
PEUKALONJÄLKIÄ
PERUSSUOMALAISIA

EU-JÄSENMAKSU 
PIENENEE 75 MILJOONALLA 
EUROLLA, TOSIN HUONON 

TALOUTEMME VUOKSI, 
MUTTA SILTI

KEHITYSAPU-
MÄÄRÄRAHOJA 

LEIKATAAN

HALLITUKSEN 
MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN 
TOIMENPIDEOHJELMA PÄÄOSIN

 PERUSSUOMALAISTEN 
ALOITTEESTA TEHTY JA KANNAT 

LINJAMME MUKAISIA

MAAHANMUUTON 
KUSTANNUKSET SELVITETÄÄN 

JA ETUISUUKSIEN ALENTAMINEN 
ON JO SELVITYKSESSÄ

PERHEEN-
YHDISTÄMISTÄ 
TIUKENNETAAN

YLELLE 
VÄHEMMÄN 

RAHAA

ÖKYVENEET JA 
VESISKOOTTERIT 

VEROLLE

PUOLUETUKEA LEIKATAAN, 
MINISTERIEN MÄÄRÄÄ 

VÄHENNETTIIN, SAMATEN 
AVUSTAJAMÄÄRÄÄ

KUNTIEN VIIDEN 
VUODEN IRTISANOMIS-

SUOJA POISTUU

PUOLUSTUS-
MÄÄRÄRAHOJA 

NOSTETAAN

ULKOMAISEN 
TYÖVOIMAN 

TARVEHARKINNAN 
SÄILYTTÄMINEN

TAKUUELÄKE 
NOUSEE

TOIMEENTULOTUELLA ON 
INDEKSISIDONNAISUUS 
JA SE SIIRTYY KELAN 

HOIDETTAVAKSI

OMAISHOIDON-
TUKEA NOSTETAAN

PERUSPÄIVÄ-
RAHAA EI LEIKATA 

TYÖTTÖMILTÄ, 
ANSIOSIDONNAISEN 

TASO SÄILYY

ARVONLISÄVERO EI NOUSE, 
RUOKA JA LÄÄKKEET 

PYSYVÄT ALEMMASSA 
VEROKANNASSA

YLE-VERO 
POISTETAAN 300 000 

PIENITULOISELTA

TYÖTULOVÄHENNYKSELLÄ 
HUOJENNETAAN PIENI- JA 

KESKITULOISIA PALKANSAAJIA 
450 MILJOONALLA EUROLLA SOLIDAARISUUS-

VEROA KIRISTETÄÄN JA 
PÄÄOMAVEROA 
KOROTETAAN

AUTOVEROA 
ALENNETAAN 

BENSAVEROA 
EI NOSTETA

YRITTÄJÄ-
VÄHENNYS 
PARANEE

TUULIVOIMAN 
TUKIEN PIIKKI 

KIINNI

TIEMÄÄRÄRAHAT 
NOUSEVAT 

HUOMATTAVASTI

TURHAA 
SÄÄNTELYÄ 
PURETAAN

PASKALAKIA 
KORJATAAN

SETELI-
SELKÄRANKAISTEN 
PUOLUETUKILAKI 

KUMOTAAN

PERHE SAA 
ITSE PÄÄTTÄÄ, KUMPI 
VANHEMPI JÄÄ KOTIIN 

HOITAMAAN 
LASTAAN
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

TUORE maahanmuuttotutkimus osoittaa asenteiden kiristyneen. Kansa-
laiset toivovat huomattavasti tiukempaa linjaa erityisesti turvapaikanha-
kijoiden kohdalla. 

TOISENLAISIAKIN ääniä kuuluu. RKP:n, vihreiden, SDP:n ja vasem-
mistoliiton kannattajat toivovat selvästi hallituspuolueiden kannattajia li-
beraalimpaa linjaa. Tutkimuksen mukaan myös moni eläkeläinen tai vara-
kas kannattaa turvapaikanhakijoiden ottamista Suomeen. Miksi? 

RKP:n kannattajat ovat usein korkeasti koulutettuja ja hyvätuloisia. Sama 
pätee osaan kokoomuslaisista. Heidän näkövinkkelistään tarkasteltuna ei 
olisi välttämättä lainkaan huono asia, että Suomeen saapuvista turvapai-
kanhakijoista synnytettäisiin erittäin matalaa palkkaa ”nauttiva” palvelu-
sektori. Ja mikäpä olisikaan Kauniaisten kartanonherroille mukavampaa 
kuin se, että ympärillä pörräisi mihin tahansa työehtoihin suostuva puoli-
kielitaidottomien pyykkäreiden, siivoajien ja ruoanlaittajien kaarti. 

SDP:n ja osittain myös keskustan leimallinen piirre on kannattajien ikä-
rakenne – molemmissa on huomattavan paljon enemmän eläkeläisiä kuin 
esimerkiksi perussuomalaisissa. Niin ikään eläkeläiset ovat muita väes-
töryhmiä taipuvaisempia kannattamaan sallivaa turvapaikkapolitiikkaa. 
Syyt ovat ihan samoja kuin varakkaimmillakin – monet ikääntyvät halu-
aisivat hoivapalveluihinsa enemmän käsipareja, ja tietenkin mahdollisim-
man halvalla. 

DEMAREIDEN kannattajakunta on pikkuhiljaa vaihtunut, entinen duu-
naripuolue on nykyään julkisella puolella työskentelevien toimihenkilö- ja 
humanistinaisten puolue. Vihreät muuten kilpailevat samoista kannatta-
jista. Ei ole yllättävää, että luokanopettajat toivovat luokkiinsa lisää op-
pilaita, aikuiskouluttajat lisää aikuiskoulutettavia ja kielenopettajat lisää 
kielitaidottomia. Sosionomit eivät ole välttämättä kovinkaan pahoillaan, 
vaikka tänne saapuisi sankoin joukoin kuntoutusta ja sosiaalista tukea tar-
vitsevia siirtolaisia. 

KAIKILLE näille esimerkeille on yhteistä se, että niissä maahanmuutta-
jia ei nähdä suoranaisina kilpailijoina. Päinvastoin. Moni niin sanottu su-
vaitsevainen toivoo siirtolaisvirtojen lisääntymistä siitä yksinkertaisesta 
syystä, että hän hyötyy siitä henkilökohtaisesti. Tämän ääneen sanominen 
olisi tietysti tökeröä, joten on viisaampaa piiloutua korkealentoisten ylä-
käsitteiden kuten solidaarisuuden, maailmankansalaisuuden ja avarakat-
seisuuden taakse. 

ENTÄ mikä on duunareiden, kuten vaikkapa raksamiesten, taksikuskien, 
kaupan kassojen tai lähihoitajien asema? Ei kovin hyvä. Mikäli työmarkki-
noille vyöryy satojatuhansia erittäin mataliin palkkoihin ja surkeisiin työ-
oloihin tyytyviä siirtolaisia, ovat perusduunareiden työehdot tulilinjalla. 
Ja vaikka vain pieni osa turvapaikkataustaisista tulijoista työllistyy, antaa 
tämäkin määrä jo pontta niille vaatimuksille, joiden mukaan työehtoja pi-
täisi rukata kaikilta suomalaisilta alaspäin. 

ASIASSA on toinenkin ikävä piirre. Kuten yllä todettu, moni maahan-
muuttoa kannattava henkilö on usein humanisti. Ansiotulot ovat usein 
luokkaa 3 000 euroa/kk. Veroja tällaisista ansioista maksetaan noin 800 
euroa kuussa, eli yhdessä vuodessa noin 9 600 euroa. 

YHDEN turvapaikanhakijan vuotuiset kulut ovat STM:n tuoreiden las-
kelmien mukaan vähintään 13 200 euroa. Monikohan lisää turvapaikan-
hakijoita toivova tulee ajatelleeksi, että koko hänen vuoden aikana mak-
samansa verokertymä ei riitä edes yhden turvapaikanhakijan kulujen 
kattamiseen?

SUOMEEN saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on valtava. Tulijoita 
on vuodessa yhtä paljon kuin koko Suomessa syntyvien lasten ikäluokka. 

KUINKA moni massamaahanmuuton kannattaja ymmärtää, että yhden 
suomalaisten ikäluokan yhteensä maksama verokertymä ei riitä katta-
maan tänä vuonna tänne saapuvien turvapaikanhakijoiden kustannuksia?

PERUSSUOMALAISTEN nihkeä suhtautuminen siirtolaistulvaan ei lie-
ne kenellekään yllätys. Kuten asiaan kuuluu, avarakatseiset akateemikot 
selittävät tätä nurkkakuntaisuudella. Todennäköisempi selitys on se, että 
puolueen kannattajat eivät halua Suomesta halpatyömaata. Ainakaan, mi-
käli sellainen rakennetaan heidän omalla kustannuksellaan.

Duunarit ja siirtolaisvirrat

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho 
Rahkonen esitteli Suomen Uutisten tilaaman 
maahanmuuttotutkimuksen tuloksia. Hänen 
mukaansa 25-50-vuotiaat suhtautuvat maahan-
muuttoon kaikkein kriittisimmin, koska heillä 
on sen myötä eniten menetettävää. 

Kiristyksiä vaaditaan

TUTKIMUSJOHTAJA Juho Rahko-
nen kertoi perussuomalaisten puoluetoi-
mistolla pidetyn tilaisuuden alussa, että 
suurin osa suomalaista ajatteli jo 2010, 
että Suomen maahanmuuttopolitiikka on 
löyhää tai aivan liian löyhää. Siirtolais-
kriisi ei ole muuttanut perussuhtautu-
mista dramaattisesti.

– Mielipidemittauksissa mitataan ensi 
sijassa sitä, mitä ihmiset pitävät oikeu-
denmukaisena. Mikä on hyvin ja oikein 
yhteiskunnassa. Päivänpoliittiset virta-
ukset eivät vaikuta niin paljon kuin voi-
si luulla, Rahkonen täsmensi.

Nuoret kaikkein 
kriittisimpiä

52 prosenttia suomalaista sanoo, että 
maahanmuuttopolitiikka on liian löyhää.

– Kuten usein tutkimuksissa, miehet 
kannattavat kovempaa linjaa. Naiset pai-
nottavat keskimäärin humaanimpia, peh-
meämpiä arvoja.

– Kaikkein kriittisimmät kansalai-
set löytyvät yhteiskunnan tukipilareis-
ta, niistä jotka täällä kaikkein eniten töi-
tä tekevät ja tulevaisuuttaan rakentavat. 
25-34-vuotiaat ovat kriittisimpiä. He kan-

nattavat kaikkein tiukinta maahanmuut-
topolitiikkaa.

– Joskus ehkä kuvitellaan, että nuo-
ret ovat kovin kansainvälisiä ja maahan-
muuttomyönteisiä. Tämä on kuvitelma, 
myytti. Tutkimukset osoittavat, että nuo-
ret ovat suhteellisen kriittisiä.

– Kyllä se kriittisyys on selvästi kasva-
nut heillä, jotka pelkäävät että tilanne tu-
lee vaikuttamaan työmarkkinoihin.

Puolentoista vuoden takaiseen tutki-
mukseen verrattuna keskiryhmissä kriit-
tisyys on lisääntynyt selvästi. 25-49-vuo-
tiailla on kriittisyys lisääntynyt eniten.

Ikäihmiset 
suopeampia

Vanhimmat ihmiset, yli 65-vuotiaat ovat 
kaikkein suopeimpia. Heissä on vähiten 
heitä, joiden mielestä pitäisi tiukentaa.

Rahkosen mukaan tutkimustulokset 
kertovat siitä, että eläkkeelle päässeet ih-
miset ovat siirtolaiskriisin suhteen pääs-
seet kuin koira veräjästä. Heillä on aikaa 
ajatella muitakin asioita.

Jatkuu seuraavalla
aukeamalla

Kansa perus-
suomalaisten 
linjoilla
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– Nuorilla on tilanne päällä – fokus 
keskittyy omaan taloudelliseen pär-
jäämiseen ja selviämiseen. Ehkä pe-
lätään lapsiperheissä sitä, että lisään-
tyvä maahanmuutto lisää kilpailua 
työpaikoista ja sosiaaliturvasta.

Iäkkäimmillä henkilöillä luvut ovat 
pysyneet samoina kuin puolentoista 
vuoden takaisessa vastaavassa tutki-
muksessa.

Kysymys on hyvin puoluepoliitti-
nen. Perussuomalaisten kannattajat 
ovat ihan omilla linjoillaan. Maahan-
muutto on erityiskysymys, missä pe-
russuomalaisten kannattajat eroavat 
muusta väestöstä.

Hallituspuolueet 
oppositiota kriittisempiä

Rahkosen mukaan hallitus-opposi-

tio-erot heijastuvat tuloksiin.
– Muissa hallituspuolueissa ollaan 

”punaisemmalla” alueella. Tässä nä-
kyy hallitus-oppositioasetelma sel-
västi. Vaikka RKP on porvaripuolue, 
niin näissä asioissa he ovat vihreiden 
ja vasemmiston linjoilla.

Suomalainen oikeudentaju 
- tehdään sovitun mukaan

Tässä nähdään, että suomalainen 
ajatusmaailma on se, että olisi pa-
rempi että asiat saataisiin hoidettua 
virallista reittiä.

– Suomalainen oikeudentaju on hy-
vin kehittynyt. Halutaan, että asiat 
menevät oikeudenmukaisesti ja yh-
teisesti sovittujen pelisääntöjen mu-
kaan. Tässä eroamme monista muista 
kansoista. Arvomme ovat hyvin prag-
maattisia ja käytännönläheisiä.

– Turvapaikanhakijoiden Suomeen 
ottaminen jakaa suomalaiset kahtia. 

On ne, joiden mielestä nykykäytän-
tö on sopiva ja ne, joiden mielestä pi-
täisi olla tiukempaa. Onko varaa ottaa 
kaikki hakijat vastaan? 29 prosentin 
mielestä on, 60 prosentin mielestä ei.

EU:lle Australiasta 
mallia?

Kannattavatko suomalaiset sitä, 
että turvapaikan saaneilla henkilöil-
lä olisi matalammat tuet kuin suoma-
laisilla? Tutkimustulosten mukaan 57 
prosenttia sanoo ”kyllä”.

– Kansan oikeustajuun näyttäisi 
vetoavan tällainen ajatus. Ilmeises-
ti tämä olisi kansainvälisen oikeu-
denkin mukaan mahdollinen tilanne. 
Monen on vaikea ottaa tähän asiaan 
kantaa, 19 ei osaa sanoa.

– Raja menee rajassa, Rahkonen 
pohdiskelee, ja täsmentää: raja-aito-
jen rakentamista ei kannateta. Sama 
asia tuli esille yhdessä toisessakin ky-

selyssä. Fyysisiä aitoja esimerkiksi 
Ruotsin rajalle ei haluta.

– Kaikista vastaajista yli puolet on 
sitä mieltä, että asia vaikuttaa joko 
ratkaisevasti tai paljon. Tämän asian 
merkitys on selvästi lisääntynyt. Puo-
litoista vuotta sitten aihe vaikutti sel-
västi vähemmän.  Perussuomalaisten 
kannattajille tämä on hyvin tärkeä 
asia.

Taloustutkimus teki tutkimuk-
sen Internet-paneelinsa avulla. Tut-
kimukseen osallistui 1 116 vastaajaa 
ajanjaksolla 28.–30.9.2015. Virhe-
marginaali on noin + 2,5 prosenttiyk-
sikköä.

Katso video: 
www.suomenuutiset.fi

TEKSTI MATIAS TURKKILA
      KUVAT TALOUSTUTKIMUS

 TÄSSÄKIN asiassa pitää olla 
realistinen. Ei kukaan, kaik-
kein vähiten perussuomalaiset, 
ole Suomeen kutsunut 20-30 
000 turvapaikanhakijaa. Tilan-
ne johtuu siitä, että EU ei nou-
data omia sääntöjään, Syyriassa 
ja Irakissa on sota ja pakolaislei-
reillä on laiminlyöty elinolosuh-
teet. Tällä epävarmuudella on 
luotu markkinat ihmissalakul-
jettajille, Timo Soini kertoi lau-
antaina Ylen Ykkösaamussa.

Nyt tehdään toimenpitei-
tä tilanteen ottamiseksi hal-
tuun. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Hanna Mäntylä esitteli 
Työmiehen tuumaustunnilla, 
millaisia toimenpiteitä hänen 
sektorillaan ollaan tekemäs-
sä vetovoimapuolelle. Soini itse 
on neuvotellut esimerkiksi Ira-
kin ulkoministerin kanssa New 
Yorkissa palautussopimukses-
ta ja Ruotsin Margot Wahlströ-
min kanssa siitä, miten kautta-
kulkuun saadaan tulppaa. 

– Tämä tilanne elää koko ajan, 
mutta kaiken pitää tapahtua 

valmistelusta ja lainsäädännös-
tä käsin. Ei se käy sormia nap-
sauttamalla. Kun ihmiset vähän 
aikaa miettivät asiaa, niin he hy-
väksyvät tämän, sanoi Soini.

Hallituksessa perussuomalai-
silla on mahdollisuus ja man-
daatti saada näihin asioihin 
muutoksia, mutta tämänkaltai-
nen massamaahanmuutto on 
tilanteena täysin poikkeuksel-
linen, ja siihen reagoimiseksi 
vaaditaan poikkeuksellisia toi-
menpiteitä. Miten niissä onnis-
tutaan, sitä voidaan arvioida 
vasta muutaman kuukauden ja 
parin vuoden päästä.

– Nopeasti pitää kuitenkin ty-
rehdyttää tämä hallitsematon 
maahanmuutto, koska tässä on 
ilmiselviä ongelmia ja nyt jo on 
ollut vakavia väkivallantekoja. 
Ne eivät tietenkään saa kansan-
ryhmiä leimata, mutta ikäviä-
kin asioita on tapahtunut, Soini 
huomautti.

Hallitsematon maahan-
muutto tyrehdytettävä 
nopeasti

Rajavalvonta ja turva-
tarkastukset halutaan 
palauttaa Ruotsin rajalle

Soini:

Ulkoministeri Timo Soinilta tiedusteltiin Ylen Ykkösaa-
mussa siirtolaiskriisin hoidosta. Hän kertoi toimenpiteistä, 
joilla tilannetta otetaan haltuun mutta korosti, että onnis-
tumista voidaan arvioida vasta kuukausien päästä.

Jatkoa edelliseltä aukeamalta

“Ei kukaan ole 

kutsunut Suomeen 

20 000-30 000 turva-

paikanhakijaa.”
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Me emme antaudu - 
perussuomalaista 
sisua tarvitaan

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

GALLUPEISSA tuli turpiin, mutta ne eivät äänestä. Nyt ky-
sytään perussuomalaista sisua. Me emme antaudu. En ym-
märrä lainkaan takinkääntöpuheita. Perussuomalaiset ei-
vät ole luopuneet ohjelmastaan, saati tavoitteistaan. Oletko 
sinä? Minä en ole!

MINULLE tulee paljon palautetta. Myönteistä ja kielteis-
tä. Niin on tullut aina. Ihmisten asia pitää ottaa tosissaan, 
jähmettyä ei saa. Tämän maan suvaitsevaisto ei ole toipunut 
siitä, että perussuomalaiset ovat hallituksessa - ja he eivät 
ole. En hyväksy tappiomielialaa. Tämä puolue on nollasta 
lähtenyt. Me olemme kulkeneet voitosta voittoon, vastoin-
käymisiä tulee. Emme ole niihin tottuneet. Nyt on totutelta-
va. Ja uskottava omaan tekemiseen. 

SUOMEN talous on tärviöllä edellisten hallitusten politii-
kan seurauksena. Neljässä kuukaudessa ei suunta käänny. 
Me menemme tämän vuoden edellisen hallituksen budjetil-
la. Velkaa tulee 14 miljoonaa euroa joka päivä, pyhä tai arki. 
Tämä ei voi jatkua. Tiedämme omassa taloudessamme, mitä 
moinen meno tuo tullessaan.

LUOVUTTAMINEN ei ole minulle koskaan vaihtoehto. 
Puoluejohto valittiin kolme kuukautta sitten. Se valtakirja 
on voimassa ja sitä käytetään. Puoluehallitus päätti, että tätä 
puoluetta ei kyseenalaisilla adresseilla kuljetella. Lakia on 
aina noudatettava. 

Kuntavaaliehdokkaita hakemaan

KUNTATYÖ ja osastot ovat puolueemme kivijalka. Saim-
me viime vaaleissa 1 195 valtuutettua. Määrä kolminker-
taistui edellisistä vaaleista. Voimme voittaa kuntavaalit. 
Kasvunvaraa on runsaasti. Nyt on lähdettävä ehdokashan-
kintaan. Meillä oli omassa Espoon paikallisosaston kokouk-
sessa 45 edustajaa, siinä olisi jo lista puoliksi täynnä. Täysi 
lista tuo hyvän tuloksen.

TAVOITTEENA pitää olla ehdokasmäärän nostaminen. Se 
tuo heti tulosta. Jos jokainen puolueen jäsen joko lähtee eh-
dokkaaksi tai hommaa yhden ehdokkaan, voitamme vaalit. 
Sinä siis ratkaiset. Tämä on omissa käsissä - siis hyvissä kä-
sissä. Muualle ei ole syytä kuikuilla ja siirtää vastuuta. Se on 
sinun ja minun, meidän.

ENSI kesänä meillä on puolueneuvoston kokous Lahdes-
sa. Siellä voimme kaksi päivää keskustella politiikan sisältö- 
ja ohjelmakysymyksistä. Haastan teidät kaikki pohtimaan 
ja tekemään esityksiä kuntavaaliohjelmaan. Ollaan ajoissa 
liikkeillä. Käytetään sitä valtaa, jota meillä on sekä kunnis-
sa että puolueessa.

OLEMME toiseksi suurin puolue eduskunnassa ja neljän-
neksi suurin kuntapuolue. Arvostetaan omaa työtä ja vaiku-
tusvaltaa. Käytetään asemaamme ihmisen ja isänmaan par-
haaksi. Työtä ja tuloksia - ei ruikutusta.

Turvapaikanhakijoiden Suomeen ottaminen jakaa 
suomalaiset kahtia. On ne, joiden mielestä nykykäytäntö
on sopiva ja ne, joiden mielestä pitäisi olla tiukempaa. 
Onko varaa ottaa kaikki hakijat vastaan? 29 prosentin 
mielestä on, 60 prosentin mielestä ei.
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PERUSSUOMALAISET ei-
vät suinkaan ole hyljänneet 
tai unohtaneet vaalilupauksi-
aan, vaikka opposition äänek-
käät kriitikot muuta väittäi-
sivätkin.

- Kun olemme tässä erittäin 
vaikeassa taloudellisessa ti-
lanteessa, joka oli hyvin sel-
villä jo ennen vaaleja, tiesim-
me että kipeitä leikkauksia 
joudutaan tekemään. Perus-
suomalaisille oli tärkeää pi-
tää parhaansa mukaan huoli 
myös vähävaraisista ja ot-
taa hyvätuloisetkin mukaan 
säästötalkoisiin, kertoo edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Sampo Terho.

Takuueläke 
nousee

Keskeisimpiä perussuo-
malaisten aikaansaannok-
sia pienituloisimpien aseman 
parantamiseksi on takuueläk-
keen nosto, joka auttaa kaik-
kein pienituloisimpia van-
huksia. Samoin omaishoidon 
tukea korotetaan. Työttömi-
en peruspäivärahasta ei leika-
ta. Samaan kategoriaan liittyy 
myös Yle-veron poisto 300 
000:lta kaikkein pienituloi-
simmalta.

- Yritimme kaikkemme ja 
myös onnistuimme tavoit-
teessamme pitää arvonlisä-
veron korotus poissa halli-
tuksen talouskuurista. Se on 
näennäisesti helppo tapa li-
sätulojen saavuttamiseksi, 
mutta iskisi kaikkein kipeim-
min juuri pienituloisiin tasa-
veroluonteensa vuoksi, Terho 
mainitsee.

Rikkaatkin 
osallistuvat talkoisiin

Perussuomalaisten vaali-
ohjelmassa oli myös hyvin 
vahvasti esillä tavoite palk-
katulon  verovapaudesta tu-
hanteen euroon saakka. Hal-
litusohjelmaan neuvoteltu 
pieni- ja keskituloisille suun-
nattu työtulovähennyksen 

korotus tarkoittaa, että tavoit-
teen toteutumisesta ei kau-
as jääty. 

- Hyvätuloisia rokottava so-
lidaarisuusvero jatkuu vaali-
kauden läpi ja se tulee myös 
koskettamaan entistä suu-
rempaa joukkoa. Perussuo-
malaisten mielestä pake-
tin pitää olla tasapuolinen 
ja sopeutustoimien kohdis-
tua kaikkiin, siksi toteutetaan 
myös pääomatuloveron ylim-
män kannan korotus, sanoo 
Terho.

Myös puoluetuesta leika-
taan, samoin ministerien, 
avustajien ja valtiosihteerien 
määrää on vähennetty. Vaikka 
tällä tavalla saavutetut sääs-
töt ovat suhteessa pieniä, on 
toimenpiteellä tärkeä symbo-
linen arvo, kun myös valtion 
ylin johto on mukana säästö-
talkoissa.

Suurin leikkaus 
kehitysapuun

Hallitusohjelman suurin yk-
sittäinen ensi vuodelle osu-
va leikkaus on 300 miljoonan 
euron vähennys kehitysavus-
ta.

- Kun tiesimme jo ennen 
vaaleja, että leikkausten tielle 
joudutaan lähtemään, oli pe-
russuomalaisille tärkeää koh-
distaa niistä mahdollisimman 
paljon Suomesta ulospäin 
suuntautuviin menoeriin. Ke-
hitysavusta leikkaaminen on 
nimenomaan tätä, Terho to-
teaa.

Yhtäkkiä käsiin räjähtä-
neestä maahanmuuttokrii-
sistä tulee paljon kritiikkiä 
ja palautetta perussuomalai-
sille. Kansalaiset kokevat ti-
lanteen sietämättömäksi. On 
kuitenkin muistettava, että 
kriisi ei ole perussuomalais-
ten aiheuttama eikä sen kor-
jaaminen tapahdu käden 
käänteessä.

- Perussuomalaiset tuli-
vat hallitukseen vasta joita-
kin kuukausia sitten, ja välis-
sä on vielä ollut eduskunnan 

Perussuomalaisten hallitustaival on 
vasta aluillaan, mutta jo nyt puolue 
on jättänyt painavat peukalonjäl-
kensä hallitusohjelmaan ja paljon li-
sää on vielä tulossa. 

kesätaukokin. Kaikki se lain-
säädäntö, joka meidät on tä-
hän tilanteeseen johtanut, on 
muiden tekemää. Juuri nii-
tä säädöksiä me oppositios-
sa vastustimme ja nyt halli-
tuksessa korjaamme, Terho 
muistuttaa.

Maahanmuuttokriisi 
laitetaan kuriin

Kun hallitusohjelmasta neu-
voteltiin, perussuomalaiset 
vaativat siihen maahanmuu-
ton kustannusten selvittämi-
sen ja perheenyhdistämis-
ten kriteerien tiukennuksen. 
Kaikkein tärkein perussuo-
malaisten ajama saavutus 
maahanmuuttokriisin suit-
simiseksi on kuitenkin hal-
litusohjelman ulkopuolinen 

maahanmuuttopoliittinen 
toimenpideohjelma.

- Kyseessä on kuusi sivua 
pitkä lista asioista, joita hal-
lituskauden aikana toteu-
tetaan, jotta tämä aiempien 
hallitusten aiheuttama maa-
hanmuuttokriisi saadaan ku-
riin. Suomi tulee tämän vaa-
likauden aikana muuttamaan 
maahanmuuttopolitiikkaan-
sa todella nopeaa tahtia jär-
kevämpään suuntaan, Ter-
ho sanoo.

Ruotsin kielen 
vapaaehtoisuutta 
kokeillaan

Edellämainittujen lisäksi 
perussuomalaiset saivat neu-
voteltua lukuisia pienempiä 
parannuksia ja torjuntavoit-

toja hallitusohjelmaan. Ter-
hon henkilökohtainen lem-
pilapsi on kokeilu ruotsin 
kielen vapaaehtoisuudes-
ta. Kyseessä on ensimmäinen 
kerta vuosikymmeniin, kun 
pakkoruotsin poistamisen 
mahdollisuutta raotetaan.

Yksi hallitusohjelmassa to-
teutuneista perussuomalais-
ten pitkäaikaisista tavoitteis-
ta oli autoveron alentaminen 
ja vieläpä niin, ettei bensa-
vero vastaavasti nouse. Myös 
byrokratiaa ja turhaa säänte-
lyä saatiin purettua lukuisin 
eri tavoin, joista tärkein yk-
sittäinen esimerkki on niin 
sanottuun paskalakiin tule-
va huojennus. Hevosmiehenä 
tunnetun ulkoministeri Timo 
Soinin henkilökohtainen 
peukalonjälki näkyy vahvas-
ti kohdassa, jossa hevosen-

Perus-
suomalaisten 
työ näkyy jo 

“Olemme saaneet 

hallitusohjelmassa

läpi useita kymmeniä 

esityksiämme.”



7

SOSIAALI ja terveysminis-
teri Hanna Mäntylä kertoi Työ-
miehen tuumaustunnilla, että 
maahanmuuttajien tuki- ja 
kotouttamisjärjestelmään tu-
lee merkittäviä tiukennuksia 
ja uudistuksia.

– Uudessa järjestelmässä 
maahanmuuttajien vastuu it-
sestään kasvaa ja rahoituksen 
taso tulee olemaan pienempi 
kuin työmarkkinatuki. Haem-
me tason niin, että se on var-
masti alhainen, Mäntylä pai-
nottaa.

Pakolaisvirta aiheuttaa vai-
keuksia valtiontaloudelle. 
Mäntylän mukaan kotout-
tamiseen kuluu tänä vuon-
na noin 251 miljoonaa euroa 
sekä päälle vielä EU-rahastot.

– Tietyistä maista tulevi-
en osalta voidaan sanoa, että 
elämisen kustannukset ka-
tetaan erilaisten sosiaalituki-
en avulla.

Mäntylän mukaan maahan-
muuttajien tuki- ja kotoutta-
misjärjestelmän remonttiin 
haetaan mallia Tanskasta.

– Tanskassa turvapaikanha-
kijoiden määrä on laskenut 
huomattavasti sen jälkeen 
kun tiukennukset ovat tulleet 
voimaan. Poimimme Tanskan 
mallista ne hyvät osat, jotka 
vievät meidän omaa kotout-
tamisjärjestelmää eteenpäin, 
Mäntylä painottaa.

TALOUSVALIOKUNNAN pu-
heenjohtaja Kaj Turusen eh-
dotus perussuomalaisten 
kannaksi osakeomistusten 
hallintarekisteristä on valmis. 
Turunen sai tehtäväkseen val-
mistella perussuomalaisten 
näkemystä valtiovarainminis-
teriön esitykseen, joka ei sel-
laisenaan kelvannut puolu-
eelle.

- Esitys on ollut tapetilla sik-
si, että osakeomistusten hal-
lintarekisteri saattaisi teh-
dä tiedon saannista paljon 
hankalampaa kuin nykyises-
sä avoimessa rekisterissä. Kun 
hallintarekisteriä voidaan 
ketjuttaa, se tekisi todellis-
ten omistajien selvittämises-
tä paljon vaikeampaa, Turu-
nen kertoo.

Turunen valmisteli esityk-
sen perussuomalaisista läh-
tökohdista perehdyttyään 
asiaan ensin hyvin perusteel-
lisesti. Hän sai ehdotuksen-
sa valmiiksi ja jätti sen perus-
suomalaisten käsiteltäväksi. 
Turunen itse ei halunnut läh-
teä spekuloimaan ehdotuk-
sensa sisällöstä vielä haastat-

 Takuueläke nousee. 

 Toimeentulotuella on indeksisidonnaisuus 
 ja se siirtyy  Kelan hoidettavaksi. 

 Omaishoidontukea nostetaan. 

 Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä, 
 ansiosidonnaisen taso säilyy. 

 Autoveroa alennetaan. Bensaveroa ei nosteta.  
 Romutuspalkkiota jatketaan. 

 Arvonlisävero ei nouse, ruoka ja lääkkeet 
 pysyvät alemmassa  verokannassa. 

 Yle-vero poistetaan 300 000 pienituloiselta, 
 Ylelle vähemmän rahaa. 

 Paskalakia korjataan.

 Puolustusmenoja nostetaan. 

 Maahanmuuton kustannukset selvitetään 
 ja etuisuuksien alentaminen  on jo selvityksessä. 

 Perheenyhdistämistä tiukennetaan. 

 Puoluetukea leikataan, ministerien määrää 
 vähennettiin, samaten avustajamäärää. 

 Työtulovähennyksellä huojennetaan pieni- ja 
 keskituloisia  palkansaajia 450 miljoonalla eurolla. 

 Yrittäjävähennys paranee. 

 Tuulivoiman tukien piikki kiinni.

 Solidaarisuusveroa kiristetään ja pääomaveroa 
 korotetaan. 

 EU-jäsenmaksu pienenee 75 miljoonalla eurolla,   
 tosin huonon taloutemme vuoksi, mutta silti. 

 Tiemäärärahat nousevat huomattavasti. 

 Perhe saa itse päättää, kumpi vanhempi jää 
 kotiin hoitamaan lastaan. 

 Kuntien viiden vuoden irtisanomissuoja poistuu. 

 Seteliselkärankaisten puoluetukilaki kumotaan. 

 Kehitysapumäärärahoja leikataan. 

 Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytetään. 

 Turhaa sääntelyä puretaan. 

 Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin 
 sallitaan. 

 Ökyveneet ja vesiskootterit verolle.

  Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan. 

 EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville 
 opiskelijoille  tulee lukukausimaksut. 

 Maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman    
 luominen pääosin perussuomalaisten aloitteesta.

Mäntylä: Maahanmuuttajien tukia 
leikataan nopealla aikataululla

Turunen: Avoimuus tärkeää 
hallintarekisterissä

Perussuomalaisten 
peukalonjälki 
hallitusohjelmassa

telun tekohetkellä.
- Perussuomalaisten minis-

teriryhmä tutustuu esitykseen 
ja muodostaa kantansa. Sitten 
neuvotellaan yhdessä kokoo-
muksen ja keskustan kanssa.

Hän kuitenkin valottaa asi-
aa sen verran, että hallintare-
kisteriasiassa on kaksi puol-
ta, joista toinen liittyy kilpailun 
avaamiseen ja kilpailuedelly-
tysten parantamiseen, toinen 
taas julkisuuteen. Varsinkin vi-
ranomaisjulkisuuden säilyttä-
minen olisi tärkeää, ettei hal-

lintarekisterin avulla ainakaan 
edesautettaisi harmaan talou-
den edellytyksiä.

- Yhteenvetona voisin tode-
ta, että hallintarekisterikysy-
mys ei ole ollenkaan yksinker-
tainen asia. Hyvin syvällisesti 
olen kuitenkin siihen perehty-
nyt ja oman työni tehnyt. Jat-
ko on hallituksen käsissä, tote-
aa Turunen.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA LEHTIKUVA

Tanskan perustuslain mu-
kaan sosiaalietuuksissa on 
mahdollista asettaa tiukempia 
vaatimuksia maahanmuuttajil-
le, koska kyse on verorahoittei-
sesta järjestelmästä.

– Oikeus etuuksiin ei voi syn-
tyä välittömästi maahantulos-
ta vaan tulee voida edellyttää 
integroitumista, Mäntylä mai-
nitsi Tanskan mallista. 

Tanskassa integraatioetuut-
ta maksetaan kaikille, joilla ei 
ole muuta toimeentuloa ja jot-
ka eivät ole asuneet maassa 
viimeisen kahdeksan vuoden 
aikana seitsemän vuotta. In-
tegraatioetuus on noin 50 pro-
senttia etuudesta, jota asu-
misaikavaatimuksen täyttävät 

henkilöt saavat. Oikeus esimer-
kiksi täyteen lapsilisään edel-
lyttää muilta kuin EU-kansalai-
silta kahden vuoden Tanskassa 
asumista. 

Hallituksen esityksen luon-
nos valmistuu marraskuussa ja 
se lähetetään lausunnolle jou-
lukuussa. Hallituksen esitys 
annetaan eduskunnalle ensi 
vuoden alussa ja Mäntylän 
mukaan sen on tarkoitus tulla 
voimaan maaliskuussa.

Katso video: 
www.suomenuutiset.fi

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

- Paljon lisää turhien normien 
purkua on luvassa, kunhan 
pääsemme vauhtiin, Sampo 
Terho lupaa.

lannan polttaminen ener-
giatarkoituksiin sallitaan. 
Virkamiesten viiden vuoden 
irtisanomissuoja poistuu.

- Paljon, paljon lisää turhi-
en normien purkua on luvas-
sa, kunhan pääsemme vauh-
tiin, Terho lupaa.

- Omasta puolestani olen 
hyvin tyytyväinen siihen, että 
olemme saaneet hallitusoh-
jelmassa läpi useita kymme-
niä esityksiämme. Vaalikausi 
on alkanut edellisten hallitus-

ten aiheuttamia kriisejä hoi-
taen, mutta vaalikauden mit-
taan hallitustyömme tulokset 
alkavat näkyä. Perussuoma-
lainen aate elää vahvana ja 
vaikuttaa joka päivä. Suomi 
tulee seuraavien neljän vuo-
den aikana kehittymään puo-
lueemme toivomaan suun-
taan.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN
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Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ja 
Espoon asuntojen hallituksen jäsen Jukka Kil-
pi uskoo, että maahanmuuttajien ja turvapai-
kanhakijoiden määrän kasvun myötä kuntalai-
set syrjäytyvät asuntojen saamisessa.

Maahanmuuttajat 

vievät kuntalaisten 

vuokra-asunnot

Kymmeniä tuhansia jonossa

KAUPUNGINVALTUU-
TETTU Jukka Kilpi on 
tehnyt aloitteen kunnan 
asukkaiden suosimisesta asu-
kasvalinnoissa. Aloittees-
sa vaaditaan, että espoolaiset 
asetettaisiin etusijalle kau-
pungin vuokra-asuntojen 
asukasvalinnoissa.

– Tälläkin hetkellä kiireelli-
set asunnontarvitsijat jäävät 
ilman asuntoa. Jos kymmenet 
tuhannet maahanmuuttajat ja 
turvapaikanhakijat asetetaan 
etusijalle, niin on varmaa, 
että espoolaiset jäävät vielä-
kin todennäköisemmin ilman 
asuntoa.

Espoon Asunnot Oy:lla on 
noin 15 000 asuntoa, jotka 
on pääosin rakennettu val-
tion aravalainalla tai korko-
tuella. Uusia asuntoja raken-
netaan vuosittain noin 300, 
ja niitä vapautuu vuosittain 
noin tuhat. Vuonna 2014 kau-
punki tarjosi 1 800 hakijalle 
asunnon.

– Espoossa on tällä het-
kellä kiireellisessä asun-
nontarpeessa 3 500 hakijaa. 
Heillekään ei siis pystytä tar-
joamaan asuntoja, niin mitä 
sitten tapahtuu, kun hakijoi-
ta tulee lisää kuukausittain 
kymmeniä tuhansia, Kilpi ih-
mettelee.

Perusteina ahtaasti 
asuminen

Pääkaupunkiseudun Arava-
asuntojen asukasvalinnoissa 
noudatetaan asukasvalintaan 
liittyviä säännöksiä.

Hakijat asetetaan kiireelli-
syysjärjestyksessä kolmeen 
eri ryhmään. Ensimmäiseen 
kuuluvat erittäin kiireellises-
sä asunnontarpeessa olevat 
hakijat. Kriteereiksi luetaan 
muun muassa asunnottomat, 
muuttovelvoitteen alaiset ha-
kijat sekä erittäin ahtaasti 
asuvat hakijat.

Toiseen ryhmään kuulu-

vat kiireellisessä asunnontar-
peessa olevat hakijat. Perus-
teina ovat ahtaasti asuminen, 
puutteellisesti varustetussa 
asunnossa asuvat sekä ne, joi-
den asumiskustannukset ovat 
kohtuuttomat.

Kolmanteen ryhmään aset-
tuvat ne hakijat, jotka halua-
vat muuttaa asumisen sijain-
tia tai esimerkiksi asuntonsa 
kokoa.

”Järjestelmää 
väärinkäytetään”

Myös hakijan tulot vaikut-
tavat asukasvalintaan. Valtio-
neuvoston asetus tulorajois-
ta poistettiin kymmenisen 
vuotta sitten, mutta näillä nä-
kymin se on tulossa takaisin. 
Tällä hetkellä tulorajojen tul-
kinnasta on olemassa Asu-
misen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen ohjeistukset. 
Kilven mielestä järjestelmä 
on huono.

“Vuosien 
saatossa kriteerit 
ovat vääristyneet. 

Kukaan ei 
oikeasti tiedä, millä 

perusteilla 
asuntojen hakijat 
loppujen lopuksi 

järjestäytyvät
jonossa.”

– Vuosien saatossa kritee-
rit ovat vääristyneet. Kukaan 
ei oikeasti tiedä, millä perus-
teilla asuntojen hakijat lop-
pujen lopuksi järjestäytyvät 
jonossa. Järjestelmää väärin-
käytetään ja tilanne muuttuu 
sellaiseksi, ettei hakijamää-
rän vähentämiseen löydetä 
ratkaisuja.

”Seurauksia vaikea 
arvioida”

Espoon Asunnot Oy:n toi-
mitusjohtaja Seppo Kallio 
kertoo, että hakijan nykyi-
sellä kunnalla on merkitystä 
haussa, jos muut kriteerit ha-
kijoiden välillä ovat tasaver-
taiset.

Kallion mukaan maahan-
muuttajien määrään liittyvis-
tä haasteista on keskusteltu, 
mutta mitään konkreettisia 
ratkaisuja ei ole vielä tehty.

– Uskon, että tällä hetkel-
lä sitä ei tiedä kukaan. Seu-
rauksia on vielä hankala en-
nakoida. Oleellista on, että 
asuntokantaa on riittävästi, 
riippumatta siitä, mistä ha-
kijat tulevat. Jokainen uusi 
pääkaupunkiseudulle tuli-
ja lisää asuntojen kysyntää. 
Siihen voidaan vastata aino-
astaan lisäämällä asuntotuo-
tantoa.

Espoossa 
pelätään, ettei 
kaupungin 
vuokra-asunto-
ja riitä maa-
hanmuuttajien 
jälkeen enää 
kantasuoma-
laisille. Kuvan 
henkilö ei liity 
juttuun.
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Kaikki haluavat pääkaupunkiseudulle

NOIN 40 000 suomalaista jo-
nottaa kaupungin vuokra-
asuntoa pääkaupunkiseudulla. 
Odotus venyy entisestään, kun 
myönteisen turvapaikkapää-
töksen saaneet maahanmuut-
tajat asettuvat jonon jatkeeksi.

Pääkaupunkiseudun vuok-
ra-asuntotilanne on ollut vai-
kea jo pitkään. Kysyntää on tar-
jontaa enemmän. Helsingin, 
Espoon ja Vantaan alueella on 
noin 40 000 asuntohakemusta, 
joista suuri osa on kiireellisiä. 
Vantaan maankäytöstä ja asun-
topolitiikasta vastaava apulais-
kaupunginjohtaja Hannu Pent-
tilä arvioi, että pakolaistulva 
aiheuttaa vaikeuksia pääkau-
punkiseudun asuntomarkki-
noilla.

– Vantaan vuokra-asunnois-
ta on käytössä liki 99 prosent-
tia ja niitä vapautuu vain vaih-
don kautta. Asuntopula on jo 
riittävän vaikea. Ilman erityis-
toimenpiteitä se kriisiytyy, kun 
asunnontarve lisääntyy maa-
hanmuuttajien määrän kasva-

essa, Penttilä sanoo.

Tarvitaan nopeita 
toimenpiteitä

Suomeen on saapunut tänä 
vuonna miltei 20 000 turvapai-
kanhakijaa, jotka on majoitettu 
vastaanottokeskuksiin. Tulevai-
suudessa valtaosan oleskelulu-
van saaneista turvapaikanhaki-
joista ennakoidaan suuntaavan 
tiensä pääkaupunkiseudulle.

Hallitus toimeenpanee hal-
litusohjelman mukaan laajan 
ohjelman asuntorakentamisen 
lisäämiseksi. Penttilä toivoo, 
että hallitus arvioi asuntopoli-
tiikkaansa siten, että kohtuu-
hintaisten vuokra-asuntojen 
rakentaminen ja tarjoaminen 
olisi mahdollista myös tulevai-
suudessa.

– Tämän vuoden pakolais-
tulva ei näy vielä pääkaupun-
kiseudun asuntomarkkinoilla. 
Tarvitaan nopeita toimenpitei-
tä. Mikäli nyt lisätään asunto-
rakentamista, niin ne ovat kaa-
voitus- ja rakennusvaiheiden 
jälkeen vasta noin kolmen vuo-
den kuluttua ihmisten käytös-

sä, Penttilä toteaa.

Pääkaupunkiseudulla 
asuu yli puolet 
maahanmuuttajista

Tilastokeskuksen mukaan 
74 prosenttia Suomen väes-
tönkasvusta tuli viime vuonna 
maahanmuutosta. Se painot-
tui suurimpiin kaupunkeihin ja 
erityisesti Helsinkiin.

Helsingin kaupungin maa-
hanmuuttostrategian mukaan 
maahanmuuttajat hakeutuvat 
yleensä alueelle, jossa on työ-
tä ja yrittämisen mahdollisuuk-
sia. Sen vuoksi ei ole ihme, että 
pääkaupunkiseudulla asuu yli 
puolet ja Helsingissä yli neljän-
nes Suomen maahanmuuttaja-
väestöstä.

Helsingin kaupunkisuunnit-
telu- ja kiinteistötoimen apu-
laiskaupunginjohtaja Anni 
Sinnemäki katsoo, että pako-
laistulva vaikuttaa pääkaupun-
kiseudun asuntotilanteeseen 
ensi ja sitä seuraavana vuonna.

– Emme ole poikkeustilan-
teessa, mutta vastaanottokes-
kusten kapasiteettia on nostet-
tu ja olemme tehneet arvioita 
asuntotuotannon tarpeesta. Se 
tiedetään, että alkuvaiheessa 
asunnontarve on isompi, mut-
ta turvapaikkakäsittelyn rat-
kaisukäytännöt vaikuttavat, 
kuinka iso osa hakijoista jää 

maahan, Sinnemäki pohtii.

Vuokra-asunnot 
kiven alla

Sinnemäki huomauttaa, että 
joka tapauksessa Helsinki tar-
vitsee valtion kumppanuut-
ta kohtuuhintaisen asumisen 
turvaamiseksi. Helsingin kau-
pungin asunto-osaston pääl-
likkö Markku Leijo myöntää 
suoraan, että pakolaistulva on 
kiperä asia.

– Kyllä kaupunki on varautu-
nut normaaliin kasvuun, mut-
ta turvapaikanhakijoiden kas-
vupiikkiin varautumisesta en 
ole ihan varma. Jos kaupunkiin 
suuntautuva muutto tuplaan-
tuu jollakin aikavälillä, niin kyl-
lä me aika ihmeissään ollaan. 

Tilanne on kiperä, Leijo sum-
maa.

Leijo ennakoi, että oleskelu-
luvan saaneiden turvapaikan-
hakijoiden määrä alkaa tuntua 
asuntopuolella ensi vapun tie-
noilla.

– Sitten saadaan kysyntäpiik-
ki, joka nostaa vuokra-asun-
tomarkkinoilla vapaarahoit-
teisten asuntojen hintatasoa. 
Myös kaupungin vuokra-asun-
tojen kysyntä kasvaa. Kysyn-
tään vaikuttaa oleskelupien 
käsittelyaika. Jos siihen tulee 
viivettä, niin kysyntä tulee hi-
taammin meille tai yleensä 
asuntomarkkinoille.

Helsingin kaupungilla on Lei-
jon mukaan aika heikot edel-
lytykset tarjota vuokra-asunto-
ja lähivuosina, koska niissä on 
meneillään paljon peruskor-

jauksia.

Ensihätään konttikyliä?

Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupungin tavoitteena on tar-
jota vuokra-asuntoja niitä eni-
ten tarvitseville. Tällä hetkellä 
kovin kysyntä kohdistuu pie-
niin sinkkuasuntoihin. Suo-
meen jäävien turvapaikanha-
kijoiden suuri määrä aiheuttaa 
kysynnässä myös toisen piikin.

– Ensin sinkut muuttavat tän-
ne ja sitten on mahdollisesti 
tulossa perheiden yhdistämi-
siä, jolloin kysyntä kohdistuu 
myöhemmin perheasuntoihin. 
Tämä tekee vuokra-asunto-
markkinoille toisen kysyntäaal-
lon, vaikka pakolaistulva muu-
ten pysähtyisikin, Leijo tietää.

Äkkiä tapahtuvaa asuntotar-
peen kasvua voidaan Leijon 
mukaan helpottaa pystyttä-
mällä konttikylä kaavoittamat-
tomalle maalle tai hankkimalla 
asuntoja vapailta markkinoilta 
vuokrakäyttöön.

– Kontit eivät ole pysyvä rat-
kaisu, vaan niidenkin asukkaat 
pitää saada purettua johonkin 

jollakin aikavälillä.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA LEHTIKUVA

RIITTÄVÄTKÖ ASUNNOT?

Kallio arvioi, että noin vuo-
den kuluttua nähdään seu-
raukset siitä, kuinka turva-
paikanhakijat vaikuttavat 
asuntomarkkinoihin pääkau-
punkiseudulla.

– Suunnilleen silloin turva-
paikanhakijat asettuvat aloil-
leen. Nythän heidät majoite-
taan vastaanottokeskuksiin.

Jo neljännes 
vieraskielisiä

Tällä hetkellä vuokralaisista 
noin neljännes puhuu jotain 
muuta kieltä kuin suomea tai 
ruotsia äidinkielenään. Kal-
lion mukaan määrään vai-
kuttavat vieraskielisten ruo-
kakuntien koot, jotka ovat 

keskimäärin suurempia kuin 
suomalaisilla.

– Vieraskielisten mää-
rä kasvaa luonnollisen väes-
tön kasvun seurauksena no-
peammin, sillä heille syntyy 
enemmän lapsia kuin suoma-
laisille.

Kalliolla on yksinkertainen 
ratkaisu asunnontarpeen li-
sääntymiseen.

– Määrätietoinen, kohtuu-
hintaisten vuokra-asuntojen 
lisääminen. Pääkaupunkiseu-
tu on Suomen aivot, keuhko 
ja sydän. Täällä on pystyttävä 
vastaamaan väestön kasvuun.

TEKSTI VERA MIETTINEN 
      KUVAT LEHTIKUVA

– Espoossa on 
jo tällä hetkellä 
kiireellisessä 
asunnontar-
peessa 3 500 ha-
kijaa, kaupun-
ginvaltuutettu 
Jukka Kilpi 
muistuttaa.

Tällä hetkellä 

vuokralaisista

noin neljännes 

puhuu jotain

muuta kieltä kuin 

suomea tai

ruotsia äidin-

kielenään.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ on 
vetänyt takaisin lakimuutok-
sen, joka olisi tehnyt oleske-
luluvan saaneista pakolaisista 
suomalaisten kanssa yhden-
vertaisia vuokra-asunnon ha-
kijoita.

Kyseessä on korkotukilain 
asukasvalintaa koskevien eh-
tojen muutos. Ympäristömi-

nisteriö olisi poistanut laista 
ehdon, jonka mukaan Ara-
asunnon hakeminen edellyt-
tää vähintään vuoden mittais-
ta oleskelulupaa.

Perussuomalaiset vastusti-
vat ehtoa ja Rakennuslehden 
saamien tietojen mukaan ym-
päristöministeriö on vetänyt 
muutosesityksensä pois. 

Asukasvalinnan muutos oli-
si voinut syrjäyttää asuntojo-
nossa pienipalkkaiset työssä-
käyvät asunnonhakijat, kun 
maahanmuuttajat olisivat 
menneet pakolaisstatuksel-
la asuntojonossa muiden haki-
joiden ohi.

Rakennuslehti: Perussuomalaiset esti 
pakolaisten asunnon hakua helpottavan 
lakimuutoksen
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Asunnottomien yössä Helsingissä kannettiin 
huolta tuhansista ihmisistä, jotka jonottavat 
turhaan kaupungin vuokra-asuntoa.

VALTAKUNNALLISTA 
asunnottomien yötä vietet-
tiin 17. lokakuuta yli kahdes-
sakymmenessä kaupungissa. 
Pete, 35, tuli Helsingin Val-
lilaan nauttimaan ystäviensä 
seurasta. 

– Nukuin rapuissa ja ves-
soissa sekä muiden sohvilla. 
Ihan missä vain lämpimässä, 
Pete kertoo. 

Mies oli kodittomana kym-
menen vuotta, kunnes sai 
asunnon vuosi sitten. 

– Ensimmäiset kolme vuot-
ta jaksoin etsiä asuntoa. Sit-
ten ei enää kiinnostanut. 

Jukka, 40, on ollut asun-
nottomana ”vasta” kymme-
nen kuukautta. Kummalta-
kin mieheltä lähtivät asunnot 
klassisessa tilanteessa: pari-
suhde loppui. 

Tapahtuman järjestäjä, Vail-
la vakinaista asuntoa ry:n toi-
minnanjohtaja Sanna Tii-
vola sanoo, että aiempina 
vuosina lähes kaikki asun-
nottomat olivat keski-ikäisiä, 
eronneita miehiä. Nykyään 
asunnottomia on ihan kaikis-
ta ryhmistä.

– On keski-ikäisiä nai-
sia, yrittäjiä, nuoria ja maa-
hanmuuttajia. Toimeentu-
lon puute on ensisijainen syy 
asunnottomuudelle, Tiivo-
la kertoo.

Sossu lupasi maksaa 
takuun ja vuokran

Pete on elänyt Kelan rahoil-
la jo pitkään. Hän ei ole teh-
nyt päivääkään töitä vuodesta 
2007. Pete itsekin ymmär-
tää, että työttömyys ei näytä 
vuokranantajan näkökulmas-
ta hyvältä. 

– Olin Helsingin kaupun-
gin asuntojonossa 11 500:s. Ei 
se kovinkaan paljon lohdut-
tanut. 

Petelle ei tarjottu kertaa-
kaan asuntoa koko kymme-
nen vuoden aikana. Siitäkään 
huolimatta, vaikka sosiaalivi-
rasto oli valmis auttamaan.

– Sossu lupasi maksaa ta-
kuun ja maksimissaan 520 
euron vuokran. 

Jukalla on käynyt taas niin, 
että alkuun hän ei edes yrit-
tänyt saada asuntoa. Vii-

me keväänä hän joutui jättä-
mään työpaikan tapaturman 
vuoksi. 

– Mulla on kaksi kouluikäis-
tä lasta, jotka asuvat Oulussa. 
Olisi kiva, jos ne voisivat tulla 
tänne tapaamaan minua. 

Turvattomuutta ja 
yksinäisyyttä

Asunnottomuudessa ei ole 
kuulemma mitään hauskaa. 
Sitä ei ole helppo ymmärtää, 
jos ei ole itse sitä kokenut. 

– Jokaisen poliitikon pitäisi 
kokeilla, minkälaista koditto-
muus on. Ennen sitä on turha 
tulla mussuttamaan yhtään 
mitään, Pete sanoo.

Jukka on samaa mieltä.
– Kukaan ei voi ymmärtää, 

minkälaista se on. Asunnotto-
muutta miettii joka päivä.

Pete yrittää löytää sopivaa 
tapaa selittää tuntemuksia.

– Mieti sitä, kun värjöttelet 
baari-illan jälkeen kaupun-
gilla kylmissäsi ja pohdit, mi-
ten pääsisit kotiin. Kerro se 
tunne jokapäiväiseksi ja niin, 
että et todellakaan tiedä, mi-

hin seuraavaksi menisit. 
Turvattomuuden tunnet-

ta ja yksinäisyyttä, kiteyttävät 
miehet yhteen ääneen. 

– Onneksi on ystäviä, Juk-
ka lisää.

Tiedonkulku 
suurin ongelma

Viimeksi kuluneet kaksi 
vuotta on mennyt Petellä pa-
remmin. Vuosi sitten hän sai 
asunnon Sininauhasäätiön 
kautta.

– Nyt tiedän mihin voin 
mennä nukkumaan, eikä sitä 
tunnetta korvaa mikään. 

Peten mielestä tiedonkulku 
on suurin ongelma asunnot-
tomuudessa: kukaan ei osaa 
sanoa, mistä apua voisi hakea.

– Kaikki vaan kertoo, että 
mene Hietsuun (Hietanie-
men palvelukeskus). Toki 
siellä autetaankin, mutta ei 
siinä, kuinka voisi saada asi-
at kuntoon. 

Ongelmaksi Pete kokee 
sen, että Helsingin kokoises-
sa kaupungissa mikään ei ole 
pysyvää. Paikat, josta apua 

saa, muuttuvat jatkuvasti. 
– Mulle ei koskaan tullut 

kukaan sanomaan mitä pitäisi 
tehdä, jotta pääsisin pohjalta 
ylös. Siksi asunnonkin löytä-
misessä meni näin kauan.

”Ihmisten hädällä 
tehdään bisnestä”

Perussuomalaisten varaval-
tuutettu Pertti Villo on ollut 
tekemisissä asunnottomuu-
den kanssa yli 20 vuotta. Hän 
on ollut asukasliitossa pu-
heenjohtajana, järjestösihtee-
rinä ja toiminnanjohtajana. 

Tällä hetkellä hän on Me-
ri-Vuosaaren Työttömät ry:n 
puheenjohtaja. Villolla on 
myös omaa kokemusta asun-
nottomuudesta.

– Ennen armeijaa asuin ka-
dulla. Minut heitettiin kotoa, 
koska vanhempieni mielestä 
olin valmis ansaitsemaan itse 
elantoni. Asuin vuosia rappu-
käytävissä. 

Villo sanoo, että asunto-
lautakunnan näkökulmasta 
asunnottomien tilanne tulee 
vain pahentumaan tulevien 

Pete jonotti turhaan 

10 vuotta kaupungin 

vuokra-asuntoa

- Asuntomarkki-
noiden hyödyn-
saajat ovat heitä, 
joiden pitäisi 
tehdä päätök-
siä. Miksipä he 
tekisivät sellaisia 
päätöksiä, jotka 
veisivät heiltä 
toimeentulon? pe-
russuomalaisten 
varavaltuutettu 
Pertti Villo sanoo.
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VUOKRALAISTEN etujärjestö 
Vuokralaiset ry:n toiminnanjoh-
taja Anne Viita on huolissaan sii-
tä, kuinka maahan jäävien tur-
vapaikanhakijoiden suuri määrä 
vaikuttaa vuokra-asumiseen 
Helsingissä.

– Mikäli tulee paljon työttö-
miä maahanmuuttajia, niin he 
saattavat mennä pienituloisten 
ohi asuntojonossa. Tämä voi ai-
heuttaa pitkällä aikavälillä on-
gelman, jossa tietty väestö ja 
mahdolliset sosiaaliset ongel-
mat kasautuvat alueellisesti, Vii-
ta sanoo.

Helsingin kaupunki on Suo-
men suurin vuokranantaja, joka 
omistaa noin 56 000 vuokra-
asuntoa. Asunnoista noin 45 
000 on valtion asuntolainoit-
tamia aravavuokra-asuntoja. 
Asukkaista lähes 30 prosent-
tia on vieraskielisiä. Suurimmat 
vieraskielisten osuudet ovat 

kaupungin itä- ja koillisosissa. 
Viita arvioi, että vuokra-asun-
non saaminen hankaloituu lähi-
tulevaisuudessa.

– Asuntopolitiikka ei ole on-
nistunut, jos pelkästään Helsin-
gin asuntojonossa on noin 25 
000 ihmistä. Maahanmuuttaji-
en määrän kasvu vaikeuttaa ti-
lannetta entisestään, jos asun-
toja ei onnistuta rakentamaan 
lisää. Seurauksena voi olla se, 
että muutetaan kaverin nurk-
kiin asumaan. Sitten taloyhtiös-
sä ihmetellään sähkön ja veden 
kulutuspiikkiä, Viita toteaa.

Helsingin kaupungin vuokra-
asuntojen asukkaiden valinta 
tapahtuu asunnontarpeen, va-
rallisuuden ja tulojen perusteel-
la. Lisäksi kaupungin tavoittee-
na on, että vuokra-asunnoissa 
on tasapainoinen ja monipuoli-
nen asukasrakenne.

Menevätkö maahan-
muuttajat asuntojonoissa 
pienituloisten edelle?

Vuokralaisten huoli: 

Peten kaulassa roikkuu kotiavaimet Sininauhasäätiön kaut-
ta järjestettyyn asuntoon. 

Jukka sanoo, 
että päihtei-
den käyttö 
on tullut 
asunnot-
tomuuden 
myötä.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna 
Tiivola sanoo, että asunnottomien yö on tärkeä tapahtu-
ma, vaikka moni ajattelee, että se on turha. - Tällä tavalla 
saamme asian nostettua puheenaiheeksi ainakin kerran 
vuodessa.

vuosien aikana. Vaikka tulo-
rajat otettaisiin taas käyttöön, 
ja saataisiin hyväpalkkaiset 
pois kaupunkien asunnoista, 
ongelma ei poistu sillä.

– Pitkäaikaisasunnottomi-
en on entistä vaikeampi saada 
asuntoa. Osittain johtuu siitä, 
kun pakolaiset jatkavat vas-
taanottokeskuksien jälkeen 
asumista täällä ja tarvitsevat 
asuntoa. 

Villo sanoo, että toisena on-
gelmana on päättäjien asema 
asuntomarkkinoilla.

– Ihmisten hädällä tehdään 
bisnestä. Mitä enemmän on 
kysyntää ja vähemmän tar-
jontaa, niin sitä nopeammin 
asuntojen vuokrat nousevat, 
Villo sanoo.

Oman lisänsä huutavaan 
vuokra-asuntopulaan tuovat 
Suomesta turvapaikan saavat 
maahanmuuttajat, joiden pe-
lätään kasvattavan asuntojo-
noja entisestään.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

“Kukaan ei voi 

ymmärtää, minkälaista 

se on. Asunnottomuutta 

miettii joka päivä.”
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Suomea vaivaa jo seitsemättä vuotta jatkuva talouden 
alamäki ja työttömyyden lisääntyminen. Näivettymi-
nen on ollut hidasta, toisin kuin 1990-luvun lamassa, 
jossa kaikki tuli kertarysäyksenä.
TYÖTTÖMIÄ työnhakijoita 
on työvoimahallinnon viimei-
simpien tilastojen mukaan 
pyöreästi 347 000. Lisäksi on 
hieman yli 100 000 ihmistä, 
jotka ovat sijoitettuina työ-
voimapoliittiseen koulutuk-
seen, tilapäistöihin valtiolle, 
kunnille ja yksityisen puolen 
yrityksiin. 

Osa työnhakijoista on pako-
tettu esimerkiksi työnhaku-
valmennukseen työttömyys-
etuisuuksien menettämisen 
uhalla. Nämä pätkätyötä te-
kevät, ja koulutuksessa ole-
vat, on realistisesti ajatel-
len ymmärrettävä kuitenkin 
työttömiksi, koska kyseessä 
on tilapäisjärjestely lyhytai-
kaisesta työsuhteesta tai kou-
lutusjärjestelystä. On olemas-
sa myös vaikeasti arvioitava 
määrä piilotyöttömiä, jotka 
eivät näy työnhakutilastoissa. 
Tämän joukon karkeaksi suu-
ruudeksi on arvioitu noin 100 
000 työtöntä. Yhteensä erit-
täin karu summa: noin 440 
000 työtöntä tai enemmän-
kin, kun otetaan lukuun piilo-
työttömät.                    

   Nykyinen massatyöttö-
myys on monen tekijän sum-
ma ja jälkikaikua 1990-luvun 
lamasta. Suomessa meni lu-
jaa vuosina 1987-1990, ja Suo-
mi oli Pohjolan Japani, jonka 
pankkilainarahan hinta hipoi 
20 prosentin korkoa. Vuonna 
1990 Suomessa oli työttömiä 
työnhakijoita 100000, mutta 
vuonna 1994 luku moninker-
taistui 480 000 työttömään. 
Valtionhallinnossa pelättiin 
tuolloin puolen miljoonan 
työttömän rajan rikkoutumis-
ta, ja kyseistä rajaa pidettiin 
yhteiskunnan romahtamisen 
kannalta kriittisenä. Entisiin 
työttömyyslukuihin verrat-
tuna 1990-luvun lama myös 
kymmenkertaisti pitkäaikais-
työttömien määrän. Vuonna 
1985 työttömiä oli 120 000 ja 
pitkäaikaisyöttömiä 18 000.

Massatyöttömyys 
pysyvä ilmiö?

Työvoiman pitäisi olla val-
tiovallan suojeluksessa pe-
rustuslain mukaan. Jokai-

sella kansalaisella on oikeus 
työhön ja valtiovallan tehtä-
vänä on edistää työllisyyttä.  
Tätä perustuslain mukaista 
työvoimapoliittista ihannetta 
yritettiin hetkellisesti sovel-
taa työttömyyden poistoon. 
Vuoden 1987 työllisyysla-
ki, nimeltään Lex Leppänen 
silloisen työvoimaministe-
rin mukaan, velvoitti kunnat 
työllistäjiksi. Laki tehosi ly-
hyen aikaa työttömyyden hoi-
tokeinona. 1990-luvun laman 
iskiessä ja valtiontalouden ra-
hapulan takia laista oli luo-
vuttava.

 Suomi ei ole koskaan kyen-
nyt tarjoamaan työtä kaikil-
le kansalaisilleen. Työttömyy-
den tarkastelussa ei tarvitse 
mennä taaksepäin 1800-lu-
vun katovuosiin eikä Ameri-
kan siirtolaisuuteen saakka. 
Esimerkiksi 1960-1970-lu-
vuilla Suomesta lähti maa-
seudun autioitumisen, 
maanviljelyn ja muiden elin-
keinoelämän rakennemuu-
tosten takia Ruotsiin liki 300 
000 suomalaista erilaisiin 
teollisuustöihin. 

  Nykyisen massatyöttömyy-
den tilanne on toinen kuin 
ennen: ei ole olemassa enää 
maata, joka pystyy vastaanot-
tamaan 440 000 suomalais-
ta ja tarjoamaan työtä kuten 
Ruotsi aikoinaan. Euroop-
palainen työttömyys on kes-
kimäärin 12 prosentin luok-
kaa ja Etelä-Euroopan maissa 
työttömyys on 25 prosentin 
liepeillä.

  Satojatuhansia suomalai-
sia koskettava massatyöttö-
myys on vakava kansantalou-
dellinen ongelma. Tilannetta 
vaikeuttaa se, ettei valtiol-
la ole enää massatyöttömyy-
den hoitokeinovalikossa sa-
moja entisiä työkaluja kuin 
1990-luvulla, jolloin esi-
merkiksi Nokian vientitulo-
jen ansiosta valtio sai suuret 
verotulot. Asiaa vaikeuttaa 
edelleen paperi- ja metsäteol-
lisuuden samoin kuin muun-
kin pääomavaltaisen raskaan 
teollisuuden karkaaminen 
halvempien tuotantokustan-
nusten maihin ja lähemmäs 
asiakkaita. Valtio on myös 

merkittävästi myynyt omai-
suuttaan ja omistuksiaan, jo-
ten siltäkään suunnalta ei ole 
tulossa rahaa työllisyyden 
hoitoon.

   Harva työtön työhakija 
tiedostaa, että Suomi on sit-
ten 1990-laman perunkirjoi-
tuksena luisunut taas uuteen 
ja pitkään suurtyöttömyyden 
olotilaan. Sen sijaan, että työ-
tön syyllistää itseään työt-
tömyydestä, on viisaampaa 
katsoa suomalaisen työttö-
myyden kokovartalokuvaa 
historian perspektiivissä. Tä-
näkin päivänä moni osaava ja 
ammattitaitoinen työnhaki-
ja on työttömänä ilman omaa 
syytä. Kansantaloutena Suo-
mi on niin pieni maa Euroo-
pan pohjoisella reunalla, että 
rahan, pääomien, tavaroiden, 
palvelujen, ihmisten ja työ-
voiman vapaa liikkuminen 
ovat yhdessä korkeana pysy-
neen työttömyyden kanssa 
kaventaneet työnteon mah-
dollisuuksia. Työttömyydes-
tä on tullut itseään ruokkiva 
kierre ja kehä. 

Työttömyys nakertaa 
henkistä hyvinvointia
 ja itsetuntoa

Työhön ja sen tekemiseen 
suhtaudutaan yhteiskun-
nasta ja kulttuurista riippu-
en hyvinkin eri tavalla. Työ 
on merkitykseltään kulttuu-
risidonnainen ilmiö, ja sii-
nä missä suomalainen ja län-
sieurooppalainen ihminen 
määrittävät itseään ja suh-
dettaan ympäristöönsä työn 
kautta, voi australialainen 
luonnonkansan aboriginaa-
li ihmetellä, miksi tekisi töi-
tä jollekin toiselle. Suoma-
laisessa yhteiskunnassa työ 

määrittää myös henkisen hy-
vinvoinnin käsitettä, ja hy-
vinvointi ymmärretään koko-
naisvaltaiseksi myönteiseksi 
kokemukseksi elämästä ja 
työstä. Työ on tärkeä osa ih-
misen minuutta, ja työ tuo 
elämään järjestystä ja turval-
lisuutta. Freudilaisen ajat-
telun mukaan yksi ihmisen 
henkisen terveyden piirre on 
kyky ja halu tehdä työtä. Täl-
lä hetkellä asia vain on niin, 
että suomalainen yhteiskun-
ta ei kykene tarjoamaan työn-
teon mahdollisuutta kaikille 
halukkaille.

  Suomessa ihmisen arvoa ja 
yhteiskuntakelpoisuutta arvi-
oidaan pitkälti työn tekemi-
sen kautta. Luterilainen työn-
teon etiikka on lyönyt itsensä 
koko yhteiskunnan läpi mo-
nitasoisesti. Kun kaksi toisil-
leen ennestään tuntematonta 
tutustuvat, alkaa tutustumi-
nen yleensä luontevasti am-
matin ja työn kyselyillä ja 
oman työn selostuksella.

Vertailun vuoksi todetta-
koon, että tanskalaisille työl-
lä ei ole niin suurta merki-
tystä eikä tunnelatausta kuin 
suomalaisille. Se näkyy huo-
lettomampana suhtautumi-
sena ja asenteena irtisanomi-
siin. Kun suomalaista kohtaa 
irtisanominen, suomalainen 
syyllistää itseään tilanteesta. 
Tanskalainen sen sijaan osaa 

ulkoistaa pahanolontunteen-
sa ja selittää tilannetta työn-
antajan heikoilla taidoilla.

Irtisanomisen ja työttömyy-
den pitkittyessä yksilön mie-
lensisäiset rakenteet alkavat 
järkkyä. Työtön alkaa vähin 
erin tuntea itsensä petetyksi, 
huijatuksi ja jopa loukatuk-
si. Työpaikan menetetyt ih-
missuhteet ja taloudellinen 
ahdinko saattavat aiheuttaa 
sisäänpäin kääntymistä ja hä-
peäntunnetta, tunnetta ulko-
puolisuudesta. Arjen rutiinit 
muuttavat muotoaan työttö-
myyden pitkittyessä.

Työttömyyden vaikutukset 
yksilötasolla ovat taloudelli-
sia, sosiaalisia, kulttuurisia ja 
psyykkisiä. Tutkimustulok-
sista tiedetään, että työttö-
mäksi jääminen murtaa pie-
nin askelin ja salakavalasti 
ihmisen itsekunnioitusta, ja 
vaikuttaa ajankäyttöön sekä 
asemaan perheessä ja yhteis-
kunnassa. Tutkimusten mu-
kaan työttömyydessä on myös 
se kummallinen piirre, että 
työttömyyteen ei totuta.

Työttömyyden 
kohtaaminen on 
aina raskasta

Työttömäksi jäävän ei kan-
nata syyttää itseään työttö-
myydestä, koska nykyinen 
massatyöttömyys on jään-

TE-keskuksilla kohta 350 000 asiakasta

Työttömyys lisääntyy 
tulevaisuudessa

Työttömäksi 

jäävän ei kannata

syyttää itseään 

työttömyydestä.

Työnhaku-
taitojen päivitys 

sekä uuden 
oppiminen ovat 

tärkeitä 
henkilökohtaisia 

ankkureita.
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ne 1990-luvun osaamatto-
masta ja heikkotasoisesta fi-
nanssi- ja rahapolitiikasta. 
Suomea siirrettiin silloin val-
tiojohtoisesta sekataloudesta 
eurooppalaiseen markkina-
talouteen. Massatyöttömyyt-
tä ovat edelleen ylläpitäneet 
maailmantalouden heilahte-
lut ja Suomen vientiteollisuu-
den kaventumiset.

Työttömyyden kohdatessa 
salailu on turhaa. Sosiaaliset 
paineet kasvojen menetyk-
sestä ovat turhia. Sukulaiset, 
ystävät, tutut ja puolitutut 
saattavat olla juuri niitä työ-
voimapoliittisia pelastusren-
kaita ja tiedonvälittäjiä, jotka 
voivat antaa hyviä vihjeitä ja 
uusia suuntia uudelleen työl-
listymiselle.

Työnhakutaitojen päivi-
tys sekä uuden oppiminen 
ovat tärkeitä henkilökohtai-
sia ankkureita. Siitäkin huo-
limatta, että työpaikkoja ei 
synny sen ansiosta, että työ-
tön osallistuu työnhakuval-
mennukseen. 

Avoinna olevista 
työpaikoista vain 
noin 30 % ilmoitetaan 
julkisesti

Työtä voi etsiä kaksilta nä-
kyvyytensä perusteella eri-
laisilta työmarkkinoilta: joko 

julkisesti avoimiksi ilmoitet-
tuja työpaikkoja tai niin sa-
nottuja piilotyöpaikkoja. Pii-
lotyöpaikat ovat avoimia tai 
avautumassa olevia työpaik-
koja, joita ei laiteta julki-
seen hakuun, vaan täytetään 
työnantajan kannalta jousta-
vasti sopivan työntekijän il-
maantuessa keskusteluetäi-
syydelle.

   Sivistyneiden arvioiden 
mukaan piilotyöpaikkojen 
osuus avoimista työpaikois-
ta liikkuisi jossain 60-70 pro-
sentissa, ja työnhakijan on 
vain osattava löytää ne mah-
dollisuudet. Piilotyöpaikka 
voi syntyä yrityksessä hyvin-
kin yksinkertaisesta ja jär-
keenkäyvästä syystä: esimer-
kiksi pitkän sairausloman 
takia, tuotannon lisäyksen ta-
kia, uusien asiakkaiden ta-
kia, tai vanha työntekijä vaih-
taa alaa ja työnantajaa, jää 
virka- tai vuorotteluvapaalle. 
Syitä piilotyöpaikkojen syn-
tyyn on siis monia. Syynä voi 
olla myös se, ettei yritykses-
sä ehkä haluta kilpailijoiden 
tietävän turhan tarkkaan li-
sääntyneestä työvoiman tar-
peesta tai mahdollisesta lii-
ketoiminnan laajentumisesta. 
Kilpailuun liittyvät syyt voi-
vat puoltaa niin sanottua hil-
jaista hakua.

Kun työnhakija tavoittelee 
julkisesti ilmoitettua työpaik-

kaa, on selvää, että tiedossa 
on kova kilpailu joskus jopa 
satojenkin hakijoiden kes-
ken. Näin työpaikan hakija 
on alttiina kilpailulle ja jou-
tuu taistelemaan paikastaan 
auringossa koko hakuproses-
sin ajan. Sen sijaan piilotyö-
paikkoja etsimällä ei tällaista 
kilpailuasetelmaa välttämät-
tä synny ollenkaan, vaan työ-
paikan hakija saattaa par-
haassa tapauksessa olla ainoa 
asianosainen koko neuvot-
telukierroksessa. Kysymys 
on siitä, että julkisessa haus-
sa yritykseen tulee kymme-
niä ja ehkä satoja hakemuk-
sia, kun taas piilotyöpaikkoja 
etsivä työnhakija lähestyy yh-
teydenotoillaan ehkä satoja 
yrityksiä.

Piilotyöpaikan 
etsintä on taitolaji 
ja onneakin 
tarvitaan

Piilotyöpaikkoja etsittäes-
sä omatoimisuus ja perään-
antamaton viitseliäisyys ovat 
avainsanat, joilla menesty-
tään. On kuitenkin varsin ta-
vallista, että edes 40 lähe-
tettyyn sähköpostiviestiin ei 
tule edes yhtä ainutta kiel-
teistäkään vastausta. Piilo-
työpaikkaa etsivän kannat-
taa siis varautua täydelliseen 

viestimättömyyteen siihen 
saakka, kunnes se oikea osuu 
kohdalle. 

Koska piilotyöpaikat ovat 
sananmukaisesti piilos-
sa, tarvitaan alkukartoitus-
ta, tiedonhakua, mutta myös 
karsintaa. Lomauttavat ja ir-
tisanovat yritykset eivät ole 
haussa mukana. 

Piilotyöpaikkojen etsintä ei 
saa olla summittaista haku-
ammuntaa, sillä se on ajan ja 
voimavarojen tuhlausta, sillä 
tehokas työnhaku on jo sinäl-
lään työhön verrattavaa ta-
voitteellista toimintaa. Etsin-
tä onkin kohdistettava juuri 
niiden yritysten suuntaan, 
joilla on jokin järkevä yhte-
ys hakijan omaan työtaus-
taan, ammattitaitoon, kou-
lutukseen ja ammatilliseen 
osaamiseen tai kehittymisha-
luihin. 

 Ratkaisevaa on osata tun-
nistaa oma osaaminen, ja sen 
jälkeen tunnistaa ne yrityk-
set, jotka tätä osaamista mah-
dollisesti tarvitsevat. Sen jäl-
keen on vuorossa selvittää 
oikeat vastuuhenkilöt yrityk-

sistä, joihin otetaan yhteyttä. 
Eri asia sitten on, miten laa-
jalti maantieteellisesti työtä 
voi tai haluaa hakea. Yleen-
sä yhden tai kahden suu-
remman työnantajan varassa 
olevat paikkakunnat ovat vai-
keuksissa, kun näillä työnan-
tajilla menee heikosti.

Ei ole olemassa valmista 
vastausta parhaasta tavasta 
löytää piilotyöpaikka. Onnek-
kaan sattuman avulla piilo-
työpaikka voi löytyä varsin 
nopeastikin, mutta vaikeassa 
työttömyystilanteessa järjes-
telmällinen puurtaminen ta-
kaa varmimmin hyvän loppu-
tuloksen. Ainoat hyvät keinot 
ovat tiedonhaku ja kontakti-
verkot ja sitkeä järjestelmäl-
lisyys. Suurista yrityksistä 
löytyy helpommin piilotyö-
paikkoja kuin pienemmistä. 

Jutun kirjoittaja on 57-vuotias 
kauppatieteiden kandi, MBA, 
MJD ja MKT ja toimii koulu-
tuspäällikkönä. 

TEKSTI TIMO KAUMI
      KUVA LEHTIKUVA

TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:n 
360 000 jäsenestä oli syys-
kuussa työttömänä joka kym-
menes.

Työttömyystilanne muuttui 
elokuusta (10 %) syyskuuhun 
hieman parempaan suuntaan, 
mutta verrattuna edellisvuo-
siin työttömyys on korkealla.

– Valitettavasti on odotet-
tavissa, että työttömyysluvut 
nousevat loppuvuotta koh-
den. Vuoteen 2016 lähde-
tään todennäköisesti hyvin 

korkeista työttömyysluvuis-
ta, YTK:n toimitusjohtaja Auli 
Hänninen toteaa.

Eniten työttömiä syyskuussa 
oli Lapissa (15,5 %), Kainuussa 
(14,9 %), Etelä-Savossa (13,4 
%), Keski-Suomessa (13,2 %), 
Etelä-Karjalassa (12,7 %), Poh-
jois-Karjalassa (12,5 %) ja Sa-
takunnassa (12,3 %). Vähiten 
puolestaan Ahvenanmaalla 
(2,7 %), Pohjanmaalla (7 %) ja 
Uudellamaalla (7,6 %).

TYÖ ja elinkeinotoimistois-
sa oli elokuun 2015 lopussa 
kaikkiaan 347 000 työnväli-
tyksen säädösten mukaisesti 
työttömäksi työnhakijaksi ti-
lastoitua. Työttömien työnha-
kijoiden määrä oli 27 000 suu-
rempi kuin edellisen vuoden 
elokuussa.

Työttömien työnhakijoi-
den määrä nousi elokuus-
sa edellisen vuoden vastaa-
vasta ajankohdasta kaikkien 
muiden elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten 
(ELY) alueilla, paitsi Kainuussa 
(–2 %); eniten Uudellamaal-
la (13 %), Pohjois-Savossa 
(13 %) ja Etelä-Pohjanmaalla 
(12 %). Elokuun lopussa työ- 
ja elinkeinotoimistoihin il-
moittautuneita kokoaikaisesti 
lomautettuja oli 19 000, mikä 
oli 1 000 enemmän kuin vuo-

si sitten.
Aktivointiasteeseen lasket-

tavissa palveluissa oli elokuun 
lopussa yhteensä 110 000 
henkilöä, mikä oli 7 000 vä-
hemmän kuin edellisen vuo-
den elokuussa. Palveluiden 
piirissä oli 4,1 prosenttia työ-
voimasta.

Työttöminä työnhakijoina 
työ- ja elinkeinotoimistois-
sa oli 48 000 alle 25-vuotias-
ta työtöntä. Heidän määränsä 
oli 4 000 suurempi kuin edel-
lisen vuoden elokuussa. Työ- 
ja elinkeinotoimistoihin ilmoi-
tettiin elokuussa 37 000 uutta 
avointa työpaikkaa eli 1 000 
enemmän kuin edellisen vuo-
den elokuussa.

(Lähde: Tilastokeskus)

YTK: Työttömiä nyt 9,9 % 
- ennuste ei lupaa hyvää

Nuorisotyöttömyys 
kasvanut

Satojatuhansia 
suomalaisia
koskettava 
massatyöt-
tömyys on 
vakava kansan-
taloudellinen 
ongelma.
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LÄHETETTYJEN työhake-
muksien lista on vaikuttava. 
Niitä on kuulemma reippaas-
ti yli parisataa. Elintarvike-
kaupan kassalle, eläinkaup-
paan, toimistosiivoojaksi, 
kirjakauppaan, lentokentälle, 
kahvilaan. Elisa Pehkonen 
haluaisi tienata itse rahat lei-
päänsä, eikä elää toimeentu-
lotuella ja vanhempiensa ra-
hoilla. 

Sadoista hakemuksista huo-
limatta kutsua ei ole tullut 
edes haastatteluun.

- Eikä voi olla kyse siitä, että 
hakemus olisi huono. Olen 
saanut siitä ja ansioluettelos-
tani kehuja. On vaan hiton 
vaikea erottua, jos yhdelle 
marketin kassalle hakee sato-
ja muitakin. 

Ei pihaustakaan 
työnantajista

Kaksi ja puoli vuotta sitten 
Elisa joutui työttömäksi edel-
lisestä työpaikastaan vakavan 
sairauden takia. 

- Irtisanouduin, koska en ol-
lut enää oma itseni, reipas ja 
tunnollinen työntekijä.

Kahden kuukauden toipu-
misen jälkeen hän aloitti ar-
mottoman työnhaun. 

- Tajusin, että jotain pitää 
tehdä. En voinut jäädä kotiin 
makaamaan. Pelkäsin, että 
tyydyn helpoimpaan ratkai-
suun ja käytän alkoholiin vä-
häisetkin rahani. Samoin te-
kee moni muukin nuori.

Elisa on hakenut töitä koko 
ajan. Parhaimmillaan hän on 
lähettänyt työhakemuksia pa-
riinkymmeneen paikkaan vii-
kossa. Epätoivo iskee, kun 
työnantajista ei kuulu pihaus-
takaan. 

- Haluaisin tietää syyn, mik-
si hakemustani ei huomioida. 
Olisi hienoa, jos työnantaja 

lähettäisi edes jotain vasta-
ukseksi.

Työttömyys on tehnyt pa-
han loven Elisan lompak-
koon.

- Olen saanut työttömyystu-
kea tai opintolainaa 520 eu-
roa, asumistukea 320 euroa ja 
toimeentulotukea 300 euroa. 
Siitä maksan 750 euron vuok-
ran. Lopuista pitää maksaa 
muut laskut, joten elämiseen 
jää usein alle sata euroa. 

”Työpaikkoja 
ei vain ole”

Helmikuun lopussa alle 
25-vuotiaita työttömiä työn-
hakijoita oli 45 900, mikä on 
4 900 enemmän kuin edel-
lisen vuoden helmikuussa, 
kerrotaan työ- ja elinkeino-
ministeriön työttömyyskat-
sauksessa. Uudenmaan TE-
toimiston palvelupäällikkö 
Pasi Rintamäki sanoo, että 
työttömyys kasvaa kaikis-
sa ikäluokissa yksinkertaises-
ta syystä.

- Työpaikkoja ei vain ole, ti-
lanne on valitettavasti tosi 
huono. Vaikka paperit ja 
työnhakijan asenne olisivat 
kunnossa, työpaikan saami-
nen on hankalaa.

Rintamäki neuvoo nuoria 
ottamaan rohkeasti yhteyttä 
TE-toimistoon, jos työnhaku 
ei tuota tulosta. 

- Autamme esimerkiksi työ-
hakemuksen laatimises-
sa. Nuorille on tarjolla myös 
palkkatuki, työkokeilu ja eri-
laisia valmennuksia. 

Pakko hakea 
opintolainaa

Nuorisotakuu, jonka tar-
koituksena on tarjota työ- tai 
koulutuspaikkaa nuorelle vii-
meistään kolmen kuukau-

den päästä työttömäksi jou-
tumisesta, on Elisan mielestä 
turha.

- Olisihan se hyvä, jos se toi-
misi. En itse ole ainakaan 
kuullut yhtäkään onnistunut-
ta tarinaa, hän sanoo.

Viime vuoden lopussa Elisa 
osallistui TE-toimiston Res-
pa-hankkeeseen. Sen kaut-
ta hän sai tietää iltakoulusta, 
jossa opiskellaan valokuva-
tuotantoa. 

- Pääsin sinne. Sen jälkeen 
sain tietää, etten olisi saa-
nut hakea ennen kuin jut-
telen TE-toimiston kanssa. 
Nyt en saa toimeentulotukea, 
vaan joudun hakemaan opin-
tolainaa. Olen pystynyt vält-
tymään lainojen ottamiselta 
tähän asti, ja tuntuu tyhmäl-
tä ottaa sitä tämän koulun 
vuoksi. Se on vain ammat-
tiin valmistava, enkä saa siitä 
ammattitutkintoa. Todennä-
köisesti puolen vuoden jäl-
keen olen taas työtön – ja ve-
lallinen.

Alle viiden euron 
päiväpalkalla

Elisalla on haaveita, vaik-

- Olisi hienoa, jos yh-
teiskunta tukisi pyy-
teettömästi niitä, joilla 
on oikeasti motivaatio-
ta työllistyä, 24-vuotias 
pitkäaikaistyötön Elisa 
Pehkonen sanoo. 

Harva työtön saa apua TE-keskuksesta. Keskus kuiten-
kin valvoo tarkkaan, mitä työtön työnhakija saa tai ei 
saa tehdä.

Työttömän arkea

Helsinkiläinen Elisa Pehkonen on 
hakenut töitä yli pari vuotta - tulok-
setta. Joskus hänestä tuntuu, että 
helpoin vaihtoehto olisi lopettaa 
yrittäminen ja tuhlata viimeisetkin 
rahat alkoholiin.

kakin tätä menoa ”tulevai-
suus ei näytä kovin hyväl-
tä”. Vuodesta 2007 asti Elisa 
on hakenut jokaisessa yhteis-
haussa audiovisuaalisen vies-
tinnän kouluihin. Siihen asti, 
kun haaveet toteutuvat, Elisa 
on valmis tekemään mitä työ-
tä tahansa. 

- Olen ollut työkokeilussa-
kin alle viiden euron päivä-
palkalla.

Lähes ilmainen työ ei Eli-
saa haittaa, vaikka hän mie-

lellään tekisikin palkkatöitä. 
Eikä häntä periaatteessa hait-
taisi köyhyyskään. 

- Voin olla köyhä, mutta oli-
si kiva, jos ei tarvitsisi säätää 
niin paljon. Paperisota ja jat-
kuva päätöksien odottami-
nen vie voimat kaikelta muul-
ta yrittämiseltä. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

Elämiseen jää 
100 euroa 
kuukaudessa

“Olen ollut 

työkokeilussakin

alle viiden euron 

päiväpalkalla.”
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ETELÄKYMENLAAKSON am-
mattiopisto kouluttaa Ha-
minassa puuvenerakenta-
jia. Elokuussa alkaa taas uusi, 
puolitoista vuotta kestävä ai-
kuiskoulutus, joka tähtää alan 
ammattitutkintoon. Kaik-
ki koulutukseen valitut eivät 
kuitenkaan voi ottaa koulu-
tuspaikkaa vastaan, koska TE-
toimistot eri puolilla maata 
arvioivat eri tavalla koulutus-
tuen kriteereitä.

Veneenrakentajia pitkään 
kouluttanut lehtori Tapio 
Lindholm pitää ikävänä sitä, 
että kiinnostuneet ja moti-
voituneet henkilöt eivät pää-
se haluamalleen alalle, tai he 
joutuvat jättämään opiskelun 
kesken erilaisten tukilinjaus-
ten takia. 

- Opiskelijat ovat kertoneet, 
että pääkaupunkiseudulla ja 
vähän pohjoisempana myön-
teinen rahoituspäätös on hel-
pompi saada kuin esimerkik-
si Kaakkois-Suomessa. Tällä 
alueella kuulemma katsotaan, 
että veneenrakentajia on lii-
an paljon työttöminä, Lind-
holm sanoo.

Neuvotteleva virkamies 
Markku Virtanen työ- ja elin-
keinoministeriön työllisyys- 
ja yrittäjyysosastolta kertoo, 
että työttömillä henkilöillä on 
käytössään kaksikin eri väylää, 
joita pitkin he voivat hakeu-
tua ammatilliseen näyttötut-
kintoon johtavaan koulutuk-
seen. 

- Näyttötutkintoihin johta-
vaa koulutusta järjestetään 
ensiksikin työvoimakoulutuk-
sena. Silloin henkilö saa ilmai-
sen koulutuksen sekä omaa 
työttömyyskorvaustaan vas-
taavaa rahallista korvausta.  
Lisäksi koulutuksesta aiheu-
tuvista kustannuksista makse-
taan kulukorvausta.

Virkailija päättää 
työttömän opinnoista

Lehtori Tapio 
Lindholm Etelä-
Kymenlaakson 
ammattiopistosta 
on harmissaan 
siitä, että monen 
käsistään taitavan 
veneenrakentajan 
opiskelu on tys-
sännyt kielteiseen 
rahoituspäätök-
seen. 

OIKEUS ja työministeri Jari 
Lindströmin mielestä alle 
30-vuotiailta ja yli 50-vuoti-
ailta voisi periä vähemmän 
työ- ja eläkevakuutusmak-
suja kuin 30–50-vuotiailta. 
Nuorten ja ikääntyneiden 
työllistyminen on nimittäin 
kaikista vaikeinta tällä het-
kellä.

- Rahastahan tässä on kyse. 
Jos kulut olisivat pienempiä, 
yrityksillä ei olisi silloin niin 
iso kynnys työllistämisessä.

Lindström toteaa, että 
nuorten kohdalla yritykset 
kokevat ongelmaksi työn-
tekijöiden ammattitaidon 
puutteen. Sen takia myös 
oppisopimus vaatisi muu-
toksia. 

- Oppisopimuksesta on ki-
nasteltu eduskunnassa jo 

neljä vuotta. Kaikki työnan-
tajat eivät vain pidä siitä, että 
oppisopimus on yhtä kuin 
työsuhde. Sen vuoksi asia pi-
täisi ratkaista mahdollisim-
man pian. Esimerkiksi niin, 
että katsotaan aina tapaus-
kohtaisesti, kumpi työ- tai 
koulutussuhteesta on pa-
rempi oppisopimusehdok-
kaan itsensä ja työnantajan 
kannalta.

Toisaalta Lindström painot-
taa myös työnantajien vas-
tuuta. 

- Sekään ei toimi, että ote-
taan oppisopimuksella nuo-
ria töihin ja sitten annetaan 
lähtöpassit. Firmojen pitäi-
si sitoutua tarjoamaan vaki-
tuista työpaikkaa oppisopi-
muksen jälkeen.

Oppisopimus 
kuntoon

Jos olet työtön ja haluat kouluttautua veneenrakentajaksi, se ei vält-
tämättä onnistu ennen kuin TE-toimisto päättää, parantaako koulutus 
työllistymismahdollisuuksiasi.

Päätökset tehdään 
henkilökohtaisin perustein

Toinen vaihtoehto on hakeu-
tuminen omaehtoisesti näyt-
tötutkintoon johtavaan koulu-
tukseen. Etuudet ovat tällöin 
periaatteessa samat kuin työ-
voimakoulutuksessa. Työvoi-
makoulutuksessa oppilasva-
linnan tekevät TE-toimistot, 
omaehtoisessa koulutuksessa 
oppilaitokset. Haminan puuve-
nerakentajakoulutus on juuri 
tällaista koulutusta. Opintojen 
tukeminen työttömyysetuu-
della edellyttää tällöinkin TE-
toimiston ratkaisua.

- Kenelläkään ei ole subjek-
tiivista opiskeluoikeutta tällai-
seen koulutukseen, vaan kysy-
myksessä ovat aina yksilölliset 
ratkaisut. TE-toimisto arvioi, 
parantaako koulutus kyseisen 
henkilön työllistymismahdolli-
suuksia ja onko hänellä ja alal-
la koulutustarvetta, Markku 
Virtanen kertoo. 

Hän korostaa sitä, että opin-
tojen tukemista koskevat pää-
tökset tehdään henkilökohtai-
sin perustein. Siksi asiasta ei 
ole olemassa valtakunnallisesti 
yhtenäistä käytäntöä.

Näyttötutkinnot 
hyvä juttu

Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksille (Ely-keskuksil-
le) työvoimapalveluihin, kuten 
työvoimakoulutuksen hankin-
taan rahoitusta jakava työ- ja 
elinkeinoministeriö ei halua 
ohjata sitä, mille toimialoille 
ihmisiä missäkin koulutetaan. 

Nämä valinnat tehdään Ely-
keskuksissa ja TE-toimistoissa 
kunkin alueen työmarkkinati-
lanteen ja sidosryhmätoivei-
den mukaan. Tällöin voi hy-
vin käydä niin, että jollakin 

alueella veneenrakentamisen 
opiskelua tuetaan, ja jollakin 
toisella alueella ei tueta. Ely-
keskukset miettivät itse, mitä 
koulutustarjonta voisi olla. Se 
vaihtelee alueittain ja vuosit-
tain, samaa koulutusta ei vält-
tämättä ole tarjolla joka vuosi. 

Vastuuministeriön virkamies 
pitää ammatillisiin näyttötut-
kintoihin johtavaa koulutusta 
hyvänä tapana uuden ammat-
titaidon hankkimiseen. 

- Henkilöt, joilla ei ole ollen-
kaan ammatillista tutkintoa, 
ovat työmarkkinoilla kaikkein 
heikoimmassa asemassa. Seu-
rantamme mukaan ihmiset 
ovat päässeet kohtuu hyvin 
työmarkkinoille tai yrittäjiksi 
puolen vuoden sisällä tällaisen 
koulutuksen päättymisestä.

Sinnikkyys 
kannattaa

Virtanen ei halua neuvoa ke-
tään siinä, mille aloille juuri 
nyt kannattaisi kouluttautua. 
Niilläkin aloilla, joita yleises-
ti pidetään työttömyysalttiina, 
avautuu koko ajan työmahdol-
lisuuksia esimerkiksi eläköity-
misen vuoksi.

Mikäli veneenrakennus tai 
jokin muu ala tuntuu omalta, 
ei unelmista kannata luopua, 
vaikka TE-toimiston päätös 
olisikin kielteinen. Neuvottele-
va virkamies kehottaa kuiten-
kin pitämään realismin mie-
lessä ja pään kylmänä sopivan 
alan miettimisessä.

- On totta, että normaalin ai-
kuisopintotuen, ja työttömyy-
setuuden suuruisen korvauk-
sen erotus voi olla rahallisesti 
suuri. Jos kokee että itseään 
kiinnostavalla alalla voisi me-
nestyä kannattaa etsiä keino-
ja jotka mahdollistavat opis-
kelun.

TEKSTI JA KUVA MARTTI LINNA
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Kouvolassa maata viljelevä Kari Niemi sai tänä vuon-
na valtion maaseutuvirastolta postia. Siinä lueteltiin 
200 kohtaa, jotka maataloustukia hakevan viljelijän 
tulisi huomioida hakulomakkeiden täyttämisessä. 
Listaus sisälsi vain tärkeimmät kohdat.

JUHA SIPILÄN hallituksen 
ohjelmassa luvataan keventää 
maataloustuotannon hallin-
nollista taakkaa sekä kohtuul-
listaa tukiehtoja, valvontaa ja 
sanktioita. Syytä totisesti on: 
MTK Kaakkois-Suomen pu-
heenjohtajana toimiva Kari 
Niemi kertoo toisen esimer-
kin elävästä elämästä. 

- Peltoalueen pinta-ala 
voi muuttua tämän vuoden 
maastomittauksen tulokses-
ta yhdellä aarilla seuraavan 
vuoden ilmakuvauksen pe-
rusteella. Aarilla ei ole rahal-
lista merkitystä, mutta mo-
neen kertaan ilmoittamiseen 
menee aikaa ja energiaa. Sen 
voisi käyttää varsinaiseen 
työhön.

Kulunut vuosi on ollut lie-
västi sanottuna haasteelli-
nen suomalaiselle maanvil-
jelijälle. Venäjän EU-maihin 
kohdistamat maataloustuot-
teiden tuontikiellot ovat is-
keneet rajuimmin maito- ja 
sikataloustiloihin. Maidon 
tuottajahinnan lasku kymme-
nellä sentillä on tehnyt ison 
loven monen maitotilan talo-
uslaskelmiin.

- Maatalouden menetyk-
set ovat vuositasolla noin 
400 miljoonaa euroa, mutta 
EU:lta saatiin korvauksia vain 
yhdeksän miljoonaa, suomii 
suomalainen maanviljelijä 
suurvaltapolitiikan vaikutuk-
sia yksittäiseen elinkeinoon. 
Se ei korvaa lähellekään me-
netyksiä, vaikka onkin tyhjää 
parempi, Niemi painottaa.

Tiukkaa monessa 
talossa

Kouvolan seudulla viljasa-
to on saatu suhteellisen hy-
vin puitua talteen, vaikka kyl-
vötöihin päästiinkin keväällä 
harvinaisen myöhään. Eräis-
sä muissa osissa Suomea kas-
vutappiot ovat olleet suurem-
pia. Lisäharmia on koitunut 
siitä, että osa tämän vuo-
den tuotantoon tarkoitetus-
ta maataloustuesta pystytään 
tilittämään viljelijöille vasta 
ensi vuoden puolella. 

- Se on tilojen maksuvalmi-
uden kannalta erittäin paha 
asia. Rehujen, lannoitteiden 
ja muiden tuotantopanosten 
hankintaan viljelijä ei saa sa-

malla tavalla yli puolen vuo-
den maksuaikaa, Kari Niemi 
kantaa huolta ammattikun-
nastaan. 

- Korvauksien pitäisi kyllä 
tulla silloin, kun työt tehdään. 

Laatu ja puhtaus 
rahaksi

Maksuvalmiutensa ylläpitä-
miseksi moni viljelijä joutuu 
käymään pankkinsa kanssa 
neuvotteluja lainasopimus-
tensa uusimisesta. Sellaisis-
sa tapauksissa lainamargi-
naaleilla on tapana nousta. 
Viljelijäkunta sekä heidän 
etujärjestönsä MTK ovatkin 
toivoneet valtiovallalta pikai-
sia toimia.

- Keinoja löytyy, jos saadaan 
määrärahoja. Niitä voisivat 
olla esimerkiksi energiaveron 
palautukset sekä vakautta-
mislainat. Jos tuotantoeläin-
tilojen lomituspalveluihin 
tehdään leikkauksia, toivon 
että ne kohdistuvat hallin-
toon eikä varsinaiseen lomi-
tustyöhön. Aika monella vil-
jelijällä on nyt jaksaminen 
tiukilla. 

Monella maatilalla ilonai-
he löytyy metsästä: metsäta-
loudella menee tällä hetkellä 
kohtalaisesti, ja metsäteol-
lisuuden investointisuun-

nitelmat lupailevat trendin 
jatkuvan. Vaikka EU-alueel-
la onkin tällä hetkellä run-
saasti ylituotantoa esimer-
kiksi raakamaidosta, näkee 

Normeissa
riittää 
purkamista

VASEMMISTOLIITON Jari Myl-
lykoski kehui eduskunnan ky-
selytunnilla yllättäen oikeus- 
ja työministeri Jari Lindströmiä 
(ps.), joka ositteli selvitysmies 
Harri Hietalan raporttia pai-
kallisesta sopimisesta. Vasem-
misto oli itsekin tehnyt aloit-

teita samasta asiasta.
– Hietala on tarttunut oikei-

siin asioihin eli yleissitovan 
työehtosopimuksen kunni-
oittamiseen. Kysynkin, olette-
ko se ainut tässä hallitukses-
sa, joka haluaa sitoutua niihin 
teeseihin, ettei pakoteta pai-

kalliseen sopimiseen? Mylly-
koski kysyi Lindströmiltä.

Lindström vastasi, että Hie-
talan tehtävä oli selvittää, mit-
kä mahdollisuudet on edetä 
paikallisessa sopimisessa.

– Ei ole kyseessä pakkola-
ki. Tämä vahvistaa yleissito-

vuutta. Täällä ei rajoiteta sopi-
misen vapautta vaan lisätään 
sitä. Kun tämä toivottavas-
ti tehdään kunnolla ja oikein, 
tämä mullistaa suomalaisen 
työelämän positiivisella taval-
la, Lindström korosti.

Oppositiokin kehui Lindströmiä paikallisesta 
sopimisesta

Maanviljelijän terveiset päättäjille:

TEKSTI MARTTI LINNA • KUVAT LEHTIKUVA JA MARTTI LINNA

“Aika monella 

viljelijällä on 

nyt jaksaminen 

tiukilla.”



17

MONI saa yhä elantonsa karjasta, vaikka tilamäärä onkin ra-
jussa laskussa. Suomen Gallup Elintarviketiedon toukokuussa 
2015 maitotiloille tekemän kyselyn mukaan tämän hetken noin 
8 200 maitotilasta saattaa vuonna 2020 olla jäljellä enää 4 500. 

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja, eduskunnan 
maa- ja metsätalousvaliokun-
nan varajäsen Pirkko Mattila 
pelkää, että Suomi on kuop-
paamassa omaa ruuantuo-
tantoaan ellei toimeen ryhdy-
tä pikaisesti. EU on tässäkin 
asiassa suuri ongelma. 

- EU:n sisällä näin pienen 
maan on hankala kamppail-
la suurten maiden rinnalla tai 
niitä vastaan. Tukipolitiikka 
on liian riippuvainen EU:sta, 
hän arvioi.

- Unioni on aika yksiselit-
teisesti asettanut Venäjä-pa-
kotteet, vedoten yhteiseen 
politiikkaan. Tällöin pitää löy-
tyä myös solidaarisuutta nii-
tä kohtaan, jotka pakotteista 
kärsivät. 

Pelkkä tuottajahintojen ko-
rottaminen ei Mattilan mie-
lestä ratkaisisi mitään. Silloin 
voitaisiin päätyä siihen, että 
Suomeen tuotaisiin halvem-
paa ruokaa ja omat maanvil-
jelijät olisivat entistä ahtaam-
malla.

- On meidän kaikkien etu, 
että Suomi on mahdollisim-
man omavarainen ruuan suh-
teen. Se on puhdasta ja laa-
dukasta. Maailman kriisit 
voivat vaikuttaa suuresti ruu-
an tuontiin, niin on käynyt 
monesti ennenkin Suomen 
historiassa. 

Mattila kannattaa lämpi-
mästi hallitusohjelmassa lu-
vattuja kevennyksiä viljelijöi-
den paperinpyöritystalkoisiin.

- Joku järki pitää olla byro-
kratiassakin, viljelijän on pys-
tyttävä hoitamaan viralliset 
paperit ilman loppututkintoja 
ja avustajia. Huolestuttavaa, 
että kohta on kannattavam-
paa ryhtyä maataloustarkas-
tajaksi kuin -yrittäjäksi!

Mattila edellyttää sääntelyl-
tä lisäarvoa kotimaiselle ruu-
antuotannolle. Hänestä on 
nurinkurista, että samaan ai-
kaan kunnissa tilataan koti-
maista halvempaa broileria 
maista, joissa ei vaadita sa-
manlaista tarkastusten tasoa 
kuin Suomessa.

Tiesitkö?

Maitotalous on 
kriisissä

TÄNÄ vuonna 25 000 turva-
paikanhakijaan varautuva Nor-
ja aikoo muuttaa pakolaisille 
myönnetyt oleskeluluvat mää-
räaikaisiksi. Esimerkiksi Syyriasta 
tulevat turvapaikanhakijat voi-
vat saada viiden vuoden oleske-
luluvan, joka perutaan, kun olot 
lähtömaassa rauhoittuvat.

– Kun Syyrian sota loppuu ja 

Irakin olosuhteet rauhoittu-
vat, pakolaiset palautetaan koti-
maihinsa, oikeusministeriön val-
tiosihteeri Joran Kallemyr kertoo 
The Local -uutissivustolle.

Palautus koskee myös turva-
paikan saaneen perhettä.

– Jos perhe on saapunut Nor-
jaan perheenyhdistämisen kaut-
ta ja turvapaikan saanut henkilö 

ei saa jäädä enää Norjaan, koko 
perhe palautetaan.

Myös Ruotsi ja Saksa ovat ot-
taneet käyttöön määräaikaiset 
oleskeluluvat, joita myönnetään 
syyrialaisille turvapaikanhakijoil-
le kolmeksi vuodeksi.

Norjan parlamentti käsittelee 
hallituksen esityksen vielä tämän 
vuoden puolella.

Norja myöntää jatkossa määräaikaisia oleskelulupia

Pelkkä tuottajahintojen korottaminen ei ratkaise 
maitotilallisten ongelmia.

Kouvolan seudulla viljasato
on saatu suhteellisen hyvin
puitua talteen, vaikka kylvö-
töihin päästiinkin keväällä
harvinaisen myöhään.

kymenlaaksolaisten viljelijöi-
den edusmies markkinoilla 
samoja mahdollisuuksia, jot-
ka on listattu myös hallitus-
ohjelmaan.

- Suomelle on etu, että meil-
lä tuotantoeläimet ovat lä-
hes tautivapaita ja tuotannon 
laatuvaatimukset ovat huo-
mattavasti tiukemmat kuin 

muualla Euroopassa. Ne vah-
vuudet on vain saatava muu-
tettua rahaksi.
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