
Eero Lehdellä on 47 vuoden kokemus kunnallispolitiikasta ja kahden kauden 
ajalta eduskunnasta - eduskunnassa tarvitaan yritysosaamista ja päätöksenteko-
taitoa jatkossakin

Yrittämisestä ja työnteosta tulee tehdä mahdollista
Joustavuutta sopimiseen ja järkeä verotukseen

Lue lisää Eeron ajatuksista ja kirjoituksista sekä toiminnasta ja historiasta hänen kotisivuiltaan: www.eerolehti.fi

Elettiin vuotta 1968 kun 
nuori valtiotieteen valmistu-
massa oleva Eero Lehti sai 
ajatuksen, että hänestä tulee 
kunnanjohtaja.

Armeijan psykologiset tes-
tit olivat osoittaneet Lehdellä 
olevan kyky ns. multiajoon, 
eli kykyä keskittyä useam-
paan asiaan kerralla.

- Ajattelin silloin, että kun-
nanjohtajan pitää osata näh-
dä kokonaisuuksia ja hallita 
montaa asiaa kerrallaan ja 
sillä tiellä olen nyt ollut Ke-
ravan valtuustossa 47 vuotta 
yhteen putkeen, kertoo Eero 
Lehti itse.

Alku eduskunnassa 2007

Toimiessaan Suomen Yrittä-
jät ry:n vetäjänä 2002-08 häntä 
pyydettiin oikeasti lähtemään 
ehdokkaaksi eduskuntaan.

- 90-luvulla olin jo kokeil-
lut siipiäni ja jäin 300 ääntä 
vajaaksi ja sittemmin olen 
miettinyt, että silloin vielä 
toimiessani toimitusjohtajana 
ei ehkä olisi ollut paras aika 
päästä läpi.

Lehti jätti toimistujohtajan 
tehtävät jo 20 vuotta sitten ja 
on siirtyny hallitustehtäviin 
useammassakin yrityksestä.

- Eduskuntatyö on luotta-
mustoimi ja mielestäni siitä 
saatava palkkio on aivan koh-
tuullinen. Ne jotka siitä palk-
kiosta muuta kommentoivat, 
pitävät kansanedustajan hom-
maa ammattinaan, mutta näin-
hän se ei ole. Kansanedustaja 

on luottamustehtävä, linjaa 
Lehti.

Työskentely 
eduskunnassa

Eduskuntatyö vaatii korkeaa 
energiatasoa, kiinnostumista 
asioihin, keskustelu-ja kuun-
telukykyä, verkostoitumis-
ta, yleistiedon keräämistä ja 
yleensäkin tietonkeräämistä ja 
käsittelyä.

- Eduskuntatyö pitää kokea 
tärkeäksi ja se pitää tehdä 
kunnolla. Suurin osa työstä ta-
pahtuu valiokunnissa ja pieni 
osa näkyy kansalle eduskun-
nan istuntosalin kautta, joka 
on enemmänkin sirkushuvia 
kuin sitä todellista edustaja-
työtä, kertoo Lehti.

- Näiden kahden kauden 
aikana olen ollut mukana 
monessa valiokunnassa juuri 
yritystaustani ansiosta. Olen 
myös ollut monessa mukana 
ja kokemusta ja osaamista on 
kertynyt, joka auttaa eduskun-
nassa työskentelyssä.

Suomen suunta on 
käännettävä

- Suomi on mennyt viimei-
set kymmenen vuotta väärään 
suuntaan. Uskotaan, että van-
hat hyvät ajat palaavat ja uusi 
Nokia saapuu ja pelastaa.

- Maamme velkaantuu ja 
olemme vajonneet EU:maiden 
huonoimpien kolmen maan 
joukkoon, verotus on äärim-

mäistä ja työttömyys korkeata 
ja maamme on ajautunut ne-
gatiiviseen kierteeseen.

- Verotuksemme on liian 
rankaiseva ja samalla liian 
vähän palkitsevaa - ja sama 
koskee niin yrityksiä kuin 
työntekijötä.

- Isot kansainväliset yrityk-
set voivat tehdä tuottavaa ve-
rosuunnittelua maiden välillä 
mutta pienille ja yhden hen-
kilön yrityksillä ei tähän ole 
mahdollisuuksia ja siksi vero-
tusta on muutettava.

Mitä on tehtävä?

Meidän on poistettava niitä 
esteitä, jotka estävät taloutem-
me nousun. Näitä ovat esimer-
kiksi erilaiset työlllistämistä 
estävät pykälät.

- Meidän tule myös laskea 
marginaaliveroa ja mahdol-
listaa yrityksille helpompi ja 
joustavampi paikallinen sopi-
minen.

- Kuka tavallinen pienyrit-
täjä osaa paksut TES-kirjat? 
Helpolla tule tilanne, ettei 
yrittäjä uskalla palkata sitä en-
simmäisäkään työntekijää sii-
nä pelossa, että yhtäkkiä tulee 
yllättäviä lisäkuluja.

Joustavuudella
kilpailukykyä

Lehti on myös sitä mieltä, 
että koeaikaa voitaisiin työ-
aikoilla nostaa vaikka kahteen 
vuoteen kuten viime vuonna 

tehtiin Englanissa.
- Samalla mielestäni voitai-

siin YT-sopimusten alaisissa 
tilanteissa mahdollistaa alle 
30 vuotiaiden palkkaaminen. 
Tällä saataisiin mahdollisuus 
palkata energisiä, uusia aja-
tuksia ja osaamista omaavia 
ihmisiä töihin.

- Saamalla osaavat nuoret 
töihin ja kannustamalla ve-
rotusratkaisuilla yritykset ke-

hitystöihin ja investoimaan, 
meillä on mahdollisuudet saa-
da Suomi uudelleen nousun 
tielle.

Liian jäykät rakenteet

 - Suomi nousee, jos talous 
saadaan kuntoon ja yksi ta-
louden tärkeä tekijä on työl-
listäminen. Meillä Suomessa 
on tehty työllistäminen liian 

vaikeaksi.
- Meillä on Suomessa 150 

000 yhden hengen yritystä, 
jotka eivät edes halua palka-
ta, koska siihen sisältyy liian 
suuri riski. Tilanne on saatava 
toisenlaiseksi.


