”Käsittelemme parhaillaan Euroopan parlamentissa yhteiskunnallista megatrendiä, digitalisaatiota, sekä muun muassa televerkkoja ja erilaisia energiakysymyksiä. Insinöörinä ymmärrän niitä.”
Sanotaan, että suomalaiset ovat insinöörikansaa. Kumpula-Natri on samaa mieltä.
”Sitä paitsi insinööreissä lepää maailman toivo. Jotkut yhteiskuntatieteilijäystäväni kyllä vähän nyrpistelevät kun julistan, että
insinöörit ne ratkaisevat lopulta ratkaisevat ilmastonmuutoksen,
energia-alan ja kiertotalouden ongelmat.”
PARIKYMPPISENÄ aloittelevana insinöörinä Kumpula-Natri

pääsi kesätöihin Britanniaan ja vaihtoon Ranskaan.
”Opettelin ranskaa kuuntelemalla Walkmaneista ranskan kielikurssia samalla kun hölkkäilin. Kääntelin kasettia edestakaisin
korvalappustereoissa ja päädyin Ranskaan kansainvälisen kaupan kouluun melkein ummikkona.”
Eurooppalainen työkulttuuri alkoi hahmottua työharjoittelussa Ranskassa suomalaisella Haltonin tehtaalla, jossa Kumpula-Natri oli tuotantoyksikkönsä ainoa nainen.
”Joka aamu kiersin poskisuutelemassa kaikki osaston miehet.”
Joskus vallan miehisissä kabineteissa on auttanut se, että Kumpula-Natri oli tottunut olemaan ainoa nainen talossa. u
MIAPETRA 2019
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kunat oli koristeltu lasten piirroksilla, joissa hiukan kömpelösti raapustetut ihmishahmot itkivät ja pyysivät rauhaa. Jos
asemat, kauppakeskukset tai työpaikat avasivat ovensa, seisoi niiden edessä joukko sotilaita tai poliiseja luotiliiveissä,
rynnäkkökiväärit kädessä.
”Bryssel kuitenkin toipui yllättävän nopeasti” Kumpula-Natri kertoo.
”Liikenne palasi, samoin ihmiset kaduille. Parin viikon
jälkeen iskuista muistuttivat enää metroasemalle ja Pörssin eteen tuodut kukat – ja aseistetut joukot. Iskujen jälkeen monet suomalaisfirmat kielsivät työntekijöitään matkustamasta tänne. Se tuntui oudolta, eihän Bryssel nyt ole
mikään Kobane.”
Turvallisuus on asia, josta parlamentissa on puhuttu koko
edustajakausi, Kumpula-Natri kertoo.
”Turvallisuuskriisi, talouskriisi, pakolaiskriisi, eurokriisi,
Brexit-kriisi. Nämä eivät totisesti ole olleet EU:n helpoimmat vuodet”, Kumpula-Natri sanoo.

"YKSIN SUOMI
EI VOI TEHDÄ
PALJOAKAAN,
MUTTA EU VOI.”

VAIKKA MEDIAAN päätyvät lähinnä kriisit, tapahtuu par-

MIAPETRA
n Syntynyt Vaasassa vuonna 1972, insinööri
(BSc) ja kauppatieteiden ylioppilas.
n Europarlamentaarikko vuodesta 2014,
aikaisemmin 11 vuotta kansanedustaja
Vaasan vaalipiiristä vuosina 2003–2014.
Vaasan kaupunginvaltuutettu.

”Minut oli juuri valittu ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajaksi. Olimme käymässä Elinkeinoelämän keskusliitossa, ja ainoat naiset lisäkseni olivat
valtavan miesköörin reunoilla seisovat kaksi sihteeriä.
Rehtori esitteli minut sanoilla ’Tässä on Miapetra. Nykyäänhän meillä valitaan puheenjohtajat ulkonäköperustein.’ Nyt tilanne naurattaa ja olen kyseisen rehtorin kanssa hyvä ystävä, mutta samanlaisiin tilanteisiin
törmäsivät ja törmäävät yhä edelleen monet vastuullisiin tehtäviin päätyvät naiset.”

joka päivä. Ihmiset näkevät, kuulevat ja ymmärtävät
kyllä, että on turha tsempata kuukautta ennen vaaleja,
jollei ole neljään vuoteen tehnyt mitään. Silti noin viisi
viikkoa ennen vaaleja asetun peilin eteen, suljen silmät
ja vedän syvään ilmaa. Hengitän ulos, katson peiliin ja
totean, että seuraavat viikot olen kampanjatuote. Se on
ainoa keino selviä järjissään siitä, että näkee kaksimetrisen naamansa bussipysäkillä ja jakaa omalla kuvallaan varustettuja lipukkeita ventovieraille ihmisille. ”

KUMPULA-NATRI on ennättänyt käydä tähän men-

lentokone oli aloittamassa laskeutumista Brysselin kentälle, kun siellä räjähti pommi. Hetkeä myöhemmin räjähti lähimpänä parlamenttia sijaitsevalla metroasemalla.
Ensimmäisenä aamuna iskujen jälkeen Brysselin kadut olivat autiot. Belgian liput roikkuivat surumielisinä
puolitangossa ja koulujen, päiväkotien ja kauppojen ik-

nessä jo 12 vaalit. 46-vuotiaalle se on aika paljon. Hänet on valittu Vaasan kaupunginvaltuustoon jo kuudesti,
eduskuntaan kolmesti ja Euroopan parlamenttiin kerran. Tottuuko kampanjointiin?
”Ei. Uskon, että parasta vaalityötä on se työ, jota teen
14
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n Vahva Eurooppa-politiikan tuntija,
entinen eduskunnan suuren valiokunnan
puheenjohtaja ja kokemusta kansalaisjärjestöistä ja Euroopan demarinuorista.
n Perhe (tytär, poika, aviomies ja Lukakoira) asuvat nyt neljän Bryssel-vuoden
jälkeen Helsingissä.
n Pääministeri Paavo Lipposen
erityisavustaja 2000–2003.
n Irrottautuu politiikasta koiralenkeillä ja

MAALISKUUN 22. päivä vuonna 2016 Kumpula-Natrin

kirjakerhossa sekä fudis-säbä-viulu-tanssi
-kuskina. Vapaa-ajan kohokohdat ovat
mökillä ja Lapin luontovaelluksissa.
n Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti,
ranska ja venäjän perustaidot.

lamentissa paljon muutakin, vakaata uudistamista jota eivät kriisit heilauttele. Kumpula-Natrin valiokunnassa energia-asioita ja digitaalisia sisämarkkinoita, tutkimuspolitiikkaa
sekä ilmastokysymyksiä on puuhattu normaalisti.
”Tämä on tärkeää, sillä siinä missä pakolaiskriisi koskettaa
henkilökohtaisesti hyvin harvaa suomalaista, digitaaliset sisämarkkinat tulevat muuttamaan melkein kaikkien elämän.”
Olipa meillä EU:ta tai ei, meidän on pakko ajatella tiettyjä asioita, Kumpula-Natri muistuttaa.
”Miten tulevaisuudessa taataan eurooppalaisille ja muualle
maailmaan puhdasta vettä, miten suojellaan ilmasto ja luonto, mistä saadaan energiaa? Miten käydä kauppaa niin, että
se hyödyttää mahdollisimman monia? Miten kerätä veroja
niin, etteivät ne karkaa Panamaan? Yksin Suomi ei voi tehdä paljoakaan, mutta EU voi.”
LOPULTA PUHELIMEN pirinä rikkoi mökin hiljaisuu-

den. Tuli kiire.
”Aloin soitella Suurta valiokuntaa läpi, lähetin tekstiviestejä niille, jotka eivät vastanneet. Eduskunnan hyväksyntä
oli saatava heti.”
Euro oli saanut kymmenen hyvää vuotta, mutta nyt valuutta oli joutunut vastatuuleen. Eurojärjestelmässä ei ollut
varauduttu huonoihin päiviin.
”Vapautimme pääomat, mutta unohdimme luoda valvonnan. Jos pankkivalvonta ja pankkien vastuut olisi ymmärretty luoda ajoissa, en minäkään olisi vastaillut hätäpuheluihin mökillä.”
Kun riittävän moni Suuren valiokunnan jäsen oli vastannut, soitti Kumpula-Natri pikaisesti Brysseliin: Mandaatti
saatu, älkää antako Kreikan kaatua!
”Samalla mökillä olen hoitanut muitakin valtion asioita,
käynyt jopa minihallitusneuvotteluja kasvimaan hoidon välissä. Se on hyvä mökki, perheen rakas pesä”. n
MIAPETRA 2019
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LEDAREN & EDITORIAL

EUROPA I VÅRT SEKEL

U

nder 1900-talet fick två ofattbart förödande krig sin början i Europa. Följderna har
hundratals miljoner människor i hela världen lidit av. Under seklets andra hälft lyckades vi å andra sidan få tag om samarbetets röda tråd: med europeisk integration
och fördjupat samarbete har vi fått bevittna
en historiskt lång epok av fred och tillväxt.
Nu accelererar den globala konkurrensen samtidigt som polariserande krafter lyfter på huvudet också inom Europa. Finland
och hela Europa står inför ett val: ska vi fortsätta framåt tillsammans eller ska vi dra oss
inom vårt skal?
Jag vill hävda att tre olika brytningar
kommer att visa sig avgörande för Finlands
och Europas framtid: Vi behöver en Europaledd rejäl och
rättvis metod för att hejda klimatförändringen. Digitaliseringen måste spännas för det nya, framtida arbetet – och
ekonomin måste fås att motsvara den digitala tidens krav.
Dessutom behöver vi säkerhet och framtidstro.
I mitt arbete i Europaparlamentet har jag märkt att det
behövs många konkreta åtgärder för att lösa de stora frågorna. Min egen socialdemokratiska grupp i parlamentet
har gjort värdefullt arbete i synnerhet för sociala rättig-

heter, förbindelser med Afrika, för att utrota skattesmitningen och införa progressiva handelsavtal. Själv verkar
jag i två utskott och arbetar främst med frågor som gäller
digitalisering, forskning, energi och klimat, social- och arbetslivspolitik samt mänskliga rättigheter.
Europeisk framgång förutsätter att vi bygger lösningarna tillsammans. Små, lyckade exempel är till exempel Erasmus-utbytet. Eller de
gemensamma spelreglerna som styr marknaden; bland annat har roamingavgifterna slopats. Jag förhandlade fram detta direktiv, som
innebär att det inte kostar mer att ringa, messa
och surfa i ett annat EU-land än i hemlandet!
Unionen upplevs fortfarande som alltför
distanserad och avlägsen. Följderna av detta
ser vi i Brexit. Nu måste resurserna inriktas på
att hitta nya motsvarigheter till Erasmus eller roamingavgifter. Jag tar med öppna armar emot nya idéer! Personliga erfarenheter av Europa och andra européer stärker
samarbetet och det ömsesidiga förtroendet. Genom parlamentets arbete stärker vi den europeiska demokratin! n
Miapetra Kumpula-Natri
Europarlamentariker, Gruppen Progressiva
förbundet av Socialdemokrater, Finlands delegation
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sive trade agreements. I myself work in two committees, in
particular on digital, research, energy and climate issues,
social and employment issues and human rights.
European success requires us to build solutions together. Among recent success stories is the Erasmus exchange or the common rules governing the market, such
as the removal of roaming prices. Many people recognize
this directive, which I helped to negotiate, when making
a call, texting and surfing the net in another EU country,
which now costs like at home!
People sometimes perceive the Union to be alien and
too distant, the consequences of which can be see, for example, in Brexit. We must figure out where we can find
the next Erasmus or roaming. I will welcome new ideas
with open arms! Personal experiences about Europe and
fellow Europeans strengthen cooperation and increase
mutual trust. Through the Parliament's work, we can see
open European democracy in action and reinforce it! n
Miapetra Kumpula-Natri
MEP, S&D Parliamentary Group, Finnish delegation

S

LUSTATALOUS: Verkkoalustoilta tarjottavia palveluita (esim.
Uber, Foodora). Haastaa työmarkkinat; kuka on vastuussa esim. liian
alhaisesta toimeentulosta? EU:n olisi taattava epätyypillisissä työsuhteissa olevien
yhdenvertainen kohtelu ja pääsy sosiaalisen suojan, kuten eläkkeiden, piiriin.
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tekstailla ja surffailla netissä koko EU:ssa kuin kotonasi!
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IILAAKSO Kaliforniassa,
metafora korkean teknologian liiketoiminnan keskittymille. Missä on Euroopan
oma Piilaakso? Kasvaako
sellaiseksi Helsinki, Cern tai Tukholma?
Suomen lupaavia keskittymiä ovat Oulu,
Vaasa, Turku, Tampere…

Sain sen europarlamentin neuvottelijana roamingmaksujen poistamisessa EU:ssa. Nyt voit soittaa,

B

ONNECTING EUROPEAN FACILITY (CEF)
eli Verkkojen Eurooppa
–rahoitusohjelma. Vaalikauden viimeisiä töitäni, neuvottelemme
lähes 40 miljardin liikenne-, energia- ja digiverkkohankkeiden toteutuksesta. Suomeen haettanee rahoitusta rautatieyhteyksiin, toivottavasti myös esim. 5G ja
valokuituun sekä älyenergiaverkkoihin.

E

F

ACEBOOK Kiva löytää ja
lukea kavereista – mitä olisi yhteydenpito ilman näitä? Käyttäjiä on enemmän
kuin Kiinalla ihmisiä ja järjestelmä tuntee meidät itseämmekin paremmin? Mihin kaikkeen tietojamme käytetään?

ADAME ROAMING, lempinimeni Brysselissä ;)

LOCKCHAIN eli lohkoketjut.
Tekniikka, jolla ihmiset voivat
yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti omilla
koneillaan. Mikään ylempi taho (mm. pankit, yritykset) ei silloin omista tietoja, vaan
toimet kirjataan salauksen taakse eri lähteisiin ja yhdessä niistä muodostuu luotettava tietokanta. Seuraava teknologinen
megaloikka?

OUR CENTURY IN EUROPE
n the 20th century, two unprecedented wars emerged
in Europe, with hundreds of millions of people affected
worldwide. In the second half of the century, we discovered the significance of cooperation. With deepening European integration and cooperation, we have been able
to witness a historically long period of peace and prosperity.
Now, global competition is accelerating and the forces of
confrontation are becoming more vocal within Europe. Finland and Europe will face important choices: Will we move
forward together, as a united front, or will we go it alone?
I argue that three issues will be crucial for our future:
We need a fair and just way to stop climate change under
European leadership. The digital agenda must be harnessed to generate future work, and the economy must be steered to meet the demands of the digital age. We also need a
sense of security and a common EU-vision for the future.
While working in the European Parliament I have realised that to solve major issues, a lot of concrete action is
needed. My own S&D Parliamentary Group has done important work in progressive economy, social justice, Africa-policies, combating tax evasion and promoting progres-

DIGIMEPIN AAKKOSET

–PRIVACY. Yksityisyydensuoja digiaikana. Tarvitaan selkeät
säännöt, mitä tietoja saa kerätä ja säilyttää. Tavoitteena päästä digijättien herroiksi – eli estää heitä olemasta meidän herramme.
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NSTAGRAM. Sosiaalisen media, jossa julkaistaan kuvia ja lyhyitä videopätkiä elämästä ja itsestään ja löydetään yhteisiä mielenkiinnon kohteita,
esim. #meppi, #koira. Jee, minulla jo yli
5 000 seuraajaa!
ODAK, kuka vielä muistaa kamerat? Digitalisaatio muutti filmiteollisuuden vain muutamassa
vuodessa! Kjäll Westö on
huomauttanut, että luolakauden maalauksien käyttöikä on tuhansia vuosia, meidän
10 000 valokuvien puolestaan sekunteja.

UANTUM COMPUTATION eli laskutehon vieminen kvanttitasolle,
moniulotteinen tietokonelaskenta moninkertaisti laskentanopeudet ja muistin
käytön. Mahdollistanut valtavan digiloikan!

UBETTAJAT nykyajan nuorison
tähtiä, osalla miljoonia seuraajia.
Termi tulee YouTube-sivustosta,
jonne tubettajat kuvaavat elämäänsä "aitoa realityä" ja miniohjelmia. Toimii myös
maailman kutistajana eli mahdollisuuksien
avartajana.

U

OKIA on edelleen kingi, vaikkei
nyt kännyissä, niin verkoissa ja
niiden tuottamisessa!

BER disruptiivinen alustatalousyhtiö, joka mullisti taksipalvelut.
Uuden hyvän ohella pitää katsoa
kuskien työn pelisäännöt – ja miksei veroja
voisi automatisoida suoraan järjestelmiin?

PTIC FIBRES, valokuidut. Olen
puskenut moneen lainsäädäntöön kannustimia siirtymiseksi valokuituihin. Valokuidut mahdollistavat
mm. 5G-teknologian, eli älyliikenteen, tehokkaan energiajakelun ja digiterveydenhuollon. Vanhojen kuparijohtojen päivityksellä emme saa nopeuksia kuntoon, vaan
ne pät-ki-vät..

HATSAPP Dataverkkoon pohjaava viestisovellus.
Kätevät ryhmäkeskustelutkin
videopuheluin, kun avustajat ovat Brysselissä ja Helsingissä, meppi puolestaan
Strasbourgissa... Miten ennen soiteltiin läksykysymykset ja hyvän yön puhelut?
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käänteissä kirjalliHEKTISEN ARJEN
joka tarjoaa aivoille
suus on henkireikä,
ihin maailmoihin
virikettä, matkan mu
nnostavaa uutta
sekä kutkuttavan kii
paahetkissä iloa
tietoa. Brysselin va
ajatuksia luetusta
tuo kirjakerho, jossa
en naisten kesken.
vaihdetaan älykkäid
ikeista tällä hetkelLukulistalta ja suos
assa Naiset, joita
lä löytyvät muun mu
udes sukupuutto.
ajattelen öisin ja Ku

Mepin matkalaukku
Matkapäiviä kertyy ja
reissuissa vietetyt tunnit on
osattava käyttää hyödyksi.
Vuosien varrelta matkaan on
tarttunut luottotarvike jos
toinenkin, joita ilman meppi ei
yksinkertaisesti selviäisi.

DIGIMEPIN ARKI
ei sujuisi ilman laa
dukkaita
älylaitteita. Sosiaali
nen media tuo ystäv
ät, toverit ja kotimaan as
iat lähelle ja uutisetk
in saa
selattua näppärästi
. Parlamentin avoim
et valiokuntakäsittelyt vo
i esteen sattuessa
seurata
streamista ja yhtä lail
la mainiosti sujuu etä
osallistuminen vaikkapa
Vaasan Sähkön koko
uksiin.
Itselle varastettuina
hetkinä kuulokkeist
a kuuluu
musiikkia ja äänikirjo
ja.

JAKSAN PAREMMIN, kun liikun säännöllisesti. Matkustamisen ja kokouksissa istuttujen tuntien lomassa vastapainoksi tarvitaan lisäksi kehonhuoltoa. Kuvan "Trigger"-pallolla ja
jumppakuminauhalla annetaan kyytiä selkä- ja
niskajumeille ja mikä parasta, vetreyttävä treeni onnistuu niin toimistolla, kotona kuin vaikkapa hotellihuoneessa.

VARA-AKKU ON todellinen kohtalonlaite, sillä ympäri kotimaata ja Eurooppaa reissatessa
jäisivät muuten välistä niin monet työasiat kuin
lasten läksyihin osallistuminen ja pojan tärkeiden jalkapallo-otteluiden etäseuraaminen. Samalla käynnissä pysyvät laitteet mahdollistavat
sosialidemokratian puolustamisen myös reissunpäällä ollessa.

aikataulut
ÄÄNTYY, eivätkä
REISSUSSA RÄHJ
tavan oholtotaukoja kiinnos
aina mahdollista hu
a tyyli on
ikasta toiseen. Om
jelman viedessä pa
tinä säilyvuosia sitten ja siis
onneksi löydetty jo
rsinainen liät vaatteet ovat va
vät rypistymättöm
ikkilistalla
ää hevillä luovu. Suos
fesaver, joista en en
n, tiedätaista muotia. Muute
on tietysti pohjoism
sinun vaatnkälaisissa oloissa
kö sinä missä ja mi
teesi on tehty?

MEPIN ARKI on jatkuvaa siirtymistä tilanteesta toiseen ja tilaisuudesta seuraavaan. Lenkkarit jalassa on hyvä kävellä Strasbourgin pitkien päivien aamuina joen vartta töihin. Samalla
täyttyvät päivittäin tavoitellut 10 000 askelta.
Luottokorkkarit varmistavat skarppina edustamisen, sillä Suomi ja Eurooppa tarvitsevat
valpasta puolustajaa – toisinaan vain minuuttien varoajalla.
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