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Pakolaiset, brexit, talous?

Anttila aloittaa
yt-neuvottelut
Kodin Ykkösissä

Mihin europarlamentaarikot keskittyivät työssään EU:n kriisivuotena?
Eeva Suhonen

Turun Sanomat/LM
Strasbourg

Euroopan vuosi on ollut myrskyinen: pakolaisia, talousongelmia ja Venäjä-pakotteita.
Torstaina Britannia äänestää
jäsenyydestä unionissa.
–EU on kriisissä. Politiikka
on aina kriisissä, sen tehtävä
on ratkoa asioita. Nuoressa
instituutiossa on aina kriisi sii-

tä, hajoaako se. Silti oma usko
instituutioon on vahva, toteaa
Sirpa Pietikäinen (kok).
Kaikkia meppejä puhututtaa
unionin tulevaisuus ja maahanmuuttokysymykset.
–Populismi nousee, kun
koetaan, ettei politiikka ole
ollut tasapuolista. Globalisaatio on hyödyttänyt muita kuin
tavallisia ihmisiä. Mikään ei
kuitenkaan muutu entiseksi,
Liisa Jaakonsaari (sd) sanoo.
Perussuomalaisten leiri kan-

nattaa Britannian eroa.
–Britit ovat kysyneet usein,
pitäisikö heidän erota. Minun
mielipiteeni on, että pitäisi. Se
herättäisi keskustelua myös
Suomessa, Jussi Halla-aho
(ps) toteaa.
Lännen Media kysyi europarlamentaarikoilta, mikä on
vienyt eniten heidän aikaansa
pian päättyvällä dramaattisella
istuntokaudella. Meppien arkityö on muutakin kuin kriisejä, mutta esimerkiksi turva-

PEKKA MAUNO

”Olen kehitysvaliokunnan puheenjohtaja. Asia on ollut esillä, kun YK viime syksynä asetti
uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Pyrin vaikuttamaan
siihen, että voisimme tehokkaasti näitä tavoitteita edistää
sekä ryhmitellä, kun niitä on
paljon.
Lisäksi olen ollut laatimassa
mietintöä EU:n roolista YK:ssa.
Maahanmuuttoasioihin otin

kantaa jo viime vuonna. Syihin
lähtömaissa on puututtava ja
tuettava pakolaisleirejä.
Teen myös töitä Suomen
eroamiseksi eurosta.”

Paavo Väyrynen
(Kesk, ALDE)
Jäsen 1995–2007 ja 2014–

mäinen kausi parlamentissa on
herättänyt ajatuksia itse unionin toiminnasta. Mielestäni
yhteistyötä voitaisiin harjoittaa
pienemmillä kustannuksilla.

Pirkko Ruohonen-Lerner
(ps, ECR)
Jäsen 2014–

–Jakamis- ja yhteistyötalous laittaa bisnesmallit uusiksi. Sulkemalla ovet uusilta innovaatioilta Eurooppa uhkaa
jämähtää menneisyyteen. Yhdysvallat ja Aasia ovat jo edellä,
hän toteaa.
Parlamentti alkoi tutkia
myös surullisenkuuluisia Panaman papereita.
–Veronkierto on yksi EU:n
olemassaoloon liittyvä kysymys, Anneli Jäätteenmäki
(kesk) sanoo.

Kaikkia meppejä
puhututtaa Euroopan
unionin
tulevaisuus.
Kesän jälkeen kaikissa
täysistunnoissa
on käsitelty
turvapaikanhakijoita.

JUHA NEUVONEN

”Ympäristövaliokunnan isoimpia asioita ovat olleet eläinlääkintä ja antibiootit. Uusiutuvan energian osalta olemme
tehneet metsästrategiaa – mihin puuta saa käyttää – ja miettineet kiertotaloutta.
Rautatiepaketti vietiin maaliin. Mielenkiintoista nähdä
mitä sille tapahtuu. Myös energiakysymykset ovat pinnalla.
Ne ovat isoja edunvalvonnal-

MARTTI KAINULAINEN

”Veronkiertoon liittyvät asiat
ovat olleet tärkeitä. Esimerkiksi niin, että Suomessa toimivat
McDonald’s tai Ikea eivät voisi sisäisillä siirroilla imuroida
tuloja alhaisen verotuksen
maihin. Myös verotietojen
läpinäkyvyys on työllistänyt.
Suomi on kärsinyt paljon veromenetyksiä kansainvälisistä
käytännöistä johtuen. Ensim-

paikanhakijoita on käsitelty
viime kesän jälkeen kaikissa
täysistunnoissa. Nils Torvalds
(rkp) uskoo, ettei parlamentti
hyväksy Turkki-sopimusta.
–Me ollaan puun ja kuoren
välissä, jolloin pitää tehdä periaatteellisia ratkaisuja, hän
sanoo.
Henna Virkkunen (kok)
miettii, miten digitaaliset
markkinat voisivat liikkua entistä joustavammin unionin
sisällä.

Vaarassa on 300 työpaikkaa, kun Anttila
aloittaa yt-neuvottelut
Kodin1-tavarataloissa.

lisia kysymyksiä.
Investointikysymys: Pääsemmekö isommille markkinoille esimerkiksi Kanadassa,
jossa suojataan edelleen puolustuksellisesti tärkeää kansallista tuotantoa, kuten jäänmurtajien valmistusta?”
Merja Kyllönen
(vas, GUE/NGL)
Jäsen 2014–

TROND H. TROSDAHL

”Vastuunalaisin tehtäväni on
EU:n ulkosuhteita itäisten
naapurimaiden kanssa pohtivan Euronest-parlamentaarikkojen ryhmän puheenjohtajuus. Olemme käsitelleet
viisumivapauskysymyksiä.
Venäjä-delegaatiossa olen ollut aloitteellinen ja nyt Venäjän
kummallisella mustalla listalla.
Koskaan ei ole ollut näin vaikeaa kemikaalien kanssa kuin

nyt glyfosaatin kieltämisessä.
On vaikeaa nähdä, että vastaan
olevien maiden kanta muuttuisi. Lisäksi dokumentit eivät ole
julkisia.”

Heidi Hautala
(vihr, Greens/EFA)
Jäsen 1995–2003, 2009–2011,
2014–

SEPPO SAMULI

”Minulla on kaksoishattu EU:n
budjettipolitiikassa ja se määrittää aika pitkälle omia juttuja.
Tärkeimpiä asioita on ollut
mietintö EU:n maatalouspolitiikan tarkastuksesta, joka
hyväksyttiin toissa syksynä.
Teen paljon töitä näiden asioiden kanssa.
Toiseksi tärkein on ollut
EU:n maahanmuuttopolitiik-

ka. Meidät yllätettiin housut
kintuissa, vaikka pakolaisia oli
jo muun muassa Libanonissa ja
Jordaniassa. Täytyy saada tämä muuttoliike hallintaan ja
lainsäädäntö kuntoon. Päätöksistä pitää usein valita vähiten
huono.”
Petri Sarvamaa
(kok, EPP)
Jäsen 2012–

JANNE RUOTSALAINEN

”Digitaaliset sisämarkkinat,
erityisesti digitaalinen vallankumous. Vaikka meillä kaikilla on älykoneita, tulevaisuus
on huono, koska esimerkiksi
kännykät tehdään Aasiassa ja
Google on amerikkalainen.
Meillä on myös osaamista.
Toivon lainsäädäntötöitä.
Olen biotalousverkoston
puheenjohtaja, ja tehnyt met-

sästrategiaa. Se on iso osatekijä, kun siirrytään fossiilisesta taloudesta pois. Suomeen
biojalostus tuo paljon töitä.
Toivon, että Suomessa panostetaan osaamiseen.
Lisäksi veronkierto on meidän ryhmässämme iso asia.”

STT

Helsinki

Yhtiön mukaan tavaratalot ovat olleet viime vuosina tappiollisia ja niiden
toimintaa arvioidaan uudelleen.
Jatkossa omistaja suunnittelee keskittyvänsä
vain Anttila-tavarataloketjun ja verkkokaupan
kehittämiseen.
Neuvottelut koskevat
531:tä henkilöä yhdeksässä tavaratalossa sekä
keskusyksikössä. Työnantaja on ilmoittanut,
että irtisanomisuhan alla
on enintään 300 ihmistä.
– Jos puhutaan 300:sta
irtisanottavasta, pelkään
pahoin, että osumme aika
lähelle totuutta, Anttilatavaratalojen pääluottamusmies Kai Vauhkala
arvioi tilannetta STT:lle.
Vauhkalan mukaan

ratkaisu tarkoittaa, että
Kodin1 -brändi hiipuu
pikkuhiljaa pois. Hän ei
tiedä, mitä Kodin Ykkösen verkkokaupalle käy.
– Osalle varmaan löytyy uutta työtä, mutta
täytyy muistaa, että henkilöiden määrä on iso ja
tavaratalot ovat eri puolilla Suomea.
Vauhkalan mukaan lopulliseen määrään vaikuttavat myös muun muassa
eläkeratkaisut.
Kesko myi Anttilat
pääomasijoittaja 4K Investille reilu vuosi sitten.
Toimitusjohtaja Markus Roschel kertoo tiedotteessa, että esimerkiksi sisustustuotteiden valikoimaa aiotaan kehittää
Anttiloissa sekä verkossa.
Mahdollisuutta muuttaa Kodin1-tavarataloja
Anttiloiksi selvitetään.
Yhtiön mukaan ainakin
Helsingin Kaisaniemen
Kodin Ykkönen aiotaan
muuttaa Anttilaksi syksyn kuluessa.
Anttila-tavaratalojen
määrä kasvaa tulevien kuukausien aikana
30:een.

Suomalaiset kyselyn
mukaan tyytyväisiä
nettikirpparikävijöitä
HELSINKI Yhä useampi
suomalainen on löytänyt
nettikirpputorit, selviää
tietoliikennekonserni
Dna:n vuotuisesta Digitaalinen elämäntapa
-tutkimuksesta. Noin 30
prosenttia vastaajista on
myynyt tai tehnyt ostoksia nettihuutokaupoissa
tai nettikirpputoreilla.
Tutkimuksen mukaan
nämä tarjoavat kaikista
nettipalveluista parhaan
digitaalisen asiakaskokemuksen.
Kahdeksan kymmenestä palveluja käyttäneestä
kertoo asiakaskokemuksen olleen hyvä, ja lähes
puolet käyttäjistä kertoo
nimenomaan tapahtuman digitaalisen luonteen vaikuttaneen tähän.
Eniten digitaalisia palveluita suomalaiset käyttivät pankkiasioiden hoitamiseen ja terveyspalveluiden ajanvaraukseen.
Kolmen viime kuukauden aikana neljä viidestä

suomalaisesta on hoitanut pankkiasioitaan
pankin itsepalvelussa
tai mobiilisovelluksessa.
Vastaajista 81 prosenttia
on ladannut puhelimeensa pankki- tai taloussovelluksen, ja heistä vastaosa käyttää sovellusta
säännöllisesti. Erityisen
yleistä pankki- tai taloussovellusten käyttö on alle
45-vuotiaiden keskuudessa.
Myös terveyspalveluiden varaaminen digitaalisesti on suomalaisille
tuttua.
Kaksi viidestä on varannut ajan terveyspalveluihin digitaalisten
kanavien kautta. Tutkimuksen mukaan kaikkein
aktiivisimmin asioitaan
hoitavat digitaalisesti
25–34-vuotiaat.
Tutkimus tehtiin huhtikuussa 2016, ja siihen
osallistui 1 036 iältään
15–74-vuotiasta suomalaista. STT

Miapetra Kumpula-Natri
(SDP, S&D)
Jäsen 2014–

Kaleva alkaa painaa ja
jakaa Helsingin Sanomia

Sipilä: Suomi lyö läpi kiertotaloudessa
TS/LM/MARKKU TANNI

yrityksille olisi tyrkyllä miljardien eurojen markkinasiivu.
Riihimäen kiertotalouskylä
muodostuu ekojalostamosta,
muovijalostamosta ja biojalostamosta. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 50
prosenttiin ja hyötykäyttöaste
96–98 prosenttiin.

Pääministeri vieraili
Ekokemin kiertotalouskylän avajaisissa.
Kiertotaloudelle on ladattu kovia odotuksia.
Viki Salonen

Ekojalostamo erottaa yhdys-

Aika on kypsä suomalaisyritysten läpimurrolle kiertotaloudessa, vakuuttaa pääministeri
Juha Sipilä (kesk).
–Otamme varmasti ainakin
oman osuutemme maailmanmarkkinoista. Kysyntä on nyt
erittäin kovaa joka puolella, ja
meillä on jo tarvittava teknologiaosaaminen ja ongelmanratkaisukyky.
Sipilä vieraili jätteenkäsittely-yhtiö Ekokemin uuden
kiertotalouskylän avajaisissa
Riihimäellä.
Kiertotaloudelle, cleantechille ja biotaloudelle on

kuntajätteestä hyödynnettävät
materiaalit eli biojätteen, muovin ja metallin. Muovijalostamo
kierrättää myös kotitalousmuovit takaisin teollisuuden
raaka-aineeksi. Biojalostamo
tuottaa biojätteestä biokaasua
liikennekäyttöön.
Ekokem alkoi suunnitella
uudentyyppistä kiertotalouskylää yli kahdeksan vuotta sitten. Täydellä teholla kylä alkaa
pyöriä lokakuussa.
Pääministeri Sipilä kertoo
havainneensa kiertotalouden
markkinaraon omin silmin helmikuisella Intian-matkallaan.
–Näin ne jätevuoret ja sen,
mitä mahdollisuuksia kiertota-

Turun Sanomat/LM

Pääministeri Juha Sipilä pitää Ekokemin uutta kiertotalouskylää
merkittävänä askeleena. Hänen mukaansa suomalaisyrityksillä on
kaikki eväät menestyä kiertotalouden kasvavilla markkinoilla.

jo pitkään ladattu sekä kovia
odotuksia että erilaisia tukia.
Ne löytyvät myös hallituksen
kärkihankkeista. Merkittävä
kaupallinen ja varsinkin vientimenestys antavat kuitenkin
yhä odottaa itseään.
–Yhtenä ongelmana on ollut
kotimaisten referenssien puute, Sipilä sanoo.
Hänen mukaansa Ekokemin
kiertotalouskylä on konkreet-

tinen edistysaskel.
Ekokemin toimitusjohtaja
Karri Kaitue kertoo, että Fortumin omistukseen siirtyvä yhtiö aikoo jatkaa kasvun polulla.
Se pyrkii myös monistamaan
uraauurtavan kiertotalouskylänsä konseptin ulkomaille.
Kaitueen mukaan uudenlaisille jätehuolto- ja kierrätysratkaisuille on huutava tarve
ympäri maailmaa. Suomalais-

KIERTOTALOUS

Tehokkuus on megatrendi
■ Luonnonvarojen niukkenemisesta kumpuavan kiertotalouden
lähtökohta on, että tuotannosta
ja kulutuksesta syntyy mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.
■ Ympäristö- ja ilmastonäkökulman ohella kiertotalous
kytkeytyy vahvasti talouskasvuun sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen
luomiseen (mm. uudenlaiset
palvelut, digitalisaation hyödyntäminen).
■ Kiertotalous ottaa vasta

ensiaskeliaan, sillä globaalisti n.
90% tuotannossa käytetyistä
raaka-aineista päätyy jätteeksi.
■ Ekokemin kiertotalouskylässä
Riihimäellä yhdyskuntajätteen
kierrätysaste nousee, kun sekajätteestä erotetaan esimerkiksi
muovit ja biojäte.
■ Ekokemin kylä koostuu ekojalostamosta, muovijalostamosta
ja biojalostamosta.
■ Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa toimiva Ekokem siirtyy
Fortumin omistukseen.

loudella jo pelkästään Intiassa
on. Intian energiaministerikin
kuunteli innokkaasti, mitä suomalaisyritykset pystyvät tarjoamaan.
Vientiin löytyy useita malleja.
–Teknologian myymisen li-

säksi voidaan esimerkiksi viedä
ja operoida kokonaisia toimivia
laitoksia, Sipilä toteaa.
Kaikki muutkin maat tosin
hamuavat markkinaosuuksia
resurssitehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden globaalissa
myötätuulessa.

HELSINKI Helsingin Sanomat ja Kaleva ovat sopineet
paino- ja jakeluyhteistyöstä Pohjois-Suomessa. Kaleva
alkaa painaa Helsingin Sanomien lehtiä ja jakaa niitä
omalla jakelualueellaan varhaisjakelussa.
Sopimuksen myötä Helsingin Sanomien varhaisjakelualue laajenee pohjoisessa. Ensimmäisen Oulussa
painetun Helsingin Sanomien on tarkoitus ilmestyä
lokakuussa.
Kalevan mukaan yhteistyö on merkittävä.
– Yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa on Kalevalle
merkittävä, ja se tukee Oulun seudun työllisyyttä sekä
paino- ja jakelutoimintamme jatkuvuutta, toteaa Kalevan toimitusjohtaja Jukka Haapalainen tiedotteessa.
Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma on STT:n
suurin omistaja. STT

Syrjintää kohdataan
usein arkisissa tilanteissa
HELSINKI Yhdenvertaisuusvaltuutettu käsitteli viime
vuonna 73 prosenttia enemmän syrjintätapauksia
kuin vuonna 2014. Tuolloin syrjintätapauksia käsitteli
vähemmistövaltuutettu. Asia käy ilmi maanantaina
julkaistusta yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomuksesta. Eniten syrjintäkanteluita tehdään viranomaistoiminnasta. Erityisesti kanteluita tehtiin
kuntien antamista palveluista.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kertoo
tiedotteessa, että kanteluista huomaa, että usein kyse
on syrjivistä rakenteista tai tietämättömyydestä. STT

