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PÄÄKIRJOITUS

...muutosten keskellä

Yhdessä
"EUROOPPALAISESSA YHTEYDESSÄ
ÄÄNEMME KUULUU KAUEMMAKSI
JA VAIKUTTAA ENEMMÄN."
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uroparlamentin käytävillä havahtuu usein liikkuvuus, sosiaaliset ja taloudelliset turvaverkot, huoltopohtimaan, mitä on suomalaisuus nykyi- varmuus ja maailmanlaajuisten arvoketjujen häiriöalttius
sessä rajojen madaltumisen ja kansainväli- näyttäytyvät nyt uudessa valossa.
sen yhteistyön maailmassa? Sata vuotta sitten halusimme olla vain suomalaisia. Sodan EUROOPAN parlamentissa toimimme vaikutusvaltaisesjälkeen korostimme olevamme myös pohjois- sa toiseksi suurimmassa poliittisessa ryhmässä. Teemme
maalaisia. Kylmän sodan päätyttyä ja EU-jä- paljon yhteistyötä myös muiden suomalaisten meppien ja
senyyden myötä huomaamme määrittelevämme itsemme järjestöjen kanssa. Myös Pohjoismaiden ja Baltian euromyös eurooppalaisiksi. Hyvä niin, sillä eurooppalaisuus ei parlamentaarikkojen suuntaan kanssakäyminen on tiivistä.
ota mitään pois suomalaisuudesYhteistyömahdollisuuksia tarvitaan
tamme. Päinvastoin – eurooppalaiyli maantieteen. Moninaisuuden ais“HALUAMME EDISTÄÄ
sessa yhteydessä äänemme kuuluu
tii parlamentin käytävillä. RatkaisuYHTEISIÄ EUROOPPALAISIA
kauemmaksi ja vaikuttaa enemmän.
ja ja kompromisseja on haettava eri
ARVOJA, JA TEEMME SEN
Tänä päivänä isoimmat haasteet
maiden ja poliittisten näkemysten
SUOMALAISELLA OTTEELLA."
ovat maailmanlaajuisia ja niiden ratvälillä. Muuten ei päästä eteenpäin.
kaisemiseen tarvitaan kansainvälisHaluamme edistää yhteisiä eutä yhteistyötä. Maapallon lämpeneminen ei pysähdy suo- rooppalaisia arvoja, ja teemme sen suomalaisella otteella.
malaisten toimin, eikä koronapandemian elvytyskään tuota Suomi on osa eurooppalaista moninaisuutta. Me SDP:n
tulosta yksin toimien, sillä markkinat ovat yhteiset. Koti- euroedustajat uskallamme ajaa Euroopassa Suomen ja
maan turvallisuutta hoidetaan yhteistyössä. Sosiaalinen suomalaisten etua vaikkapa työelämäkysymyksissä, metsämedia, internet ja aatteet ulottuvat yli kieli- ja maarajojen, asioissa, elvytysratkaisuissa tai liikkuvuuspaketissa. Suomi
hyvässä ja pahassa. Työntekijöiden oikeudet vaativat nekin on monessa asiassa eurooppalainen edelläkävijä. Esimersuojakseen Euroopan laajuisia sopimuksia. Yhdessä pär- kiksi harmaan talouden torjunnasta, ilmasto- ja innovaatijäämme, yksin emme.
oratkaisuista, kiertotaloudesta, koulutuksesta, naisten asemasta, nuorisotakuusta ja digitalisaatiosta Suomesta saadut
esimerkit ja opit ovat arvokkaita myös eurooppalaisessa
EUROOPPA – ja sen osana Suomi – on keskellä isoja muutoksia. Ilmastonmuutokseen vastaamiseksi tehdään Eu- viitekehyksessä. On ilo viedä tätä osaamista Eurooppaan.
Ennen kaikkea me mepit olemme EU:ssa äänestäjiemroopan historian suurinta uudistusohjelmaa Green Dealia. Talouden ja yhteiskuntien digitalisaatio taas muuttaa me asialla. Ja äänestäjien asialla ei voi olla, ellei ole kestahollaan tuotantoa, palveluita ja jopa verotusta. Talouden kusteluyhteyttä ihmisiin. Pidetään siis yhteyttä – kirjeelresursseja jaetaan uudelleen voimalla. Ei ole lainkaan lii- lä, sähköpostilla, puhelimella, sosiaalisessa mediassa – ja
oiteltua puhua neljännestä teollisesta vallankumouksesta. kasvokkain! n
Kaiken tämän lisäksi taloutta on rakennettava uudelleen
koronaepidemian jälkeen jättimäisellä elvytysohjelmalla.
Miapetra Kumpula-Natri
Pandemia ei ole poistanut tarvetta eurooppalaisille ja
europarlamentaarikko S&D
kansallisille uudistuksille, mutta se laittaa monet itsestään
selvinä pitämämme asiat uuteen tarkasteluun. Harva oli Eero Heinäluoma
osannut varautua globaaliin terveysuhkaan. Ihmisten vapaa europarlamentaarikko S&D
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Kuten kaikkialla
maailmassa, koronavirus
on laittanut myös Suomen
demarimeppien arjen
uusiksi: viruksen myötä
niin työtavat kuin työn
sisällötkin ovat muuttuneet
Brysselin EU-kortteleissa.
Työn merkityksellisyys
ei kuitenkaan ole
vähentynyt – päinvastoin.

Erilaisia
polkuja
Brysseliin
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urinko välkehtii Euroopan parlamentin päärakennuksen
ison lasiseinän heijastuksessa. Ilo on lyhytaikainen, kun Atlantilta saapuneet ja
matalalla roikkuvat pilvet täyttävät jälleen
taivaan. Ennen sadetta nähty välähdys luo
kuitenkin otollisen tilanteen, ja lupaus aurinkoisemmasta huomisesta välittyy kuvaushetkeen.
Europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri (48) ja Eero Heinäluoma (65)
ovat matkanneet erilaisia polkuja massiivisen europarlamenttirakennuksen katveeseen, Brysselin EU-kortteleihin.
Kumpula-Natrista ei pitänyt tulla poliitikkoa lainkaan. Musiikki täytti arjen ja
kehittyi harrastuksesta taskurahalähteeksi
piano-oppilaiden ja muskariopettajan työn
myötä. Sittemmin insinööriopinnot veivät
vaasalaista pitkin Eurooppaa opiskelijavaihdon ja työharjoitteluiden merkeissä Britanniassa ja Ranskassa.
Lopulta politiikka kuitenkin vei mennessään. Nyt toista kauttaan meppinä toimiva
Kumpula-Natri ehti hakea parlamenttiin jo
innokkaana eurooppanuorena 1990-luvulla.
Ovet parlamenttiin aukesivat lopulta 2014.
Kokemusta oli tätä ennen ehtinyt karttua 11
vuoden ajalta kansanedustajana ja 3 vuotta
pääministerin avustajana.
– Insinöörinkoulutuksestani on yhä paljon hyötyä, huomaan sen etenkin lobbaritapaamisissa vaikkapa digi- ja ilmasto- ja
energia-asioissa. Yksi jos toinenkin on joutunut palaamaan uudemman kerran päivitettyjen materiaalien kanssa, kun jokin
oleellinen fakta on “unohtunut”, Kumpula-Natri naurahtaa.
– EU on tuntunut koko poliittisen urani
minulle luontaiselta väylältä vaikuttaa asioihin. Nyt nuoruuden kavereita löytyy hallituksista, komissiosta ja täältä parlamentista.

Toiselle kaudelle töihin motivoi se mielettömän hieno tosiasia, että 450 miljoonalla
ihmisellä ja maailman suurimmalla markkinalla on vääntövoimaa, kun teemme lainsäädäntöä.
Eero Heinäluoma sai puolestaan Eurooppa-herätyksen vuonna 1989 Berliinin muurin murtuessa.
– Euroopan vanhojen jakolinjojen hävitessä huomasin, että myös Suomelle avautuu kokonaan uusi maailma vaikuttamiseen.
Tein kansanäänestyksessä 1994 töitä Suomen
EU-jäsenyyden puolesta ja olin iloinen, että
teimme tuolloin oikean eurooppalaisen seuravalinnan, Heinäluoma toteaa.
Heinäluoma allekirjoittaa Kumpula-Natrin näkemyksen EU:n voimasta. Mepit toteavatkin yhdessä, etteivät Suomen voimavarat
yksin riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, hyvien kauppasopimuksien tekemiseen, veronkierron hillitsemiseen, digijättien kurissapitämiseen tai työntekijöiden
oikeuksien turvaamiseen.
"Alku oli kaoottinen"
Vuoden 2019 eurovaaleissa Eero Heinäluoma sai huimat 128 000 ääntä. Tänään äänikuningas Heinäluoma sanoo parlamentin
osoittautuneen maailman kiinnostavimmaksi työpaikaksi.
– Parlamentissa toisensa kohtaavat valtaisa osaaminen, intohimo ja halu muuttaa
maailmaa. Parlamentista löytyy tohtoreita,
professoreita, entisiä ministereitä, ammattiyhdistysaktiiveja, ympäristöherätyksen kokeneita, vanhoja ja nuoria, oikeistolaisia ja
vasemmistolaisia, kaunopuhujia ja suorapuhujia, Heinäluoma luettelee.
– Alku tosin oli kaoottinen, hän naurahtaa heti perään.
– Valtaisa määrä uutta tietoa, käytäntöjä ja uusia ihmisiä. Ensimmäisen päivän jälkeen laitoin Aylalle kotiin viestin: tule hakemaan minut pois, Heinäluoma kertaa pilke
silmäkulmassa. u
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Parlamentin viereisellä Place du
Luxembourgin aukiolla pidetään
joka tiistai markkinat. KumpulaNatrin mukaan tarttui auringonkukkia piristämään toimistoa.

– EU-neuvoston kokouspaikka ja Rue
Froissart -katu tulivat ministerivuosina
tutuksi. En silloin arvannut, että tulisin
joskus asumaan samaisen kadun varrella, Heinäluoma esittelee viitaten valtavan
parlamenttirakennuksen takana sijaitsevaan neuvoston kokouspaikkaan.
Arjen kanssa tasapainoilu on monelle
parlamentaarikolle tuttua. Kumpula-Natrin perhe muutti vuonna 2014 hänen mukanaan Brysseliin, mutta lasten kasvaessa
perhe on palannut Suomeen.
– Kyllä niin kutsuttua kulttuurishokkia oli nähtävissä kummassakin muutossa, Kumpula-Natri hymyilee.
– Lapseni ihmettelevät, ja samalla
nauttivat, suomalaisesta vapaudesta. Ulkona voi ja saa liikkua. Oma avain symbolisoi vastuunottoa heille, meille vanhemmille erityisesti turvallista yhteiskuntaa.
Tässä on suuri kontrasti Brysselin vuosiin verrattuna.
Korona
uudisti arjen
Kuten niin monella työpaikalla, laittoi
korona päiväjärjestyksen uusiksi myös
suomalaismepeillä. Etäkokoukset ja
etä-äänestykset ovat nousseet melkein6 MEPIT | S&D SUOMI

pä pääsäännöksi, samalla kuin iPadista
on tullut ylivoimaisesti tärkein työkalu.
iPadiin mahtuvat sähköpostit, sillä kirjoitetaan alustukset, sillä pidetään Teams- ja
Zoom-neuvottelut ja myös äänestetään.
– Me suomalaiset pidämme itseämme teknologisesti ennakkoluulottomina
ja edelläkävijöinä. Europarlamentti siirtyi kuitenkin jo toukokuussa etä-äänes-

Parlamentin kahvilan
välipalajogurtista on
tullut Heinäluomalle
miltein päivittäinen
rutiini.

tyksiin, kun Suomen eduskunnassa asiasta tuolloin vielä hädin tuskin puhuttiin,
Heinäluoma vertaa.
Mutta on tilanne luonut myös vaikeuksia. Kumpula-Natri toteaa viime kaudella
syntyneiden suhteiden nousseen arvokkaiksi, sillä etäaikana on helpompi pitää
yllä olemassa olevia verkostoja kuin luoda
uusia. Välttämättömät asiat tulevat kyllä
nytkin hoidetuiksi, mutta paljon luovaa
toimintaa ja vuorovaikutusta puuttuu, kun
lukuisat fyysiset iltatapahtumat ja käytäväkeskustelut jäävät vähemmälle.
Kumpula-Natri ja Heinäluoma muodostavat yhdessä suomalaisten sosialidemokraattien edustuksen europarlamentissa. Tulevaisuus ja EU ratkaisujen hakijana
nousee kummankin euroedustajan puheessa esiin toistuvasti. Katsooko EU ja
parlamentti tosissaan tulevaisuuteen?
– Kyllä uskomme vahvasti siihen,
Kumpula-Natri toteaa.
– Esimerkiksi digitalisaation ja tekoälyn saralla EU:lla on kunnianhimoinen
aikataulu tulevalle vuosikymmenille. Ja
niin pitääkin olla. Emme saa luovuttaa
kaikkia resursseja muutaman digijätin
käsiin. Haluamme luoda uutta työtä ja
älykkäitä ratkaisuja Eurooppaan, mutta
myös uskallusta määrittää yhteiskunnan
tulevaisuutta.

Heinäluoma ja Kumpula-Natri
muodostavat yhdessä suomalaisten
sosialidemokraattien edustuksen
europarlamentissa. Kuva Brysselistä,
parlamenttirakennuksen katveesta.

Hän muistuttaa, että halusimme tai
emme, uusi teknologia muuttaa yhteiskuntia.
– Meidän tehtävämme on määrittää,
minkälaiseksi ja kenen arvojen mukaisesti. En minä ainakaan muuten täällä
jaksaisi istua pitkiä iltoja erossa perheestäni, vastaten pikaisesti lasten soittoihin kesken kokousten.
Myös Heinäluoma kokee, että eri
EU-instituutioista Euroopan parlamentti katsoo eniten tulevaisuuteen. Parlamentti on se paikka, jossa ilmastonmuutos otetaan kaikkein vakavimmin.
Ensimmäisen vuoden kokemuksesta
Heinäluoma sanoo, että työ parlamentissa vaatii monenlaisia muutoksia itseltä ja läheisiltä. Ero läheisistä vaatii

elämänratkaisujen yhteensovittamista
ja joustavuutta – ja uuden teknologian
aktiivista käyttämistä.
– Soittelemme ja lähetämme Whatsapp-viestejä Aylan kanssa joka päivä.
Rakkaus elää välillämme, vaikka etäisyys onkin yli 1600 kilometriä. Ja viikonloppuisin Helsingissä vietetty aika
on sitten yhteistä kokemusta ja ystävien tapaamista.
– Lupasin eurovaaleissa toimia suomalaisten puhemiehenä Euroopassa.
Se on vaativa lupaus, ja se vaatii perinteisten puolue- ja ryhmärajojen ylittämistä. Työpöydältäni löytyy Suomen
lippu. Se muistuttaa minua Brysselissä joka päivä siitä, kenen asialla parlamentissa olen. n
MIAPETRA KUMPULA-NATRI
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"Kysyn itseltäni
jatkuvasti, hyödyttääkö
työstämämme uudistus
aidosti kansalaisia?
Jos vastaus on kyllä,
kannattaa sen eteen
nähdä vaivaa ja energiaa.
EU:n on kyettävä
tuomaan kansalaisille
näkyvää hyötyä."

Toisen kauden
varmuudella
MIAPETRA
l

l

l

l
l
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Europarlamentaarikko 2014
– (valittu uudelleen 2019)
Tekoäly-valiokunnan 1. vara-pj,
teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunta,
kansainvälisen kaupan valiokunta,
perussopimukset-valiokunta,
USA delegaation 1. varapuheenjohtaja
Kansanedustaja Vaasan
vaalipiiristä 2003–2014
Insinööri, kauppatiet. yo
Naimisissa, kaksi lasta

nsimmäisellä kaudellani
2014–19 meppinä suurin
vastuuni oli suurelle osalle suomalaisistakin tuttu
roaming-sääntely, jonka
myötä kännykän käyttäminen on nyt mahdollista EU:n sisällä ilman, että kotona odottaa satojen eurojen yllätyslasku. Päätös
maksujen poistamisesta ei tapahtunut
sormia napsauttamalla, mutta pitkien
neuvotteluiden jälkeen olin tyytyväinen,
kun kuluttajien näkökulmasta hyvä sopu
syntyi. Nyt kun vielä korona hellittäisi,
pääsisimme taas hyödyntämään tätäkin
EU:n tarjoamaa etua.
Samalla on tärkeä muistuttaa, että roaming-neuvotteluissa oli kyse vain yhdestä etapista matkalla kohti saumattomasti
toimivaa Eurooppaa. Yhteiset pelisäännöt EU-talousalueella hyödyttävät meitä kaikkia.
Koronasta pontta
uudistuksiin
Koronaviruksen aiheuttama kriisi on pistänyt Euroopan todelliseen testiin. Pandemiaan ei ollut varauduttu riittävän hyvin.
EU kuitenkin paransi juoksuaan nopeasti.
Ratkaisu elvytyspaketista on tärkeä – EU
pystyy toimimaan vaikeissakin kriiseissä.
Suomen BKT on arvioiden mukaan jopa
4 % korkeampi EU-jäsenenä kuin mitä se
olisi ilman unionia. Samalla 450 miljoonaa ihmistä on suurempi vääntövoima
kuin 5 miljoonaa. On meidän etumme
käyttää EU:n työkaluja.
Elvytyspakettiin kuuluu suuria arvovalintoja – mihin haluamme julkista rahaa
osoittaa? Mielestäni meillä on nyt tuhannen euron paikka uudistua: tulevaisuuden
digitaalisiin ja vihreisiin ratkaisuihin on
saatava vauhtia. Niiden avulla Suomessa
töitä riittää tulevaisuudessakin, sillä teknologiset edelläkävijät käärivät usein voitot. Kääritään me siis hihat!

Suomalaisille
mahdollisuuksia

Kansainvälistä
osaamista

Työni kaksi punaista lankaa ovat digitaaliset innovatiiviset ratkaisut ja energia- &
ilmastopolitiikka.
Digitalisaation saralla alkaneen kauden voi tiivistää kahteen sanaan: tekoälyyn ja dataan. Datan määrä tuplaantuu
joka 18 kuukausi. Hyödyt eivät saa valua
vain harvojen taskuun, vaan mullistuvan
maailman on palveltava ihmisiä, yhteiskuntia ja ilmastoa. Tämä tapahtuu uusien
ideoiden ja toimintamallien myötä, jotka
ovat lähtöisin kasvavasta tiedon määrästä – siis datasta.
Itse johdan Euroopan parlamentin työtä datastrategiasta. Datataloudessa tarvitaan myös eurooppalaisia toimijoita niin
etteivät vain pari digijättiä haali kaikkea
hyötyä. Istun myös parlamentin tekoälyvaliokunnassa, jossa pohditaan niin tekoälyn riskejä kuin mahdollisuuksia.
Data ja tekoäly muovaavat tuntemiamme yhteiskuntia, eivät vain taloutta. On
suomalaisten etu, että digiyhteiskunnan
pelisääntöjä työstetään Euroopan vahvoilla harteilla, sillä digimaailma ei tunne valtioiden rajoja. Meidän on varmistettava, että astumme tulevaisuuteen omilla
ehdoillamme.
EU:n vihreän kasvun ohjelma ”Green
Deal” taas on laaja kasvustrategia, jolla
EU turvaa elämän säilymistä maapallolla: ilmastomuutoksen, biodiversiteetin
ja sosiaalisen kestävyyden vaatimuksiin
on vastattava.
Eurooppalaisen ilmastolain myötä EU
asettaa tavoitteekseen vuodelle 2050 koko
mantereen ilmastoneutraaliuden. Suomen
tavoite on jo vuodelle 2035, joten olemme edelläkävijöitä!
Meillä on vankka osaamispohja rakentaa tulevaisuuden teknologioita, joilla
edistämme myös omaa asemaamme globaalissa murroksessa.

Mepin työssä on hyötyä kiinnostuksista
eri kulttuureihin. Tällä kaudella työni on
saanut uusia ulottuvuuksia, sillä minulla
on muun muassa Yhdysvaltoihin ja kansainväliseen kauppaan liittyviä vastuita.
Korona-aikana tapaamiset eri mantereiden välillä ovat mullistuneet, kun etäkokouksissa palaveeraan sujuvasti samaan
aikaan niin Atlantin toiselle puolelle kuin
Japaniin. Kansainvälisyyden huomaakin
työssäni hyvin konkreettisesti: käytän englantia, ruotsia ja ranskaa Brysselin arjessa!
Kansainväliset vastuuni ovat erityisen mielenkiintoisia näinä aikoina. Korona horjuttaa maailmankauppaa, ja se
näkyy myös Suomen vientiyritysten tilauksissa. EU:n on varmistettava, että pulaa
avainhyödykkeistä ei jatkossa pääse syntymään. Lisäksi EU:n uuden sukupolven
kauppasopimukset sisältävät paljon muutakin, kuin puhtaasti kaupan sääntöjä: näiden sopimusten alla työehtoja ei poljeta,
digikauppaa ei tehdä väärillä ehdoilla ja
luontoa ei tuhota. n
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"Työ Euroopan parlamentissa on ollut erilaista,
kuin olin ehdokkaaksi lähtiessäni kuvitellut.
Koronakriisi muutti niin työt kuin ison osan
työtapojakin. Ja kuinka ollakaan, työni meppinä
on juuri nyt kriisiasioiden ratkaisemisen ytimessä."

Raskaita
salkkuja

E

uroparlamentaarikon työssä näkyvintä ovat täysistunnot, mutta suurin osa työstä
tehdään parlamentin valiokunnissa. Minut valittiin heti
vaalikauden alussa jäseneksi
talous- ja raha-asioiden valiokuntaan ja budjettivaliokuntaan. Kesällä 2020 sain nimityksen uuteen veroasioiden alavaliokuntaan.
Budjettivaliokunta muodostaa kannan
EU:n seitsemän vuoden rahoituskehykseen. Sen pohjalta sorvataan EU:n vuosibudjetit. Valiokunnassa vaikutetaan niin
EU:n menoihin kuin tuloihin. Koronakriisiin vastauksena rakennettu elpymispaketti yksityiskohtineen on budjettivaliokunnan työlistalla.
Talous- ja raha-asioiden valiokunta on
tärkeä kanava vaikuttaa talouspolitiikkaan ja
lainsäädäntöön. Talous- ja rahaliiton sääntöjä uudistetaan valiokunnan työn pohjalta.
Samoin pankki- ja vakuutussääntely, finanssimarkkinoiden toiminta sekä Euroopan
keskuspankin valvonta ovat isoja kokonaisuuksia valiokunnassa. Finanssialan kehitty-
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vät teknologiat sekä pk-yritysten rahoitus
ja työmarkkinoiden toimintaedellytykset ovat nekin säännöllisellä asialistalla.
Stoppi rahanpesulle
Talousvaliokunnan työssä on panostettu veronkierron, rahanpesun ja yhteisten varojen väärinkäytön estämiseen.
Uusi veroasioiden alavaliokunta on yksi
esimerkki aiheen tärkeydestä. Olen itse
toiminut rahanpesun estämiseen liittyen
ryhmäni päävastuullisena neuvottelijana. Neuvottelijan tehtävä on koordinoida ryhmän kannan muodostumista, ja
sen jälkeen osallistua parlamentin kannan muodostukseen. Parlamentin sosialidemokraattien ryhmä on toiseksi
suurin poliittisista ryhmistä, joten kannoillamme on iso merkitys.
Toimin myös parlamentin ulkopuolella arvostetun eurooppalaisen ajatuspaja CEPS:n rahanpesun vastaisen työryhmän puheenjohtajana. Asiantuntijoista
koostuvan ryhmän toimenpide-esitykset
antavat lisää pohjaa vaikuttaa komission
tulevaan esitykseen rahanpesun vastaisista toimista. Rahaa pestään Euroopassa
vuosittain jopa 150 miljardia euroa, mikä
on noin prosentti kansantuotteesta. Tästä rahanpesusta 99 prosenttia menee viranomaisten silmien ohitse. Rahanpesun
vastaisessa työssä suositusten ja puitedirektiivien aika on nyt ohitse. Tarvitsemme sitovaa lainsäädäntöä ja sille eurooppalaiset valvojat.
Mr. Money
Päätöksenteossa voimaa antaa oma poliittinen ryhmä. Sosialidemokraattien
146 jäsenen ryhmä on parlamentin toiseksi suurin, ja sen tukea parlamentin
keskeisissä päätöksissä tarvitaan. Minut
valittiin heti alkukaudesta ryhmän työvaliokuntaan, joka valmistelee kaikki ryhmän kannanotot ja päätökset. Työvalio-

kunnan jäsenyys antaa mahdollisuuden
vaikuttaa myös niihin kokonaisuuksiin,
jotka eivät ole omien valiokuntieni asialistalla. Erityisvastuullani ovat ryhmän
taloudenhoitajan tehtävät. Poliittisten
linjausten lisäksi olen näin päättämässä ryhmän omasta budjetista, painopisteistä sekä lähes 300 henkilöä työllistävän ryhmäkanslian henkilöstöasioista.
Kuten monesti muuallakin, myös
täällä lempinimet ovat työn suola.
Omien vastuiden perusteella olenkin
saanut ryhmässäni kutsumanimen Mr.
Money. Asiaan vaikutti sekin, että ryhmässä tiedetään minun olevan viimeinen Suomen valtiovarainministeri, jonka
aikana valtiontalous on ollut ylijäämäinen. Harvinaista herkkua Euroopassa
ja maailmalla.

To do -listani meppinä
Euroopan unioni on myös arvoyhteisö
ja siksi toimin sen hyväksi, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ehto
EU-varojen käytössä. Jos näin tehdään,
meillä on lupa odottaa kansalaisyhteiskuntien vahvistumista niin Unkarissa,
Puolassa kuin monessa muussakin maassa. Elvytyksessä ja budjettiratkaisuissa pitää ottaa huomioon Suomen kaltaisten
pienten ja tehokkaasti toimivien avota-

louksien tarpeet. Tässä tarvitaan laajaa
yhteistyötä.
Ilmaston lämpeneminen pysähtyy
vain EU:n laajuisilla päätöksillä, ja niitä
olen edistämässä. Metsäasiat haluan kuitenkin pitää kansallisessa päätöksenteossa, sillä metsien merkitys ja hoito ovat
jäsenmaissa edelleenkin niin eri tavoin
ymmärrettyjä.
EU:n pitää edustaa myös ihmisten
monenlaisia oikeuksia ja turvaa. Siksi olen mukana edistämässä EU:n minimipalkkalainsäädäntöä. EU:n täytyy
osoittaa hyötynsä ihmisten arjessa, jotta se säilyttää uskottavuutensa.
Haluan katsoa asioita laajemmin kuin
perinteinen puoluepolitiikka tekee. Vaalilauseeni "Suomalaisten puhemies Euroopassa" velvoittaa laajaan ja puoluerajat ylittävään yhteistyöhön. n
VALIOKUNNAT JA TEHTÄVÄT
l
l

l
l

l
l
l
l

Budjettivaliokunta BUDG
Talous- ja raha-asioiden
valiokunta ECON
Veroasioiden alavaliokunta FISC
S&D-ryhmän taloudenhoitaja ja
työvaliokunta
EU-Turkki -valtuuskunta
EU-Venäjä -valtuuskunta
EU-Kazakstan -valtuuskunta
CEPS ajatuspajan työryhmä
rahanpesua vastaan
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OLLAAN YHTEYDESSÄ!
Laita rohkeasti viestiä sähköpostilla tai sosiaalisessa
mediassa. Ole yhteydessä poliittisista kysymyksistä
tai tilaisuuksista!
Julkaisemme myös molemmat uutiskirjettä.
Tilaa omasi nettisivuilta!

AVUSTAJAT (MIAPETRA)
Aleksi Kuusisto
Kauppa- ja investointipolitiikka (INTA),
perussopimusasiat (AFCO),
parlamentin USA ja
Japani valtuuskunnat
aleksi.kuusisto@ep.europa.eu
Topi Juga
Digi- ja innovaatioasiat (ITRE),
Tekoälyvaliokunta (AIDA), viestintä
topi.juga@la.europarl.europa.eu
Anna Mäenpää
Energia, teollisuus- ja ilmastoasiat
(ITRE), kabinettivastaava
anna.maenpaa@ep.europa.eu
Saara Pokki
Kotimaan avustaja
saara.pokki@eduskunta.fi

AVUSTAJAT (EERO)
Saara Anttinen
Budjettiasiat (BUDG),
kabinetin päällikkö
saara.anttinen@ep.europa.eu
Jan Moens
Talous- ja raha-asiat (ECON)
jan.moens@ep.europa.eu
Maria Loima
Viestintä, kalenteri ja tapaamiset
maria.loima@ep.europa.eu
Aila Pääkkö
Kotimaan avustaja,
vierasryhmät
aila.paakko@eduskunta.fi
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www.miapetra.fi
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Seuraa somessa!

Seuraa somessa!

Fb: facebook.com/heinaluoma
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Instagram: @eeroheinaluoma

Fb: facebook.com/kumpulanatri
Twitter: @miapetrakumpula
Instagram: @miapetrakumpula
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