
Antti Kaikkonen on tuttu mies politiikasta ja lehtien sivuilta, joten häntä on 
helppo lähestyä myös hänen vaalikiertueellaan - kuten tässä Lohjalla 28.2.2015

Lue lisää Antin ajatuksia, teemoja ja kirjoituksia: www.anttikaikkonen.fi
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- 41 v, kansanedustaja, 
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-  perhe: vaimo Satu ja 
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hemmuus)
-  eduskunnan talousvalio-
kunnan ja ympäristövalio-
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valiokunnan varajäsen
- Euroopan Neuvoston 
parlamentaarisen yleisko-
kouksen jäsen
-  Keskustan asunto- ja 
ympäristötyöryhmän pu-
heenjohtaja

Suunnanmuutos on tehtävä nyt- Suomi on nostettava nousun uralle
Suomen kotimaan tilanteen lisäksi eduskunnassa tarvitaan myös ulko-ja turvallisuuspoliittista osaamista tulevina aikoina

Antti Kaikkonen on ollut 
mukana politiikassa jo vuosia 
ja saanut kokemusta laajalta 
alueelta ja vaikeista tilanteista.

- Ajankohtaisin asia juuri 
nyt on Suomen nostaminen 
nousun uralle. Avain tähän 
on osaaminen sekä varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritys-
ten kasvun mahdollistaminen. 

- Yritystemme pärjääminen 
luo työpaikkoja, mikä puoles-
taan luo uusia verotuloja sen 
sijaan, että yhteiskunnan va-
roja kuluu työttömyyskorva-
uksiin. Tarvitaan uudistuksia 
ja tekemisen meininkiä, joilla 
Suomeen luodaan myönteinen 
nousukierre, linjaa Kaikkonen.

Uusmaalaisten 
kansanedustaja

Uudellamaalla tarvitaan 
omia kansanedustajia, jotta 
alueemme omat asiat saavat 
tarvittavan painoarvon edus-
kunnassa.

- Itse olisin valmis unoh-
tamaan haikailut uudesta 
metropolihallinnosta. Metro-
polihallinto loisi uuden hal-
lintohimmelin, byrokratiaa 
ja kustannuksia. Metropoli-
alueella itsessään kansalais-
ten vaikutusmahdollisuudet 
heikkenisivät vallan siirtyessä 
uudelle mammuttiorganisaa-
tiolle. Metropolihallinnon si-

jaan vahvistaisin yhteistyötä 
nykyisessä maakuntaliitossa, 
eli Uudenmaan liitossa ja laa-
jentaisin hallitusti joukkolii-
kenteen HSL-aluetta.

- Helsingissä on ryhdytty 
tohottamaan maanalaista Pi-
sara-rataa. Pitkällä tähtäimellä 
hankkeessa voi olla järkeä, 
vaikka se on erittäin kallis. 
Tässä taloustilanteessa lait-
taisin kuitenkin edelle muita 
hankkeita pääradan paranta-
misesta alkaen. On myös iso 
joukko liikenneturvallisuutta 
parantavia tiehankkeita ja ke-
vyen liikenteen väylähankkei-
ta eri puolilla Uuttamaata, jot-
ka odottavat toteuttamistaan.

Ei tietulleille

- Harva uusmaalainen aje-
lee henkilöautolla pelkäksi 
huvikseen. Autoa tarvitaan 
ennen muuta työssäkäyntiin 
ja muiden perusasioiden hoi-
tamiseen. Siksi tietullien ja 
GPS-paikannukseen perus-
tuvat autonkäyttömaksut on 
syytä torjua. 

Kaikkosen mielestä asumi-
sen kalleus on yksi uusmaa-
laisia yhdistävistä ongelmista 
ja nykyinen hallitus on monin 
eri tavoin entisestään nostanut 
asumisen kustannuksia. 

Tasapainoa koko alueelle

- Tasapainoisempi aluekehi-
tys ja riittävä tarjonta kohtuu-
hintaisista omistus-, asumis-
oikeus- ja vuokra-asunnoista 
on alueemme ihmisten etu. 
Tähänkin voidaan vaikuttaa, 
kertoo Kaikkonen.

- Uudellamaalla kaikkea ke-
hitystä ei pidä keskittää Kehä 
I:n sisäpuolelle. Myös muual-
la on oltava elämisen mah-
dollisuuksia, maaseutualueita 
myöten. Ihmisillä on oltava 
vapaus valita asuinpaikkansa 
omien tarpeidensa mukaises-
ti. Työpaikkojen ja koulutus-
mahdollisuuksien lisäksi on 
tärkeää, että myös harrastus-
mahdollisuuksia liikunnasta 
alkaen, on olemassa kohtuul-
lisen matkan päässä.

Kaikkonen muistaa myös 
ympäristön; se on huomioi-
tava päätöksenteossa. Uudel-
lamaalla se tarkoittaa esimer-
kiksi Itämeren, järviemme, 

jokiemme ja pohjavesiemme 
kunnosta huolehtimista.

Suomi kuntoon

- Yhteiskunnan on oltava 
mahdollistaja sen sijaan, että 
se toimii järkevää toimintaa 
estävänä jarrumiehenä. Se 
tarkoittaa sitä, että on aika 
aloittaa turhan byrokratian ja 
sääntelyn purkaminen, sanoo 
Kaikkonen.

Kaikkosen mielestä yksi 
tavoista joilla Suomessa voi-
daan luoda huomattavasti 
uusia työpaikkoja, on hyödyn-
tämällä kotimaista uusiutuvaa 
energiaa.

Varsinkin vaikeina aikoina 
perusasiat on pidettävä kun-
nossa. Peruspalveluiden hyvä 
laatu neuvolapalveluista ja 
päivähoidosta koulutukseen, 
terveydenhoitoon ja ikäihmis-
ten hoitoon on turvattava.

Lukio- ja ammatillisen kou-
lutuksen alasajo on pysäytet-
tävä. Nuorille on turvattava 
asianmukainen koulutus, jotta 
he pääsevät oman itsenäisen 
elämän alkuun. Osalle paras 
vaihtoehto on oppisopimus-
koulutus.

- Sote-uudistuksessa on pi-
dettävä huolta siitä, että tar-
vittavat peruspalvelut on saa-
tavissa läheltä ja että uudistus  
kohtelee maan eri alueita ja 
kuntia oikeudenmukaisesti. 
Jos onnistumme, voimme pa-
rantaa palveluiden laatua ja 
sujuvuutta.

- Suurten uudistusten rinnal-
la on myös hyvä muistaa se 
arvokas työ, jota esimerkiksi 

omaishoitajat ja perhehoita-
jat tekevät. Ja kaikki se, mitä 
esimerkiksi aivan tavallisissa 
lapsiperheissä tehdään joka 
päivä. Maamme on täynnä 
erilaisia arjen sankareita.

Ulkopolitiikan osaaja

Ulko- ja turvallispolitiikan, 
sekä Eurooppa-politiikan 
osaaminen on nyt ajankoh-
taisempaa kuin aikoihin ja 
Kaikkosella on kokemusta 
kansainvälisestä politiikasta. 
Hänen mielestään parasta tur-
vallisuuspolitiikkaa on viisas 
ulkopolitiikka.

- Nyt valittavalta eduskun-
nalta vaaditaan tavallista 
enemmän osaamista ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa sekä 
EU-kysymyksissä. Omal-
ta osaltani pohjat tähän ovat 
riittävät. Voi olla, että näis-
sä vaaleissa kannattaa valita 
päättäjiä, jotka tuntevat myös 
kansainvälistä politiikkaa, 
miettii Kaikkonen.
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