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Koulutus,
TYÖ 
ja hoiva
Juuri nyt tuntuu siltä, 
että Ahti Ruoppilan 
matkaa eduskuntaan ei 
pysäytä mikään.

Vaaleihin on aikaa nelisen kuu-
kautta, mutta vaalityö on hyvässä 
vauhdissa. Organisaatio on ollut 
valmiina jo jonkin aikaa, ensim-
mäiset lehtimainokset on julkaistu 
ja pylväsmainoksetkin ilmestyneet 
joulukuussa kadun varteen.

– Herättäjinä, Ruoppila sanoo 
tietäen, että tarvittavat äänet var-
mistetaan vasta viimeisinä viikkoi-
na ennen vaaleja. ”Herättäjien” an-
siosta kasvot jäävät mieleen, nimi 
tulee tutuksi.

Säynätsalon Työväenyhdis-
tyksen puheenjohtaja, SAK:n 
aluejohtaja Ahti Ruoppila (54) 
valmistautuu ehdokkaana toisiin 
eduskuntavaaleihinsa. Edelliset, 
ensimmäiset vaalinsa Ruoppila 
kävi vuonna 2011 saaden 2638 
ääntä. 2015-vaaleissa Ahti luopui 
paikastaan ja lähti  vetämään Lau-
ri Ihalaisen vaalivankkureita.

Ihalainen keräsi yli 10 000 
ääntä, mutta sekään ei riittänyt 
turvaamaan demareille kolmatta 
kansanedustajanpaikkaa Keski-
Suomesta. Nyt Ihalaisen 10 000 
ja Susanna Huovisen 5000 ääntä 
on uusjaossa. Perussuomalaiset on 
hajalla, keskustan Pekkariselta on 
vapautunut yli 9000 ääntä ja Vih-
reidenkin kannatus aaltoilee. De-
marien kolmen edustajan tavoite 
voi hyvinkin täyttyä ja Ruoppila 
aikoo olla yksi kolmesta.

Myös historia tukee Ruoppilan 
tavoitetta. Keski-Suomesta on aina 
ollut eduskunnassa kokenut, 50 
vuotta täyttänyt demarimies: Iha-
lainen, Laitinen, Partanen, Olin, 
Knuuttila, Surakka, Tapiola…
Ahonen. Ruoppila sopisi jatkoksi.

Odotetusti SAK:n aluejohtajan 
vaaliteemat nivoutuvat kiinteästi 

työhön: koulutus, työ ja hoiva.
Koulutus johtaa osaamiseen ja 

menestymiseen työssä sekä koti-
maassa että maailmalla. Hoiva pi-
tää huolta työn ja yleensä elämän 
jättämistä jäljistä – ihminen ei ole 
kone.

 
KOULUTUS

– Jotta voitaisiin kouluttaa 
osaajia, perustan täytyy olla vahva. 
Kaikki alkaa varhaiskasvatuksesta. 
Sitä tulee kehittää laadukkaan ja 
subjektiivisen päivähoito-oikeu-
den kautta kohti maksuttomuutta.

Ahti Ruoppila korostaa koulu-
tuksen maksuttomuutta – kaikilla 
suomalaisilla tulee olla oikeus kou-
luttautua niin pitkälle kuin haluja 
ja tarvetta riittää.

– Koulutuksesta on leikattu vii-
me vuosina, mutta nyt on jo pa-
nostettava. Jyväskylässä on toimiva 
oppilaitosverkko, esimerkiksi am-
mattikorkeakoulun ja yliopiston 
yhteistyötä on edistettävä. Suomi 
ei pysty ylläpitämään nykyisenlaa-
juista korkeakouluverkkoa, mutta 
meillä Keski-Suomessa on veto-
voimaiset ja laadukkaat opinahjot, 
Ruoppila pohtii.

TYÖ
Ruoppila myöntää, että myös 

työelämä on murroksessa.
Tämän päivän nuoren työtehtä-

vät muuttuvat todennäköisesti 4-5 
kertaa työuran aikana.  Työelämän 
onnistumisesta riippuu, miten hy-
vinvointi voidaan rahoittaa.

– Lähtökohtaisesti jokaisen 
työtätekevän on tultava palkallaan 
toimeen. Sen vuoksi myös ulko-
maalaistaustaisten työntekijöiden 
työolo- ja palkkaseuranta on tar-
peen. Silpputöistä ja nollatuntiso-
pimuksista tulisi päästä eroon.

Ruoppila huomauttaa, että työ-
elämä ei tänään ole yhtä mustaval-
koinen kuin viime vuosisadalla.

– Myös me SAK:ssa haluamme, 

Ahti Ruoppilan
toiset eduskuntavaalit

että suomalainen yritystoiminta 
kukoistaa ja pystyy tarjoamaan 
työpaikkoja.

Ruoppilalla on kokemusta sekä 
yksityisten että julkisten yritysten 
hallinnossa. Tällä hetkellä hän las-
kee olevansa yhdeksän yrityksen 
hallinnossa.

– Esimerkiksi hankintalakia 
tulkitaan usein liian ahtaasti. Tar-
jouskilpailuihin voidaan asettaa 
ehtoja, vaikkapa edellyttää urakan 
voittaneelta pitkäaikaistyöttömän 
palkkaamista.

Nykyiset hallituspuolueet iloit-
sevat työllisyyden parantumisesta 
hallituksen toimien ansiosta.

– Työllisyystilastoissa on edel-

leen harhaa. Vaikka lukumää-
räisesti työllisiä on aikaisempaa 
enemmän, palkkakertymä ei ole 
juurikaan parantunut. Parantunut 
työllisyys ei näy kuntien verotu-
loissa, Ruoppila huomauttaa.

HOIVA
Väestön ikääntyminen edellyttää 
hoivapalveluihin panostamista.

– Nuorten ikäpolvien on taat-
tava edeltäville sukupolville inhi-
millinen vanhuus. Siihen kuuluvat 
kattavat hoivapalvelut ja turvattu 
toimeentulo.

Ruoppila korostaa ennaltaeh-
käisevän toiminnan merkitystä 
ikääntyvien toimintakyvyn säilyt-

täjänä. Siitä huolimatta osa tar-
vitsee hoivaa, palveluasumista ja 
tehostettua huolenpitoa.

– Puheet kodista aina parhaa-
na paikkana sairaalle vanhukselle 
voi unohtaa. Toinen sairas vanhus 
omaishoitajana väsyttää itsensäkin 
ja usein vielä alkeellisissa olosuh-
teissa, Ruoppila huomauttaa.

Ruoppilan mielestä hoiva- ja 
terveyspalvelut kuuluvat pääsään-
töisesti julkisen sektorin tehtä-
väksi, jota järjestöt ja yksityiset 
täydentävät.

– On huolehdittava siitä, ettei 
sotesta tule kansainvälisten suur-
yritysten kilpailualusta, Ruoppila 
varoittaa.

Ahti Ruoppila on huolissaan 
Keski-Suomen asemasta valtakun-
nallisessa kilpailussa.

Tarkeitä hankkeita eron saavut-
tamiseksi ovat Jämsän-Tampereen 
-välinen kaksoisraide, nelostie 
pohjoiseen myös Puuppolasta 
eteenpäin ja Vaajakosken ohitus, 
joka on todella kallis hanke.

– Perustiestön tasoa on kohen-
nettava. Myös hyvät kevyenliiken-
teen verkostot taajamien lähellä tu-
kevat taistelua ilmastonmuutosta 
vastaan; esimerkkinä Säynätsalon 
ja Muuramen väli.

KARI RUUSKA

Neljä vuotta sitten Ahto Ruoppila veti Lauri Ihalaisen vaalivankkureita. Nyt osat ovat vaihtuneet, tosin Ihalainen lupaa 
tukea kaikkia keskisuomalaisia demariehdokkaita


