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Kansanedustaja Markus Lohi

KOKO LAPIN

L HI

eduskuntaan

Markus katsoo
rohkeasti
tulevaan
Kansanedustajuus ei ole Markukselle vain työ, vaan luottamustoimi. Markuksen
eduskunta-avustajana olen nähnyt, miten intohimoisesti hän tehtäväänsä suhtautuu. Markus on kiertänyt laajasti Lappia koko neljän vuoden ajan. Hän arvostaa
lappilaisia ihmisiä ja haluaa pitää koko Lapin elinvoimaisena. Minun on ollut helppo
työskennellä hänen kanssaan, koska meillä on keskeisissä asioissa samanlaiset ajatukset. Vastustan yhtä painokkaasti palveluiden keskittämistä ja arvostan perheiden
valinnanvapautta lasten hoidon järjestämisessä.
Avustajana olen nähnyt, kuinka Markus perehtyy asioihin.
Kun Markus on kokenut lappilaisen elämänmuodon tai elinkeinojen olevan uhattuna, hän ei ole jäänyt odottamaan toimettomana. Tästä ovat esimerkkeinä taistelut
Kemijoki Oy:n pilkkomista vastaan sekä kuljetustuen säilyttämisen puolesta. Markus
puolusti voimakkaasti myös merilappilaisten äitien oikeutta synnyttää turvallisesti
Kemissä Oulun sijaan.
Kansanedustajan työssä on paljon sellaista, joka ei näy julkisuuteen. Työ on täysiä
päiviä eri kokouksissa, kymmeniin sähköposteihin vastaamista ja ihmisten tapaamista. Vaikka Keskusta on ollut kuluneen kauden aikana oppositiossa, Markus on
pyrkinyt vaikuttamaan aktiivisesti ministereihin. Hänellä on hyvät sosiaaliset taidot
ja hän pyrkii tuomaan lappilaisen näkökulman esille, vaikka vain hissimatkalla ministerin kanssa.
Minulla on ollut ilo työskennellä Markuksen avustajana Rovaniemeltä, ja Helsingin
vilinässä olen käynyt tarvittaessa. Aloitin Markuksen avustajana lähes päivälleen
kolme vuotta sitten, huhtikuussa 2012. Muistan vieläkin, kuinka hämmästynyt olin,
kun Markus pyysi minua tähän työhön. Olin paria päivää aiemmin saanut tietää
asioista iloisimman: perheeseemme oli myöhemmin samana vuonna syntymässä
toinen lapsi. Pohdiskelin, oliko järkeä vaihtaa tuossa vaiheessa työtä.
Asiaa viikonlopun puntaroituani soitin Markukselle kertoakseni, että ottaisin mielelläni vastaan työn yhdessä Suomen mielenkiintoisimmista työyhteisöistä. Vaikka

minun ei olisi tarvinnut, ajattelin myös reilusti kertoa, että hänen täytyisi varautua
siihen, että syksyllä olisi edessä jälleen avustajan vaihtuminen. Markus ei asiaa
harmitellut, vaan onnitteli lämpimästi.
Toivoisin, että kaikki esimiehet suhtautuisivat yhtä kannustavasti nuorten naisten
perheenlisäykseen. Valitettavasti näin ei ole, koska yksi vauva maksaa noin 12 000
euroa työnantajalle. Olenkin iloinen siitä, että Markus on saanut vietyä Keskustassa
eteenpäin ajatusta vanhempainvapaan kustannusten tasaamisesta. Yksi yhteiskuntamme suurimmista epäkohdista on nuorten naisten heikko työmarkkina-asema ja
tämä on asia, johon on puututtava.
Markuksella on vahva näkemys Lapista ja Suomesta, jossa voi asua, elää, tehdä
työtä - olla onnellinen. Äänestetään Markus yhdessä jatkamaan väsymätöntä työtä
Lapin hyväksi!
Sanna Karhu
Markuksen eduskunta-avustaja
Kasvatustieteen maisteri
Rovaniemen kaupunginvaltuutettu

Tarvitsemme sosiaali- ja
terveydenhuollolle uuden pohjan
muodostamaan 21 sairaanhoitopiiriä
ja lamavuodet 1990-luvun alkuvuosina
pakkosäästöineen johtivat mm. useiden
sairaaloiden alasajoon.
Nyt olemme jälleen tiukkaa talouskuria
vaativassa tilanteessa. Julkisista palveluista perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalialan palvelut ovat
keskiössä. Työterveyshuoltokin kulkenee
uudistuksessa mukana.

Erikoissairaanhoidossa pääasiallisen
elämäntyöni tehneenä olen julkisten
palvelujen vankkumaton kannattaja. Erikoissairaanhoito on kallista, joten ainoa
järkevä kohtuullistaminen on rakenteiden
uudistamisessa. Rakenteita on muutettu
ennenkin ja niistä on selvitty, jos vain
tahtoa on riittävästi.
Työurani vuosikymmenissä ehti olla ainakin kolme suurta rakennemuutosta:
kansanterveyslaki 1970-luvulla, jolloin
terveyskeskukset aloittivat, vuonna
1991 uusi erikoissairaanhoitolaki vaati

Miten tämä kaikki saadaan toimimaan
niin, että väestö saa tarvittavat palvelut
tasapuolisesti, tasalaatuisina ja kattavasti, myös täällä Lapissa? Voimme luottaa
Markus Lohen kaltaiseen edustajaamme.
Uudistuksessa on löydettävä yhteisymmärrys muun muassa siihen, miten ja mihin vaativa hoito keskitetään – eiväthän
kaikki voi tehdä kaikkea.
Tavallisen veronmaksajan kannalta vaikuttaa mielenkiintoisen järkevältä, jos eri
sektoreiden hallinto saadaan vihdoinkin
yhdistettyä. Kilpailu eri organisaatioiden
ja palvelujen tuottajien kesken on ratkaistava.

Asiallinen suhtautuminen vaikeisiinkin
kysymyksiin on erityisesti Markus Lohen
taitoa. Juuri nyt valtakunnassa tarvitaan
jämäkän kiihkottomasti, asiassa pysyvää,
sitoutuneesti työnsä hoitavaa kansanedustajaa, jollainen Markus Lohi on.
Minulla on ollut ilo työskennellä Markus
Lohen kanssa kahdeksan vuotta Lapin
sairaanhoitopiirissä hänen ollessaan yhtymähallituksen jäsen. Noina vuosina opin
arvostamaan hänen järkeviä kysymyksiään ja asiallisen rakentavaa keskustelua.
Monesti hallituksen kokouksissa huomasin odottavani Markuksen kannanottoa ja
sen vaikutusta muihin hallituksen jäseniin.
Nyt tarvitaan vakaata, järkiperustein
päätöksiä eteenpäin työstävää, asiakysymykset hallitsevaa ja yhteistyötaitoista
edustajaa entistä painokkaammin. Lapissa tällaiset taidot ovat Markus Lohella.
Eila Paananen
hallintotieteiden maisteri
hallintoylihoitajana Lshp:ssä 1992-2009

Olen tuntenut Markuksen
lähes 20 vuotta. Olimme yhtä
aikaa 8 vuotta Lapin sairaanhoitopiirin hallituksessa.
Yhteistyö hänen kanssaan
sujui hienosti. Markukseen voi
aina luottaa, hän hoitaa sen
minkä lupaa. Hän perehtyy
kaikkiin asioihin huolellisesti
ja osaa perustella näkemyksensä hyvin. Markus hallitsee
paitsi lakiasiat niin myös
tämän ajan tärkeimpään uudistukseen eli sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistukseen liittyvät kysymykset.
Ääni Markukselle ei mene hukkaan!
Pirjo Laurila, johtava hoitaja, eläkeläinen, Kemijärvi

Lapin kansanedustajalta
vaaditaan erityisiä
ominaisuuksia. On oltava
rohkeutta, yhteistyötaitoja
ja päättäväisyyttä. Markus
Lohella on nämä ominaisuudet.
Annetaan vahva valtakirja
Markukselle, jotta Lappi saa
puolustajansa.

Yrittäjyys on mahdollisuus
Nyt tarvitaan Markus Lohen kaltaisia
edustajia muuttamaan työelämää joustavammaksi. Markuksella on pitkä kokemus
yrittäjyydestä, erinomaiset verkostot ja
kyky tehdä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Me yrittäjät olisimme tyytyväisiä, jos työllistämisen kynnystä madallettaisiin ja työn
tekeminen olisi työttömyyttä houkuttelevampi vaihtoehto.

Riku Tapio, tarkastaja, Rovaniemi

Kannatan Markusta, sillä hän pitää
yhteyttä Lappiin ja äänestäjiin vaalien
välilläkin. Arvostan sitä, että hänellä
on jo valmiit vaikuttamisväylät, jolloin
asioiden ajaminen on tehokkaampaa.”

Nuorten aikuisten äitinä toivoisin, että
myös nuoret uskaltaisivat koulutuksen
jälkeen rakentaa tulevaisuutta kotimaakunnassaan. Kun Lappi kykenee tarjoamaan työtä ja toimeentuloa, se on vaihtoehto jälkikasvullemmekin.

Anja Joensuu, luokanopettaja-opiskelija,
koti-äiti, Rovaniemi

Markus arvostaa työtä ja
yrittäjyyttä sekä ymmärtää niiden
alueelliset vaikutukset”

Yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat ovat syntyneet Suomessa pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin. Jos yritysten toimintamahdollisuuksia parannetaan, koko
Suomi hyötyy.

Yhtälö on periaatteessa helppo, mutta poliittista tahtotilaa asioiden muuttamiseksi
ei ole Kataisen ja Stubbin hallituksessa
ollut. Silti kokoomus kehuu olevansa yrittäjien asialla.

Suomi velkaantuu rivakasti. Emme voi siirtää ikävien ratkaisujen tekemistä vaalikaudesta toiseen. Kuntien ja valtion tehtäviä
on karsittava ja meidän jokaisen vastuuta
itsestämme ja läheisistämme on lisättävä.

Yritysten menestyminen edellyttää myös
veroasteen alentamista, sillä Suomen kokonaisveroaste on OECD-maiden korkeimpia. Yksinyrittäjien asema on otettava
paremmin huomioon päätöksenteossa, ja
yrittäjyyttä on vahvistettava vähentämällä
sääntelyä ja turhaa byrokratiaa.
Kun yritykset menestyvät, ne tuovat veroeuroja myös julkisten peruspalveluiden
tuottamiseen.
Suomi saadaan kuntoon yrittämällä ja
työtä tekemällä.
Siksi eduskuntaan tarvitaan Markus Lohen
kaltaisia osaajia.
Maarit Simoska
yrittäjä
kaupunginhallituksen jäsen
Rovaniemi

Markku Ruokamo, yrittäjä, Posio

Markus tuntee
eduskunnan toimintatavat
ja lainsäädännön
mahdollisuudet uudistaa
yhteiskuntaa. Markus ei ole
hallintobyrokraatti, vaan
mukava asioiden hoitaja.
Markus Onnela, varatuomari,
sosiaali- ja terveysministeriön
entinen osastopäällikkö

Markuksella on taito
kuunnella, perehtyä ja vaikuttaa
myös merilappilaisten asioihin.”
Jouko Juntunen, laulunlehtori, Kemi

Markus sisäistää asioita nopeasti
ja kykenee vaikuttamaan niihin hyvän
yhteistyökykynsä ansiosta. Hänellä
on elämänkokemusta ja monipuolista
työkokemusta, mistä on suurta hyötyä
kansanedustajan työssä.
Ensimmäisen kansanedustajakautensa
hän on hoitanut hyvin ja ansaitsee
jatkaa lappilaisten edustajana.
Olli Mourujärvi, diplomi-insinööri,
Rovaniemi

Markus on hoitanut eduskunnassa ja
Lapin liiton hallituksen puheenjohtajana
hyvin koko Lapin asiaa.
Pertti Pirttimaa, kaupunginvaltuutettu,
Tornio

Jokaisella lappilaisella on oikeus elää ja tehdä työtä kotimaakunnassa.
Ei ole kenenkään etu, että työpaikat siirtyvät kasvukeskuksiin. Se on kansantaloudellisesti kallista ja ihmisten
kannalta usein epäinhimillistä politiikkaa. Päätöksenteon ajattelutapaa pitäisi muuttaa. Keskittäminen ei
ole väistämätön kehitys. Voimme vaikuttaa asioihin ja
kehityksen suuntaan.
Tämä on yksi syy myös siihen, että kehitimme Lapin
liitossa oman lappilaisen aluehallintomallin. Emme tarvitse hallintoa hallinnon vuoksi, vaan yritysten, työpaikkojen ja Lapin ihmisten palveluiden vuoksi. Ajatuksenamme on saada enemmän demokratiaa ja vähemmän
byrokratiaa. On hienoa, että puolueemme puheenjohtaja
Juha Sipilä on antanut vahvan tuen tälle esittämällemme
kokeilulle. Tähän malliin voisimme yhdistää myös paljon
puhutun sosiaali- ja terveysuudistuksen.
Työpaikkojen luomisessa Lapin kolme erityistä mahdollisuutta ovat tulevaisuudessa malmit, metsät ja matkailu.
Silti ei tule unohtaa muitakaan elinkeinoja, kuten maataloutta ja porotaloutta. Kansanedustajan keskeinen tehtävä onkin edistää työpaikkojen syntymistä. Kotimaa ja
Lappikin laitetaan kuntoon vain työllä ja yrittäjyydellä.
Työnteosta, yrittäjyydestä ja opiskelusta on tehtävä aina
houkuttelevampi ja taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin joutenolosta.
Olen nostanut näissä vaaleissa yhdeksi tärkeimmistä
asioista kotien hyvinvoinnin. Lapsissa ja nuorissa on
tulevaisuutemme. Edustajan työssä minulle on rikkaus,
että elän omakohtaisesti lapsiperheen arkea.
Kodin turvaa ja lämpöä tarvitsevat kuitenkin kaikenikäiset. Selvä enemmistö yli 75-vuotiaista asuu kotona.
Erityistä huomiota tulisikin kiinnittää ikäihmisten kotona
asumisen tukemiseen ja omaishoitoon. Omaishoidontuki on säädettävä verovapaaksi ja siirrettävä kunnilta
Kelan maksettavaksi. Kaikilla omaishoitajilla pitäisi olla

mahdollisuus vapaapäiviin. He tekevät yhteiskunnalle merkittävää työtä, jonka arvoa ei mitata pelkästään euroissa.
Siksi heidän jaksamisesta on huolehdittava.
Suomi on elänyt jo useamman vuoden lamassa. Valtion velka
kasvaa ja vienti ei vedä. Tarvitsemme suunnanmuutoksen ja
rohkeita ratkaisuja. Viime vuosina poliittinen johtajuus on ollut
hukassa ja tämä on näkynyt. Päätöksiä ei ole saatu aikaan.
Tulevalla kaudella leikkauksia ja ikäviä päätöksiä ei voi välttää.
Velkaantumisen katkaisemisessa on kysymys kansakunnan
tulevaisuudesta ja siitä perinnöstä, jonka jätämme tuleville
sukupolville, tämän päivän lapsille ja nuorille. Päätökset on kuitenkin tehtävä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.
Lupaan toimia päättäväisesti sen puolesta, ettei lapsiperheitä
enää kuriteta ja ettei eläkkeiden ostovoima heikkene. Ikäihmiset ovat yhteiskunnassa osittain käyttämätön voimavara ja
jokaiselle iäkkäälle kuuluu arvokas vanhuus.
Vaikka maallamme on monia ongelmia, on syytä katsoa tulevaisuuteen rohkein mielin. Kun saamme tarpeelliset päätökset tehtyä, tästäkin selvitään. Suomi on hieno maa elää ja
asua. Tehdään siitä yhdessä vieläkin parempi.
Markus

Juha Sipilä
kannattaa Lapin
maakunta-mallia
Puheenjohtaja Juha Sipilä suhtautuu
myönteisesti Lapin liiton esittämään
maakuntamalliin. Sipilän mielestä Lapissa
voitaisiin kokeilla valtion aluehallinnon kokoamista yhteen sekä selkiyttää työnjakoa
valtion aluehallinnon ja kansainvaltaisen
maakunnallisen toimijan välillä. Markus
Lohi on toiminut Lapin liiton ohjausryhmän
puheenjohtajana.
- Haluamme vaikuttaa tällä tulevaan hallitusohjelmaan, ja siksi kaikki Lapin puolueet
ovat sitoutuneet Lapin malliin. Toivomme,
että aluehallinnon uudistus alkaisi kokeiluna Lapista jo vuoden 2017 alusta. Tärkeimpänä tavoitteena on tuoda päätöksentekoa
lähemmäksi lappilaisia ja samalla nopeuttaa työpaikkojen syntymistä maakuntaan,
Markus Lohi toteaa.

Matkan varrelta

Lapikas-nimellä kulkeva esitys uudesta
kasvun ja kehityksen aluehallinnosta haluaa lisätä kansanvaltaa aluehallintoon.
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että
nykyiset valtion organisaatiot eli Aluehallintovirasto ja ELY-keskus lakkautettaisiin
ja niiden tilalle perustettaisiin Valtion
aluehallintovirasto. Se hoitaisi muun muassa valvonnan ja lupien myöntämiset.
Myös nykyinen maakunnan liitto lakkautettaisiin. Maakuntahallinto toteutettaisiin
säätämällä kokeilulaki. Syksyn 2016 kuntavaaleissa valittaisiin myös 67 edustajaa
maakuntapäiville. Vaalipiirinä olisi koko
Lappi. Maakuntapäivien edustajat eivät
edustaisi kuntia, vaan he olisivat laajemmin koko Lapin edustajia, joiden tärkein
tehtävä olisi paaluttaa aluekehitystyön
suuret linjat.

Pidetään
huolta
nuorista
Olen tuntenut Markuksen vuodesta
2001 lähtien. Olimme vuosikausia Rovaniemen Keskustan valtuustoryhmässä. Pari
vuotta toimimme myös työparina siten,
että Markus oli ryhmän puheenjohtaja ja
minä sihteeri.
Opin tuntemaan Markuksen ahkerana,
asioihin perehtyvänä, yhteistyökykyisenä ja asiantuntevana yhteisten asioiden
hoitajana. Nämä ovat epäilemättä myös
vahvuuksia, joita hänellä on kansanedustajana. Neljän edustajavuoden aikana Markus
on luonut kattavan verkoston, jonka avulla
hän voi edistää Lapin ja sen asukkaiden
asioita. Markusta arvostetaan yli puoluerajojen.
Markuksen vaaliohjelmassa on monia tärkeitä asioita. Opettajana haluan erityisesti
kiinnittää huomiota teemaan, jossa pidetään huolta nuorista.
Monilapsisen perheen isänä lasten ja nuorten asiat ovat luontevasti myös Markuksen
sydäntä lähellä. Markus tuntee lapsiperheen arjen ja myös koulumaailman peruskoulun ala-asteelta lukioon asti.

koulutuksen tulevaisuudesta Lapissa. Edellinen hallitus uhkasi ajaa alas Lapin pienten
kuntien lukioita. Tämä täytyy ehdottomasti torjua. Muuten edessä on paluu aikaan,
jolloin nuoret joutuivat muuttamaan liian
varhain kotoaan pois lukiokoulutuksen
perässä.
Pienten kuntien lukioiden lakkauttaminen
vaikuttaisi myös perusopetukseen. Hyvin
tyypillistä pienten kuntien lukioille on nimittäin se, että niiden opettajat toimivat
opettajina myös peruskoulun yläluokilla.
Lukioiden sulkeminen vaikeuttaisi pätevien aineenopettajien saantia ja siten vaarantaisi myös yläkoulun opetuksen tason.
Näille kaavailuille Markus on sanonut painokkaasti: Ei!
Lappi tarvitsee kansanedustajan, joka tuntee lasten ja nuorten elämää, koulumaailmaa ja lisäksi vielä Lapin erityisolosuhteita.
Tässä mielessä Markus Lohi on turvallinen
ja luotettava valinta. Äänestetään koko
Lapin Lohi eduskuntaan pitämään huolta
lappilaisten nuorten tulevaisuudesta!
Rauno Toivainen
FM, lehtori

Markus on esittänyt aiheellisesti huolensa lukiokoulutuksen ja koko toisen asteen

SEURAA KAMPANJAA:

Nguyen Thanh Tri, ”Tohtori”,
vastaanottovirkailija, Rovaniemi
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YHTEYSTIEDOT:
Markus Lohi
Puhelin: 0400 692 682
Sähköposti: markus.lohi@eduskunta.fi
Esa Pasma, kampanjapäällikkö
Puhelin: 040 412 64 98
Sähköposti: esapasma@gmail.com

Lappilaisten puolesta ry

Markus ajaa perheiden asiaa.
Maahanmuuttajien asiat hän
tuntee, koska on ollut eduskunnassa
hallintovaliokunnan jäsen, jolle
maahanmuuttaja-asiat kuuluvat.

www.markuslohi.fi
www.facebook.com/markus.lohi
www.facebook.com/markuslohieduskuntaan

