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Hallitus lisäämässä
polttoineverotusta,
maahanmuuttoa ja
valtionvelkaa

”Myrkkyä duunareille
ja yrityksille”

Ilmastopolitiikan
ensimmäiset uhrit:

Rauman paperitehtaalla
jaetaan potkuja

Perussuomalaiset
vaativat:

Kohtuutta tolkuttomiin
sähkönsiirtohintoihin

Perussuomalaiset
peruisivat veronkorotukset

”Säästetään toimimattomasta kehitysavusta”
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Antti Rinteen hallituksen
budjetti on kaksi miljardia
euroa alijäämäinen.

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Seuraa lapsijohtajaa!
EI auta kuin uskoa silmiään. Media ei ole
koskaan ollut yhtä sekaisin kuin nyt. Yleisradiota tai Helsingin Sanomia ei voi enää pitää
uutisvälineinä. Molemmista on tullut pidäkkeettömiä poliittisia toimijoita.

julistaminen. Tämä hoitunee ajan kanssa.

FEMINISMI ja ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos ja feminismi. Koko ajan, jatkuvasti,
yötä päivää.

TESTATAAN ideaa:

SYRJIMINEN paha, paitsi suomalaisten
miesten syrjiminen.
NETTI on paha, sananvapaus paha, Donald
Trump paha, persut paha, setämiehet paha,
populismi paha, isänmaallisuus paha. Tytöt
hyvä, #metoo hyvä, feminismi hyvä, kasvissyönti hyvä, ilmastolakko hyvä, ilmastotyttö
Greta Thornberg erikoissuperhyvä.
SE media, joka vielä hetki sitten pohdiskeli,
miten syntyvyyttä saataisiin nousuun, ja mistä suomalaisille saataisiin lisää työpaikkoja,
on tehnyt 180 asteen käännöksen, tavoittelee
nyt päinvastaista. Vähemmän lapsia, vähemmän töitä. Kalliimpaa asumista, vaikeampaa
liikkumista, kalliimpaa bensiiniä.
ENNEN hoettiin, ettemme voi jättää lapsillemme pilaantunutta planeettaa. Nykyään hoetaan, että emme voi tehdä lisää lapsia
planeettaamme pilaamaan. Sairasta.
ÄKKIÄ se kävi. Median sekoaminen.
EHKÄ taantuvan median lattiatasolla nähdään ilmastohysterian lietsominen viimeisenä oljenkortena. Ehkä toimittajat jollain tasolla sisäistävät liittoutuvansa suurpääoman
ja vihreän liikkeen kanssa, mutta eivät enää
jaksa välittää, että tämä tekee journalistisen
työn mahdottomaksi. On näet mahdotonta toimia yhtä aikaa poliittisena aktivistina ja
journalistina.
MUUTAMIA poikkeuksiakin löytyy. Veteraanitoimittaja Matti Virtanen tutustui
kirjaansa varten perinpohjaisesti ilmastonmuutosaiheeseen. Hän katsoo, että media
ja poliitikot käyttävät ilmastonmuutosta sumeilematta tarkoitusperiensä edistämiseen:
”Media myy ilmastonmuutoksella tuotteittaan ja poliitikot aatteitaan”. Toisaalta Virtasen väitteistä ei pidä välittää, koska onhan
hän paha setämies.
+++
ILMASTOHYSTERIAN lietsonnalla on
monta tarkoitusta. Ensinnäkin se on poliittisen järjestelmän koordinoitu yritys pitää
kiinni otteestaan valtaan.
Poliittinen järjestelmä tarvitsee välttämättä otteen ihmisistä. Eräänlaisen vivun valtaan. Kun se aistii menettävänsä otteen, se
keksii uuden kauhun ja juurruttaa sen ihmisten mieliin. “Tämä on maailman suurin ongelma”, se huutaa auktoriteettiensa suilla,
ja vaatii kuuliaisuutta. Tarkoitus on istuttaa
hallintoalamaisiin häpeää, huolta ja pelkoa.
Alemmuudentuntoa. Alamainen joka pelkää, tottelee.
HÄMMÄSTYTTÄVIMMÄN sirkustemppunsa todellisuutta hallitseva mediakoneistomme rakensi asperger-lapsi Greta Thunbergista. Enää ei puutu kuin pyhimykseksi
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MUTTA kuinka järkevää on nostaa lapsi tähän asemaan? Ja estää häntä koskevan kritiikin esittäminen?

ÄSKETTÄIN Suomen läpeensä korruptoitunut poliittinen järjestelmä nosti ex-komissaari Jyrki Kataisen Sitran johtoon. Miksi?
Eikö tulevaisuudentutkimuksen kärkinimeksi olisi paremmin sopinut lahtelainen Ville-12-vee? Villellä olisi etunaan nuoren miehen vahva tunne-elämä, Marvel-sarjakuvista
imetty futuristinen supersankarikuvasto ja
Ylilauta.org:sta kopioidut vahvat mielipiteet.
KOHTA järjestetään taas presidentinvaalit. Sauli Niinistön Aaro-poika taitaa olla silloin kuusi. Nostetaanko hänet presidentiksi?
Onhan niitä metrin mittaisia lapsihallitsijoita ennenkin ollut, ja hyvin on pärjätty. Kuten
Gretan esimerkki osoittaa, lasten mielipiteet
pitäisi ottaa sellaisenaan totena, kyseenalaistamatta. Seuraa siis lapsijohtajaa!
KUULOSTAAKO pähkähullulta? Niin minustakin. Jostain syystä Yle ja HS syöttävät ajatusta miljoonien suomalaisten mieliin
joka päivä.
MUTTA miksi?
EI ympäristöhysteriaa turhan takia lietsota.
Syy on aina sama: raha.
YMPÄRISTÖKLUSTERI on yksi mahdollinen tulevaisuuden suuri toimiala. Suomea
tosiasiassa hallitsevat piirit ovat tehneet arvauksen: paukkuja keskitetään. Suomesta
tehdään ympäristöteknologian koelaboratorio. Sama uhkapeli oli käynnissä Nokian aikoina, silloin se onnistui.
KENELLÄKÄÄN ei voi olla varmaa tietoa
onnistuuko uhkapeli. Mutta se on käynnissä, halusit tai et. Huippuvauraat vivuttavat
ilmastohysteriaa ristiinomistamansa ja -hallinnoimansa median kanssa yhteistyössä.
SUOMALAISTA mediatodellisuutta rakentavat Ylen ja Sanoman lisäksi Alma Media,
Bonnier ja Otava. Otava julkaisee suurta osaa
Suomen lehdistä, sekä päättää, mitä kirjoja Suomalaisen kirjakaupan hyllyiltä löytyy.
Maikkarin ohjelmista sekä Akateemisen kirjakaupan valikoimasta päättää Bonnier, joka
julkaisee myös Tieteen Kuvalehteä. Lehden
kannessa oli muuten vastikään vauva, jonka
päällä on punainen rasti.
KORPORAATIOT operoivat mediaa. Ne
päättävät, mitä lehdissä ja kirjoissa lukee. Ne
päättävät siitä, mitä ohjelmia ruudusta näet.
Ne päättävät, keitä haastatellaan ja keitä ei.
Ne päättävät siitä, mikä on totta. Todellisuudenhallinta on lähes täydellistä. Ja ne ovat
taitavia. Ne tuntevat ihmismielen empatialle
herkät kohdat ja käyttävät niitä surutta hyväkseen.
NETTIIN asti korporaatioiden kontrolli ei
vielä ulotu. Ja juuri siksi sinulle uskotellaan,
että netti on täynnä vihaa, valheita ja Venäjän trolleja.
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Hallitus lisäämässä polttoaineverotusta, ma

”Myrkkyä duunare
Antti Rinteen hallituksen kaikki tavoitteet ja
toimet nojaavat ajatukselle siitä, että työllisyysaste nousee. Budjettiriihen oli määrä konkretisoida työllisyyden nostoon tarkoitettuja
toimia, mutta ne jäivät haaveilun asteelle.
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville
Tavio hämmästelee linjauksia, joissa hallitus on lisäämässä merkittävästi polttoaineverotusta, maahanmuuttoa sekä valtion velkaa.
- Uuden budjetin ohjelmassa on
viisi kohtaa siitä, miten ulkomaisen työvoiman käyttöä helpotetaan.
Hallitus vaikuttaa siis panostavan
ulkomaalaiseen työvoimaan, Tavio
toteaa.

Polttoaineverojen
korotus on myrkkyä
Polttoaineverotus kiristyy tuntuvasti yksityisautoilijalla. Vuosittain
valtio on keräämässä 250 miljoonaa
euroa lisää polttoaineista. Tämä
tarkoittaa noin 6,5 sentin korotusta
polttoaineiden pumppuhintoihin.
- Tämä on myrkkyä duunarille,
yrityksille ja teollisuudelle. Kaikki
korotukset siirtyvät tuotteiden loppuhintoihin ja työssäkäynti tulee
yhä kalliimmaksi. Ostovoima laskee
erityisesti pieni- ja keskituloisilla,
Tavio toteaa.

Velka kasvaa eikä
työllisyyteen ole kunnon
toimenpiteitä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä pitää hallituksen velanottoa
käsittämättömänä ja työllisyystoimenpiteitä lähinnä tempputyöllistämisenä.
Hallitus ottaa kaksi miljardia velkaa ja myy valtion omaisuutta miljardilla. Mäkelä pitää hallituksen
budjettiesitystä täysin vastuuttomana.
- Onko tuhlaamisella mitään rajaa? Toisekseen mitään sellaisia toimia, joilla työllisyyden kasvu voisi
toteutua, hallitus ei esitä. Pienet lisäykset tempputyöllistämiseen eivät työllisyyttä pelasta, kun talouslama jo kolkuttaa ovella, Mäkelä
huomauttaa.

Veronmaksajien
kuppaamista
Perussuomalaisten 1. varapuheen-

Ostovoima laskee
erityisesti pieni- ja
keskituloisilla.

sta, maahanmuuttoa sekä valtionvelkaa

nareille, yrityksille ja teollisuudelle”
johtaja, kansanedustaja Riikka Purra
näkee tilanteen lohduttomana.
- Kyseessä on suuri puhallus. Ensinnäkin pelkän työllisyysasteen tuijottaminen, ilman valtion tulojen ja menojen kokonaisvaltaista tarkastelua,
on harhaanjohtavaa. Toisekseen minkäänlaisia konkreettisia toimia, joiden
avulla oikeaa työllisyyttä saataisiin
nostettua, ei hallituksella ole. Koko rakennelma perustuu toiveajattelulle ja
veronmaksajan kuppaamiselle – pumpataan lisää rahaa saamatta mitään aikaan, Purra sanoo.
- Työllisyysaste ei kuvaa hyvinvoinnin eikä työn määrää eikä kokonaistuotosta. Se kuvaa nuppilukua ihmisistä, jotka tarkasteluajanjaksolla ovat
edes piipahtaneet jonkinlaisissa töissä. On erittäin merkittävää, millaisissa töissä ihmiset käyvät, kuinka usein,
keitä ihmiset ovat ja tulevatko he palkallaan toimeen.

Palkkatuki sosiaalipoliittinen väline
Hallitus ei suostunut kertomaan,
kuinka paljon hehkutettu palkkatuki lisää työllisyyttä. Suomessa palkkatukeen laitetaan kaikkiaan 230–250
miljoonaa euroa vuosittain. Hallitusohjelmassa on kirjaus 18 miljoonan euron lisärahoituksesta vuodessa.
Myös työllisyys- ja digipalvelut saavat
lisää rahaa.
- Palkkatuki saattaa olla toimiva so-

siaalipoliittinen väline, mutta aidoksi työllisyyskeinoksi siitä ei ole. Hyvin
harva palkkatuettu henkilö työllistyy avoimille markkinoille. Ylipäätänsä byrokratian paisuttamisesta harvemmin seuraa tuottavaa työtä, Purra
sanoo.

kaista arvomaailmaa – on vain sinne tänne viskeltyjä miljoonia, joihin
voidaan vedota, kun joku kysyy, mitä
olette tehneet, Purra sanoo.

Kotouttamiseen
tuhlataan resursseja

Vuoden 2020 budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa.
Budjetti on kaksi miljardia euroa alijäämäinen.
- Kaikkein huolestuttavinta on, että
näihinkään toimiin ei ole varaa. Samaan aikaan kun palkkatuki- ja temp-

Purran mukaan palkkatuessa on parannettavaa. Sitä pitäisi ohjata nykyistä enemmän vaikeasti työllistyville ja
pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymisen tukemiseen.
- Vertaan sitä mielelläni kotouttamiseen. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen
ja valtion korvauksiin kotouttamisesta budjettiehdotuksessa näyttää menevän 207 miljoonaa euroa. Perussuomalainen arvopohja kertoo, että
meidän kannattaisi sosiaalipoliittisena toimena tukea vajaatyökykyisiä
suomalaisia pitkäaikaistyöttömiä eikä
laittaa rahaa toimimattomaan kotouttamiseen. Hallituksen arvopohja on
kuitenkin erilainen.
- Se, että esimerkiksi vajaatyökykyisiä ja ennenaikaisesti eläköityneitä yritettäisiin oikeasti auttaa takaisin työmarkkinoille, vaatisi resursseja
esimerkiksi perusterveydenhuoltoon
ja Kelan kuntoutuksiin. Se vaatisi priorisointia. Mutta hallituksen toimien
taustalla ei ole tarinaa tai johdonmu-

Vasemmistokeskustalainen
noidankehä

putyöllistämiseen tarvitaan lisää rahaa, hallitus vaikeuttaa yritysten ja
teollisuuden toimintaedellytyksiä.
Polttoaineiden veronkorotukset ja
vientiteollisuuden ilmastopolitiikalla
heikennetty kilpailukyky näkyvät kyllä pian, ja sitten hallituksen työllisyystavoite on taas vähän kauempana.
- Vasemmistokeskustalainen noidankehä, kuka meidät siltä pelastaisi?
Purra kysyy.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

”Työllisyysaste ei
kuvaa hyvinvoinnin
eikä työn määrää eikä
kokonaistuotosta.
Se kuvaa nuppilukua
ihmisistä, jotka
tarkasteluajanjaksolla ovat
edes piipahtaneet
jonkinlaisissa töissä.”
Riikka Purra
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Perussuomalaiset eivät hyväksy
polttoaineverojen korotuksia:

”Säästäkää
toimimattomasta
kehitysavusta
ja perukaa
veronkorotus”
Hallitus on kiristämässä polttoaineveroja 250
miljoonalla eurolla per vuosi. Tämä tarkoittaa
noin 6,5 sentin korotusta pumppuhintoihin.
Perussuomalaiset pitävät esitystä järjettömänä, eivätkä tule korotusta hyväksymään.
POLTTOAINEVEROJEN
korotus iskee pahiten työssäkäyviin, pieni- ja keskituloisiin ihmisiin. Kun 90 prosenttia kaikesta tavarasta
liikkuu Suomessa kumipyörillä, se vaikuttaa myös kaiken kulutustavaran kuten
ruoan hintaan, perussuomalaisten kansanedustaja Jouni
Kotiaho varoittaa.
– Ilmastonmuutokseen
tämä ei vaikuta mitään. Autoja ajetaan jatkossakin, koska
se on välttämätöntä, eivätkä
autot ole yhtään sen vähäpäästöisempiä, koska uudet
autot ovat yhtä kalliita kuin
ennenkin.

Ostovoima ja
kilpailukyky
heikkenevät
Kotiaho syyttää hallitusta

pieni- ja keskituloisten ostovoiman sekä teollisuuden ja
maatalouden kilpailukyvyn
heikentämisestä.
- Demarit korottavat nimenomaan työssäkäynnin hintaa,
keskusta rokottaa haja-asutusalueen asukkaita ja ruoantuotantoa, ja vihreiden ympäristöhommiin eivät usko edes
asiantuntijat viime kuuleman
mukaan.
- Säästäkää 250 miljoonaa
euroa toimimattomasta kehitysavusta sen korottamisen sijaan ja perukaa veronkorotus.

Asumis- ja liikkumiskustannusten
korotukset ovat
turmiollisia
Myös perussuomalaisten puheenjohtaja, kansan-

Rinteen ilmastoneuvonantajat täysin yössä

Kiina saastuttaa
entistä enemmän,
mutta saa silti kehuja
Perussuomalaisten puoluetyömies Matti Putkonen moittii
suomalaisen ilmastokeskustelun nurinkurisuutta. Yhä
vimmaisemmin saastuttava Kiina saa Rinteen hallituksen
ilmastoneuvonantajilta kehuja, mutta päästöjään vähentävä Yhdysvallat haukutaan pystyyn.
KIINALLE on annettu Pariisin ilmastosopimuksen nojalla oikeus
lisätä päästöjään. Tämän hulluutuksen seurauksena ajetaan
maailman puhtain teräs- ja metsäteollisuus Suomesta Kiinaan.
- Kiina tuottaa yksin yli neljänneksen maailman päästöistä.
Maan merkitys ilmastonmuutoksen kannalta on valtava. Vuoden
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ensimmäisellä puoliskolla Kiinan
päästöt kasvoivat neljä prosenttia. Tämä lisää maailman kokonaispäästöjä prosenttiyksiköllä.
- Kiinan päästöt kasvavat kuukaudessa Suomen vuosipäästöjen verran. Tämä merkitsee, että
maailman päästöt vain lisääntyvät, vaikka Suomessa sammutettaisiin kaikki valot ja ajettaisiin

edustaja Jussi Halla-aho
toteaa, että polttoaineverojen korotukset sekä nostavat työmatkakustannuksia
että heikentävät teollisuuden
ja kuljetusalan toiminta- ja
työllisyysmahdollisuuksia.
- Hahmottaako tämä hallitus kasvavien asumis- ja liikkumiskustannusten turmiollisen vaikutuksen ihmisten
arkeen ja julkisen talouden
kestävyyteen? Jos hahmottaa,
miten se aikoo parantaa tätä
tilannetta? Halla-aho kysyi
eduskunnan täysistunnossa.
Perussuomalaisten kanssa
aiheesta täysistunnossa väitellyt ministeri Mika Lintilä
myönsi, että tilanne on erittäin haastava asumiskulujen suhteen. Hän totesi, että
työvoiman liikkuvuutta on
edistettävä ja mainitsi tätä
tukevana toimenpiteenä kak-

kosasunnon verovähennysoikeuden noston, jonka edellinen hallitus teki.

energia- ja teollisuustuotanto
alas. On aika tunnustaa tosiasiat
ja lopettaa itsensä pettäminen,
työmies Matti Putkonen ärähtää.

- Niissä maissa, joissa päästöjä
vähentävät investoinnit olisivat
suhteessa edullisimpia, pyritään
minimaalisiin päästövähennyksiin. Niissä maissa, joissa investoinnit ovat suhteessa kaikkein
kalleimpia, pyritään maksimaalisiin päästövähennyksiin, Putkonen ihmettelee.

Eniten saastuttavalle
erivapauksia
Pariisin ilmastosopimuksessa
Kiinalle annettiin erivapauksia.
Maa saa lisätä päästöjä vuoteen
2030 saakka, vasta sen jälkeen
edellytetään päästövähennyksiä. Kiina on ilmastosopimuksen
mandaatilla lisännyt kivihiilen
tuotantoa. Maassa suunnitellaan useiden uusien kivihiilivoimaloiden rakentamista.
- Kiina kiristi sopimusneuvotteluissa ja sai erioikeuden, koska se ei olisi muuten allekirjoittanut Pariisin sopimusta. Muut
maat, Suomi mukaan lukien, taipuivat kiristyksen alla. Tämä kiristys on johtanut taloudelliseen
mielettömyyteen.
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Ilmastopolitiikka vie
suomalaisilta työt
ja rahat
Hallitusohjelmasta ja Suomen ilmastopolitiikasta puuttuu kaikki realismi, sanoo
perussuomalaisten kansanedustaja, diplomi-insinööri
Lulu Ranne.
- Vienti ei kestä eivätkä ihmisten rahat riitä toteuttamaan hallitusohjelman ja ilmastovuosikertomuksen
kuvaamaa politiikkaa. Tämän
tien päässä odottavat suomalaisten energiaköyhyys ja hyvinvointitappiot.
Ranne muistuttaa, että julkinen talous ja maamme hyvinvoinnin ylläpitäminen

Sitra ja Greenpeace
tuhoamassa Suomen
teollisuutta
Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri
Taalas kertoo, että Pariisin sopimuksen toteutuminen on sujunut todella nihkeästi. Vain
kolmasosa tavoitteista on toteutunut. Vain Yhdysvallat on toteuttanut 50 % Pariisissa asetetuista tavoitteista.
- Antti Rinteen hallituksen on
syytä vaihtaa ilmastopoliittiset
neuvonantajansa. Nykyiset hal-

Jouni Kotiaho
ovat täysin riippuvaisia yrityksistä ja viennistä.
- Korkeat nimellispalkat,
rankka verotus, korkeat pakolliset elinkustannukset ja

lituksen neuvonantajat Sitra ja
Greenpeace nurinkurisesti kehuvat julkisuudessa Kiinan ilmastotekoja ja moittivat Yhdysvaltoja – viimeksi tänään Ylellä
Sitran johtaja Mari Pantsar.
- Sitran ja Greenpeacen ilmastopoliittisilla neuvoilla ajetaan
maailman puhtain teräs- ja metsäteollisuus Suomesta Kiinaan
ja muihin eniten saastuttaviin
maihin. Mutta mitä suomalaiset
saavat vaihtokaupassa harhaisella ilmastopolitiikalla Suomesta ulosajetuille teollisuustyöpaikoille? Jäljelle jäisi ainoastaan
katoava vauraus, häviävä kilpailukyky sekä näiden aiheuttama
katkeruus ja hyvinvointipalvelujemme teurastus, Putkonen sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

Työllisyydestä
TYÖLLISYYS on yhteiskunnan kohtalonkysymys. Vain tuottavaa työtä ja yrittämistä verottamalla saadaan rahaa julkisten
palvelujen järjestämiseen. Toisaalta verotuksella ja kustannustasolla voidaan joko edistää työn ja yrittämisen kannattavuutta tai heikentää sitä.

“Demarit korottavat
nimenomaan työssäkäynnin hintaa.”
niistä seuraava palkan heikko
ostovoima ja kotitalouksien
velkaantuminen ovat todellinen jarru taloudelle ja siten
myös työpaikkojen luomiselle, Ranne luettelee.
Keskipalkkaisella perheettömällä palkansaajalla on
Suomessa yli 2 prosenttiyksikköä kovempi tuloverotus
kuin Euroopan verrokkimaissa keskimäärin, ja lähes 6,5
prosenttiyksikköä kovempi
verotus kuin Euroopan ulkopuolisessa verrokkiryhmässä.
Vuosina 2002-2018 suomalaisten asuntokuntien velka
kasvoikin 118 %, mutta käytettävissä oleva rahamäärä
vain 35 %.
- Hallituksen tulisikin pyrkiä kaikin keinoin verokiilan
pienentämiseen ja kansalaisiin kohdistuvan kustannustason laskemiseen. Nyt

kaikesta tehdään entistä vaikeampaa ja kalliimpaa ilmastojohtajuuteen vedoten.

Miljardeja järjettömiin
investointeihin
Esimerkki ilmastopolitiikan
aiheuttamasta järjettömästä investointipaineesta ovat
liikenteen päästövähennystavoitteet. Niiden saavuttamiseksi suomalaisten pitäisi
käyttää vuosittain noin miljardi euroa enemmän uusien
autojen ostoon ja kaksi miljardia, jos halutaan saavuttaa sähköautojen määrätavoitteet.
- Pakottaminen uuden teknologian käyttöönottoon normaalia investointisykliä nopeammin on yrityksille ja
kuluttajille tuhoisaa. Teknologian jatkuvaa kehitystä on

SUURIN osa nykypoliitikoista on urapoliitikkoja; heillä ei olemuita realistisia henkilökohtaisia uravaihtoehtoja kuin politiikka. Koska heidän on pakko pärjätä myös seuraavissa vaaleissa, heillä on suuri kiusaus tehdä päätöksiä, jotka näyttävät
hyvältä lyhyellä tähtäyksellä, vaikka he tietäisivät niiden olevan
yhteiskunnan kokonaisedun vastaisia pitkällä aikajänteellä.

tietenkin tuettava, mutta
nykyinvestointien taloudelliset pitoajat on voitava käyttää loppuun.
- Yritysten menoja ei
saa kasvattaa ilmastopolitiikkaan vedoten. Erityisesti työllistävät yritykset, kuten nyt Rauman
paperitehdas, kärsivät
Suomen suuresta verokiilasta. Kannustan hallitusta arvioimaan uudelleen
ilmastopolitiikkaansa ja
sen vaikutuksia kilpailukykyymme ja hyvinvointimme ylläpitoon, Ranne sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

HYVÄ esimerkki on työllisyysaste, josta kaikki puhuvat. Hallitus, asiantuntijat ja perinteinen porvarioppositio kiistelevät
siitä, saavutetaanko 75 prosentin tavoite. Työllisyysaste ei kuitenkaan ole julkisen talouden kestävyyden kannalta riittävä
mittari. ”Työlliseksi” katsotaan henkilö, joka on tehnyt tutkimusviikolla ansiotyötä vähintään tunnin. Jokainen ymmärtää,
ettei tällainen henkilö elä työllään, vaan hänen toimeentulonsa muodostuu suurelta osin sosiaaliturvasta. Osa-aikaisen silpputyön osuus kasvaa yhteiskunnassamme kaiken aikaa. Työn
tuottavuus laskee, ja toimeentulo- ja asumistukimenojen määrä kasvaa.
SEKÄ punavihreä hallitus että porvarioppositio ajavat innolla työperusteisen maahanmuuton täydellistä vapauttamista.
Kokoomus ja kristillisdemokraatit vaativat saatavuusharkinnan poistamista. Sdp ja vasemmistoliitto eivät ay-kytköstensä vuoksi uskalla olla näin rehellisiä, vaan niiden strategiana
on puhkoa saatavuusharkintaan lisää reikiä vapauttamalla yhä
useampi ammattiala sen piiristä. Tavoite on kuitenkin kaikilla
sama: avata Suomen työmarkkinat kehitysmaista tulevalle heikosti koulutetulle tai kouluttamattomalle halpatyövoimalle.
PUHEET ”osaajien” houkuttelusta ovat sumutusta. Saatavuusharkinta ei tälläkään hetkellä koske osaajia.
HALPATYÖVOIMA on elinkeinoelämälle keino pitää palkat
alhaalla. Kyse ei välttämättä ole työnantajien ahneudesta vaan
myös siitä, että yritysten on pakko hakea kustannussäästöjä
henkilöstökuluista, kun valtiovalta rapauttaa niiden kilpailukykyä esimerkiksi energia- ja kuljetuskustannuksia nostamalla.
Vasemmistohallitukselle halpatyövoima antaa mahdollisuuden
nostaa näennäisesti työllisyysastetta. Kehitysmaalainen ottaa
hanttityön vastaan millä tahansa palkalla, koska se takaa hänelle oleskeluluvan ja pääsyn suomalaisen sosiaaliturvan piiriin.
TYÖNANTAJA ja halpatyöläinen siis hyötyvät tilanteesta.
Häviäjä on Suomen julkinen talous, koska halpatyöläisen toimeentuloa pitää täydentää tulonsiirroilla. Suomeksi sanottuna:
valtio maksaa suuren osan yksityisen sektorin palkkakustannuksista. Valtion rahat taas – kuten sanottua – tulevat tuottavan työn ja yrittämisen verottamisesta.
MARKKINATALOUDESSA työn hinta määräytyy kysynnän
ja tarjonnan lakien mukaan. Jos työntekijöistä on alitarjontaa,
eli jos vallitsee työvoimapula, työn hinnan pitäisi nousta. Esimerkiksi Japanissa on tällainen tilanne, koska väestö ikääntyy eikä rajoja ole merkittävästi avattu maahanmuutolle. Palkat
nousevat, ja työn tuottavuutta pyritään kaikin keinoin lisäämään. Suomessa sen sijaan suorittavan työn palkat laskevat,
eikä työn tuottavuus oli kohentunut viimeiseen kymmeneen
vuoteen.

Kiina sai Pariisin ilmastosopimuksessa erivapauksia. Se saa lisätä päästöjään
vuoteen 2030 saakka.

KUN sinulle seuraavan kerran itketään työvoima- ja osaajapulaa, kysy häneltä, miten on mahdollista, ettei puolen miljardin
asukkaan EU/ETA-alueelta löydy Suomen tekijöitä. Miten on
mahdollista, että kaikki Suomen tarvitsemat ”osaajat” ovat Nigeriassa, Bangladeshissa ja Uzbekistanissa? Voisiko kyse olla
työntekijöiden hinnasta?
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Perussuomalaiset:
Maaseudun alasajo kiihtyy

Maanviljelijät osoittivat
mieltään Helsingin Senaatintorilla vuonna 2016.

”Hallitus heitti
märän rätin
viljelijöiden
kasvoille”
Hallituksen budjettiriihi ei perussuomalaisten mukaan helpota lainkaan maanviljelijöiden ja muiden ruoantuottajien tilannetta.
- Vihervasemmistolainen politiikka laittoi
lisää rahaa luonnonsuojeluun, joka on toki
tärkeä kohde, mutta suomalaisen ruokatuotannon alasajo jatkuu, vaikka keskusta on
hallituksessa jo toista kautta.
PERUSSUOMALAISTEN
maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Ritva ”Kike”
Elomaa, Jenna Simula ja
Mikko Lundén syyttävät
hallitusta suomalaisen ruoantuotannon alasajosta.
Hallituksen budjettiriihi ei
helpota lainkaan maanviljelijöiden ja muiden ruoantuottajien tilannetta.
- Maanviljelijä ei saanut mitään. Vihervasemmistolainen politiikka laittoi lisää rahaa luonnonsuojeluun, joka
on toki tärkeä kohde, mutta
suomalaisen ruokatuotannon
alasajo jatkuu, vaikka keskusta on hallituksessa jo toista kautta! Myös EU:n maataloustuet ovat laskemassa.
Energia- ja ilmastopolitiikan kiristykset osuvat maaseudulle kipeimmin, perus-

suomalaiset toteavat. Heidän
mukaansa etenkin polttoaineverojen korotukset tulevat
näkymään tuntuvina lisäkustannuksina ruoantuottajille.
- Huolestuttava määrä suomalaisia ruoantuottajia harkitsee lopettamista eikä nuorempi sukupolvi ota enää
raskasta hommaa hoidettavakseen, kun sen kannattavuuskin ajetaan alas. Tämä
on myös merkittävä huoltovarmuuskysymys. Suomalainen ruoantuotanto on turvattava myös vaikeiden aikojen
varalta.

Puheet hiilinielun
pienenemisestä ovat
sumutusta

Päätön ilmastopolitiikka
iskee maaseudulle
ta ”päättöminä”. Loppulaskun maksaa heidän mukaansa kuluttaja ja yrittäjä, mutta
ilmaston tila ei parane sen
enempää.
Perussuomalaiset toteavat,
että Suomessa pidetään hyvää huolta metsästä ja metsävara jatkuvasti kasvaa jo tällä
hakkuutahdilla. Heidän mukaansa puheet hiilinielun pienenemisestä ovat sumutusta
ja tulevaisuudessa niiden ennustetaan jopa kasvavan.

Keskusta unohtanut
maaseudun

Perussuomalaiset pitävät
hallituksen ilmastotavoittei-

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokan-

Mäkelä ei halunnut Kataista Sitran johtoon

sitykselle oli ehkä perusteensa,
koska nämä valinnat on pitkän
aikaa sovittu kulisseissa virkanimityksinä. Oli ikään kuin ”maan
tavan” mukaan kokoomuksen
vuoro ottaa tämä kärkipaikka,
Mäkelä sanoo.

“Mikään ei ole niin
entinen kuin
entinen politiikko”
Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä
pitää Jyrki Kataisen valintaa Sitran yliasiamieheksi
vanhojen puolueiden lehmänkauppana.
EX-KOMISSAARI Jyrki Kataisen
valinta varmistui, kun hallintoneuvoston sdp:tä, kokoomusta ja keskustaa edustavat jäsenet kannattivat Kataista Sitran
yliasiamieheksi. Vihreiden, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton edustajat äänestivät vastaehdokasta, professori Markku
Wileniusta. Valinta tehtiin äänin 5-4.
Wileniusta äänestänyt Jani Mä-
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kelä pitää Kataisen nimitystä
puhtaasti poliittisena ja arvelee
keskustan äänestäneen kokoomusehdokasta saadakseen hallituskumppaniltaan tukea omalle
ehdokkaalleen, kun Kela päättää
uudesta pääjohtajasta.
- Vaikka tehtävään oli avoin
haku ja 51 hakijaa, media oli jo
pitkään rummuttanut ”varmana
tietona” entisen pääministerin
ja komissaarin valintaa. Tälle kä-

Entisten poliitikkojen
loppusijoituspaikka
Mäkelän mielestä mielikuva on
ollut omiaan syömään kansalaisten luottamusta Sitraa kohtaan,
etenkin kun ajatuspajaan on jatkuvasti palkattu myös muiden
vanhojen valtapuolueiden entisiä poliitikkoja korkean profiilin
ja palkkauksen tehtäviin.
- Kansalaispalautteessa on kyselty, onko Sitra entisten poliitikkojen loppusijoituspaikka ja
mitä hyödyllistä se edes tekee.
Päättäjän tehtävä on mielestäni
kaikissa luottamustehtävissään
pyrkiä toteuttamaan äänestäjien tahtoa ja tehdä mahdollisim-
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kaan mukaan maaseudun
yrittäjien ja viljelijöiden kukkaroon ei polttoaineiden veronkorotusten jälkeen jää
edes mattia. Venäjän talouspakotteet, maidon tuottajahinnan alhainen taso ja hyvinä maidonhinnan aikoina
investoineet yrittäjät ovat viimeistään nyt heittämässä
pyyhkeet kehään – konkurssin partaalla.
- Keskustan siunaama budjetti jättää viljelijät täysin
huomiotta. Huoltovarmuutemme kivijalka on muuttunut yhdentekeväksi keskustapuolueelle. Tämäkö on Katri
Kulmunin linja? Mauri Peltokangas jyrähtää.

- Ei riitä, että keskusta on
unohtanut maaseudun, koko
hallitus on unohtanut Suo-

man hyviä sekä perusteltuja valintoja Suomen ja suomalaisten
parhaaksi.
- Toin varapuheenjohtajana
esille näitä näkemyksiä hallintoneuvostossa ja haastoin ehdokkaita esihaastatellutta Sitran
hallitusta ja muuta hallintoneuvostoa. Kysyin ”pääehdokkaiksi”
karsiutuneilta hakijoilta, mikä on
heidän tilannekuvansa tämän
palautteen ja sen todenmukaisuuden suhteen sekä ratkaisunsa mahdollisten ongelmien korjaamiseksi.

Jani Mäkelä

“Tässä kohtaa
hälytyskellot soivat”
Hallitus esitti yksimielisesti valittavaksi Kataista. Sen mukaan
ehdokkaat olivat hyvin tasavertaisia ja esitykseen johtaneet
erot haettiin melko pienistä asioista johtamistavoissa.
- Tässä kohtaa hälytyskellot soivat, sillä olivathan Wileniuksen

Mauri Peltokangas

ansiot ison ajatuspajan johtoon
aivan toista luokaa. Hän on tulevaisuustutkimuksen uranuurtaja ja tiedekunnan perustaja Suomessa, valtavin kansainvälisin
verkostoin, Mäkelä painottaa.

Vastaehdokas
selvästi pätevämpi
Mäkelä halusi tulevaisuustalon johtoon tulevaisuusprofes-

Kotiin saapuva sähkölasku on nykyisillä sähkönsiirtohinnoilla melkoinen
järkytys.

Caruna kurittaa taas

Sähkön siirtohintoihin
kohtuuton korotus
men kansan.
Kotimaisen ruuan tukeminen olisi Peltokankaan mielestä paras ilmastoteko.
- Mitä tekee vihreät sitten?
Ei riitä, että maitotilat ajetaan konkurssiin, vaan listalla
on myös nautatilojen alasajo
hiilijalanjälkeen ja lihan liialliseen syöntiin vedoten.
Peltokankaan mielestä vihreiltä unohtuu se tosiasia,
että jos Suomi ei tuota elintarvikkeita, tuottaa ne joku
muu – myös vihreiden ruokapöytään.
- Pahoin pelkään, että vihreiden ja hallituksen ilmastotalkoissa uhrataan seuraavaksi Suomeen elintärkeitä

tuontieuroja tuova turkistarhaus. Pikkuhiljaa Suomi alkaa olla valmis Euroopan liittovaltioon ja täydelliseen
kolonisaatioon.
Peltokangas sanoo, että oppositiossa seurataan mielenkiinnolla, miten Antti Rinne
aikoo toteuttaa budjettiesityksensä, kun koko projekti
makaa työllisyysasteen nousun varassa.
- Siinä saattavat hyvinkin
palaa toverilta näpit, Peltokangas kuittaa.

sorin menneisyyden komissaarin sijaan.
- Esitin, että päätös tehdään
heti ja yliasiamieheksi valitaan
Wilenius. Hallintoneuvosto päätyi pitkän keskustelun jälkeen
siihen, että pääehdokkaat on
syytä haastatella vielä kolmannen kerran.
- Haastattelut toimitettiin perjantaina 20.9. Mielikuvani vahvistui, että tieteellisten ansioidensa ohella Wileniuksella oli
myös vilpitön halu uudistaa Sitraa sekä tuoda sen toimintaa lähemmäksi kansaa. Katainen vaikutti virkamiestyypiltä, jolle
sopii ”elämän jatkaminen norsunluutornissa”.

kuviosta jäi hyvin ikävä maku ja
todiste siitä, ettei poliittisten virkanimitysten aika Suomessa ole
vieläkään ohi.
- Ikävä päätös Sitran julkisuuskuvan ja kansalaisten hyväksynnän kannalta. Toisaalta tämä oli
myös rohkaisevaa perussuomalaisten äänestäjille. Perussuomalaisilla oli kaksi edustajaa hallintoneuvostossa - minun lisäkseni
kansanedustaja Ville Vähämäki. Ilman meitä päättämässä asia
ei välttämättä olisi noussut edes
keskusteluun, puhumattakaan
että olisi jouduttu tiukkaan äänestykseen.
- Tässä on vahva näyttö siitä, että perussuomalaisia äänestämällä voidaan tuulettaa
maan tavat ja tuoda hyvävelikerhot päivänvaloon. Jonain päivänä ne myös murtuvat, Mäkelä uskoo.

Poliittiset virkanimitykset
tikun nokkaan
Mäkelä totesi Helsingin Sanomille heti valinnan jälkeen, ettei “mikään ole niin entinen kuin
entinen poliitikko.” Hänelle koko

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset patistavat hallitusta suitsimaan Carunan jatkuvaa
sähkön siirtohintojen korottamista. - Omaan sähkönkulutukseen on mahdollista vaikuttaa, mutta siirtohinnat eivät riipu kulutuksesta, muistuttaa
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Ville Tavio jätti eduskunnassa
kirjallisen kysymyksen sähkönsiirtohinnoista. Tavio kysyy,
mitä pääministeri Antti Rinteen hallitus aikoo tehdä kohtuullistaakseen sähkönsiirtohinnoittelua.
Tavio moittii nykyistä tilannetta, jossa tavallinen sähkönkuluttaja on voimaton hintojen noustessa. Tänä vuonna jo
20 sähköverkkoyhtiötä on ilmoittanut hinnankorotuksista.
Uusin uutinen on Caruna-yhtiön keskimäärin viiden prosentin hinnannosto verottomiin
yksikköhintoihin.

Siirtohinnat eivät riipu
kulutuksesta
Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkkopalvelujen
hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden kohtuullista. Tavion mielestä kohtuullisuus ei toteudu hintojen
jatkuvasti noustessa.
- Sähköyhtiön voi sentään
kilpailuttaa, mutta siirtoyhtiötä ei kuluttaja saa valita, joten siirtoyhtiöillä on alueellisia
monopoleja, Tavio sanoo.
Tavio kiinnittää huomiota siihen, että sähkönsiirtolaskut muodostavat jo oleellisen
osan tavallisten suomalaisten
sähkökuluista.
- Omaan sähkönkulutukseen
on mahdollista vaikuttaa, mutta siirtohinnat eivät riipu kulutuksesta. Tilanne on turhauttava valtavalle joukolle
suomalaisia, Tavio sanoo.
Myös tälle vuodelle laatimas-

rin 3,9 %. Ilmoitus tulee hallituksen budjettiriihen jälkimainingeissa, joissa keskituloisia
kuritettiin kiristyvällä verotuksella. Asumisen hinta tulee kallistumaan entisestään, Ronkainen harmittelee.

Katainen ja Haavisto
puuhamiehinä

Ville Tavio

”Sähköyhtiön
voi sentään
kilpailuttaa,
mutta siirtoyhtiötä ei kuluttaja
saa valita.”
saan vaihtoehtobudjetissa perussuomalaisten eduskuntaryhmä esitti, että hallituksen
pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin
varmistaakseen, että sähkönsiirron osuus kuluttajan sähkölaskusta pystytään laskemaan
kohtuulliselle tasolle.
Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen teki
eduskunnassa toimenpidealoitteen sähkön siirtomaksuista ja siirtohinnan kertakorotusten kohtuullisuudesta jo viime
kaudella.
- Suurin sähkönjakeluyhtiö
Caruna nostaa marraskuussa
sähkönsiirronhintoja keskimää-

Ronkainen suree erityisesti pienituloisten yksinasuvien
vanhusten tilannetta:
- Miten 60-70-luvun omakotitaloissa asuvien vanhusten pitäisi jatkossa tulla toimeen?
Lämmityspolttoaineiden kustannukset kasvavat veronkiristysten myötä, vappusatanen jäi
tulematta ja sähkönsiirtomaksu
nousee kuin sosialistihallituksen ihailema rauhanohjus.
Syylliseksi Ronkainen nimeää
Jyrki Kataisen hallituksen ja perää nykyiseltä hallitukselta toimenpiteitä:
- Jäljet johtavat sylttytehtaalle. Fortumin sähkönsiirtotoiminnan myyminen oli
sixpack-hallituksen ja sen omistajaohjausministerin Pekka
Haaviston katastrofaalinen virhe. Valtion perusinfrastruktuurin myynti oli täysin järjetöntä
ja Caruna on käyttänyt luonnollista monopolitilannettaan
häikäilemättömästi hyväkseen.
- Milloin hallitus herää siihen,
että toimenpiteitä sähkönsiirron riistohintoja kohtaan tarvitaan? Ronkainen kysyy.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN
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Rauman paperitehtaalla
haikeat tunnelmat:

?

Mitä eteen, jos
tulee potkut
Rauman paperitehtaan työntekijöillä on nyt
edessään yt-neuvottelut, joissa lähes joka
kolmas saa lähtöpassit. Uuden työpaikan löytyminen tulee olemaan varsinkin vanhemmille työntekijöille vaikeaa. Suomen hallitus
ei pysty vaikuttamaan paperin laskevaan kysyntään maailmanmarkkinoilla, mutta voisiko se tehdä jotain saadakseen Suomesta
houkuttelevamman paikan uusille paperikoneinvestoinneille?
UPM ilmoitti sulkevansa pysyvästi aikakauslehtipaperikoneensa Raumalla ja myyvänsä
Chapellen sanomalehtipaperitehtaan Ranskassa. UPM:n
tiedotteen mukaan nämä paperikoneet ovat kustannuskilpailukyvyltään UPM:n heikoimpia. Rauman PK2 aiotaan
sulkea vuoden 2019 loppuun
mennessä. Kahden jäljelle jäävän paperikoneen tuotanto
jatkuu Raumalla normaalisti.
Tehtaalla tunnelmat ovat
apeat. Työntekijöiden mietteet liikkuvat siinä, kuka saa
jäädä tehtaalle. Ja mikä sitten
eteen, jos ei saakaan jäädä.
- Kyllä sitä pelätty on, mutta tuli se silti puolittain yllättäen, kertoo Suomen Uutisten
haastattelema Tomi Vainio,
jolla on takanaan jo 22 vuoden työura Rauman paperitehtaalla.

Aikakauslehtipaperin tuotannossa
on ylikapasiteettia
Työntekijöille lyötiin tiedotustilaisuudessa eteen kylmät
faktat: kapasiteettitilanne on

se, että enemmän valmistetaan kuin pystytään myymään,
joten nyt on sitten Rauman
kakkosen vuoro.
- Sitä on vähän pelättykin,
koska kone ei ole oikein ollut
kulullaan, Vainio kertoo.
Pohjimmainen syy ei kuitenkaan ole koneen vanheneminen vaan maailmanmarkkinatilanne. Aikakauslehdissä
käytetyn SC-paperin tuotannossa on ylikapasiteettia, jota
on purettu jo vuosia. Raumalla ylikapasiteettia purettiin jo
vuonna 2013 sulkemalla PK3.
Yhä harvemmat ihmiset lukevat paperilehtiä.
- Itsekin sitä ampuu omaan
nilkkaan, kun katsoo tabletista Iltalehteä tai tuotekatalogeja. SC-paperille ei ole menekkiä, se on kylmä fakta, Vainio
myöntää.

Yt-neuvottelut
koskevat kaikkia
työntekijöitä
Syksyn mittaan Rauman paperitehtaan kuudesta sadasta
työntekijästä 179 joutuu lähtemään.

Postin työntekijä palkkakohusta:

Ulkomaalaisten
työntekijöiden
osuudesta vaietaan
Postin palkka-asiat ovat puhututtaneet julkisuudessa
jo useita viikkoja. Keskustelua on herättänyt kohtuuton
kuilu johdon korkean palkitsemisen ja liiketoiminnan
ydintehtäviä suorittavien työntekijöiden välillä.
POSTIN työntekijöiden palkkaalennus on tulossa, mutta suuren kohun vuoksi sen voimaantuloa on lykätty parilla vuodella.
Postilla on noin 22 000 työntekijää ja se suunnittelee tuntuvia
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palkanalennuksia peräti 8 000
työntekijälle.
Perussuomalaiset eivät hyväksy Postin räikeää palkkapolitiikkaa, jossa pääjohtaja nauttii yli
80 000 euron kuukausipalkkaa

Kun lähes
kolmannes
porukasta
pistetään pois,
lähtevien joukossa
on väkisinkin
läheisiä ystäviä.
- Irtisanomisen uhka koskee
kaikkia, Vainio kertoo.
Hän arvelee, että yt-neuvotteluissa käytetään samaa systeemiä kuin silloin, kun PK3
suljettiin muutama vuosi sitten. Silloin jokainen työntekijä pisteytettiin.
Vainio oli nuorempana putkihommissa ja konepajalla,
ennen kuin pääsi vuonna 1997
UPM:n omaan teollisuusoppilaitokseen, Valkeakosken Lotilaan. Kahden vuoden
koulutuksen jälkeen Vainio
vakinaistettiin. Elokuussa tuli
täyteen 22 vuotta UPM:n palveluksessa.
Vainio kertoo, että valtaosa
hänen ikäluokkansa työntekijöistä on mennyt 80-luvulla
suoraan ammattikoulusta paperitehtaaseen. Joillakin on

ja samaan aikaan työtekijöitä
ajetaan köyhyysloukkuun.
- Valtionyhtiö Postin työntekijöiden palkkoja ollaan uhattu leikata jopa 30 prosenttia.
Samalla Postin toimitusjohtajan palkka on lähes 30 kertaa
suomalaisten mediaanipalkka, perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi
Halla-aho huomauttaa.
Halla-ahon mukaan voidaan perustellusti kysyä, onko
omistajan – eli valtion – kokonaisedun mukaista, että ihmiset
eivät saa työstään palkkaa, jolla
pystyy elämään.

Alepalkka riittää
oleskelulupaan
Postin jakelutehtävissä työs-
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takanaan jopa 35-40 vuoden
työhistoria tehtaalla.

Paperikoneeseenkin
voin ”kiintyä”
Nyt suljettava paperikone on
tullut Vainiolle läpikotaisin
tutuksi vuosien varrella.
- Olen itse ollut 13 vuotta
kakkosella töissä kunnossapidossa. Keväällä siirryin muihin hommiin.
- Haikealta tuntuu. Ihminen on hassu, kun melkeinpä
”kiintyy” tuollaiseen kylmään
materiaan. Kun olet ollut 13
vuotta sitä konetta kunnostamassa ja koneen joka lävessä on tullut koluttua, Vainio
kertoo.
- Miksi ei edes harkittu kartonkikoneeksi muuttamista?
Esimerkiksi Stora Enso on viime vuosina muuttanut hienopaperikoneita kartonkikoneiksi.

Kuka saa jäädä,
kuka ei
Tehtaalla on luonnollisesti nyt kovat spekulaatiot siitä, kuka saa jäädä ja kuka ei.
Kun lähes kolmannes poru-

kentelevä työntekijä kertoo
Suomen Uutisille ihmetelleensä, miksi julkisuudessa ei ole
tuotu esiin lainkaan ulkomaalaisten työntekijöiden määrää
ja heidän osuuttaan Postin liiketoiminnassa.
Hänen mukaansa ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on
kasvanut vuosien varrella niin,
että nykyisin työvuoroissa puhutaan paljon englantia.
- Tämä tuntuu ja näyttää ihan
Postin sisäiseltä kolonialismilta. On puhuttu, että palkka-alen
jälkeen ulkomaalaisille oleskeluluvalla Suomessa työskenteleville jää käteen saman suuruinen luku, joka on edellytyksenä
Suomessa oleskelulupaan.
Työntekijöitä välittää pääosin
SOL-yhtiöt, hän kertoo.

kasta pistetään pois, lähtevien
joukossa on väkisinkin läheisiä ystäviä.
– Jos ei itselle kolahda, niin
vierelle osuu joka tapauksessa, Vainio sanoo ja kertoo, että
tehtaalla työskentelee toistakymmentä hänen lapsuudenystäväänsä ja molempien
tyttärien kummisedät.
Vainio arvelee, että jos irtisanominen osuu omalle kohdalle, se ei olisi hänelle maailmanloppu, mutta kirpaisisi
kovasti.
- Ei maailma siihen kaatuisi, mutta aikamoinen lommo
tulisi henkisesti ja taloudellisestikin. Olen sen verran vanhoillinen, että uskon ja luotan siihen, että jos ei ole liian
kranttu, niin kyllä tekevälle
vielä töitä löytyy Suomesta.
Kaikilla työntekijöillä tilanne ei ole yhtä hyvä. Varsinkaan eläkeikää lähestyvillä.
- Paperiteollisuuden prosessityöntekijän työnkuva on niin
spesiaali, että jos on 30 vuotta
tehnyt paperitehtaalla prosessityötä, niin ei sillä ammattitaidolla ja tietotaidolla valitettavasti tehtaan verkkoaidan
ulkopuolella ole paljoakaan
käyttöä.

Vieraskielisillä
ongelmia jakelussa
Postin työtehtävissä suomen
kielen osaamattomuus tuo
eteen välillä hankalia tilanteita.

Kahden jäljelle jäävän paperikoneen
tuotanto jatkuu
Raumalla normaalisti. Kuvituskuva.

- Sähkö- ja kunnossapitoporukalla on huomattavasti paremmat saumat, jos ikä on
semmoinen, että vielä kelpaa
työmarkkinoille, Vainio arvioi.

Mahtikäsky tuli
ulkomailta?
UPM on suomalainen yritys, mutta sen paperiliikennetoiminnan pääkonttori on
Saksassa, jossa konsernilla on
enemmän paperitehtaita kuin
Suomessa. Yrityksellä on seitsemässä eri maassa kaikkiaan
15 paperitehdasta, jotka työllistävät yhteensä 8 000 paperityöläistä.
Vainio arvelee, että suomalaisten työntekijöiden etu
otettaisiin paremmin huomioon, jos paperiliiketoiminnan pääkonttori olisi yhä Suomessa.
- Mahtikäsky on tullut Suomen rajojen ulkopuolelta, ei
meidän tehtaanjohtaja näille mitään voi, Vainio puuskahtaa.

summa”, sanoo Helsingin Sanomien haastattelema johtaja
Anu Ahola. UPM:n sanomalehtipaperitoimintaa johtava Ahola muistuttaa, että Suomi on kaukana markkinoilta
ja kuljetuskustannukset ovat
suuret.
Ahola mainitsee myös keskustelun hakkuiden rajoituksista ja energian verotukseen liittyvän epävarmuuden.
Myös yksikkötyökustannukset ovat paperiteollisuudessa
Suomessa huipputasolla.
UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen yritti äskettäin herätellä hallitusta parantamaan
Suomen kilpailukykyä investointikohteena.
- Keskeisiin kilpailijoihin
verrattuna Suomessa on korkeat energiaverot, lyhyet työajat ja jäykät työsopimukset,
Pesonen kirjoitti Lännen Median kolumnissaan.
Lisäksi polttoaineiden verotusta aiotaan kiristää entisestään. Pesonen antoi konkreettisen esimerkin siitä, miten
suuresti logistiikkakustannukset vaikuttavat kaukana markkinoista olevan maan kilpailukykyyn.
- Kuuden ja puolen sentin
korotus dieselin litrahintaan
tarkoittaa UPM:lle neljän miljoonan euron suuruista lisäkulua. Se on suurin piirtein
sama kuin Suomessa toimivan
paperikoneen liikevoitto, Pesonen kirjoitti.
Suomen viimeisin uusi paperikone käynnistyi vuonna 1998 nimenomaan UPM:n
Rauman tehtaalla. Seuraavat
paperikoneinvestoinnit ovat
vasta harkintavaiheessa. Suomen hallitus ei pysty vaikuttamaan paperin laskevaan
kysyntään maailmanmarkkinoilla, mutta se voi tehdä paljonkin saadakseen Suomesta houkuttelevamman paikan
uusille investoinneille.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Kilpailukyky on
monen asian summa
”Kustannuskilpailukyvyttömyys on aina monen asian

- Työtehtävissä vieraskielisyys ei ole ainakaan etu, sillä ulkomaalaiset työntekijät
eivät jakelussa useinkaan kykene hahmottamaan suomalaisia paikkakuntia. Työntekijät
ovat kotoisin esimerkiksi Afrikan eri maista, Etelä-Amerikasta ja Aasiasta. Vuosien varrella
on ollut ongelmia. Olen työskennellyt Postin palveluksessa
yli kymmenen vuotta, hän kertoo ja lisää:
- Olen havainnut myös sen,
että oleskelulupa on ollut monelle postilaiselle suuri huolenaihe. Tiedän tilanteista, joissa
on yritetty solmia jopa parisuhteita Suomeen jäämisen toivossa.
Maahanmuuttoviraston mukaan toimeentulon ansiotyöstä

on oltava vähintään työehtosopimuksen minimipalkka. Maahanmuuttoviraston tulosalueen
johtaja Anna Hyppönen kertoo,
että kokoaikaisen ansiotyön
oleskeluluvan palkan on oltava
vähintään sen työehtosopimuksen mukainen, jota työsuhteessa sovelletaan. Jos työehtosopimusta ei ole, bruttopalkan on
oltava vuonna 2019 vähintään
1 211 euroa kuukaudessa.

TES-shopatut ansiot
PAU:n tiedottajan Juha Pöyryn
mukaan postinjakajien lähtöpalkka on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla alle kaksi vuotta
työskennelleen kohdalla 1 867,
05 euroa ja muualla Suomessa
1 815,05 euroa.

Työmies Putkonen:

Hallituksen ilmastopolitiikka
ajaa suomalaiset duunarit
kilometritehtaalle
UPM aikoo sulkea yhden Rauman paperitehtaan kolmesta paperikoneesta.
Yt-neuvottelut ovat alkaneet ja lähes kolmannes tehtaan työntekijöistä saa
lähtöpassit. UPM perustelee sulkemista kustannuskilpailukyvyttömyydellä.
Perussuomalaisten Matti Putkonen syyttää Rinteen hallituksen ilmastopolitiikkaa siitä, että suomalaiset duunarit joutuvat kilometritehtaalle.
PERUSSUOMALAISTEN työmies Matti Putkonen ennustaa suomalaiselle teollisuudelle synkkää kohtaloa
vihertymisen kourissa.
- Rinteen hallituksen todellinen ilmastoteko on ajaa
Suomesta maailman puhtain
teollisuus maailman eniten
saastuttaviin maihin ja pakottaa suomalaiset duunarit siinä sivussa kilometritehtaalle, Putkonen jyrähtää.
- Suomalainen teollisuus
tulee toden totta vihertymään. Työntekijöiden turvasaappaat, trukit tai rekat
eivät enää jatkossa kulje suomalaisten tehtaiden pihamailla. Rikkaruohot valtaavat teollisuuden autioituvat
piha-alueet, Putkonen maalailee.

Logistiikkakustannusten
kasvu on myrkkyä
Putkosen mukaan ministerit Antti Rinne ja Katri Kulmuni eivät ymmärrä teollista toimintaa ja sen logiikkaa,
eivätkä eri kustannustekijöiden vaikutusta teollisuuden
toimintaedellytyksiin.
- Logistiikkakustannusten kasvattaminen on myrkkyä kaukana markkinoista
olevan maan kilpailukyvylle. Tästä perusasiasta oli kyse,
kun Rauman paperikoneen
sulkemispäätös tehtiin. Hallituksen on turha kiistää ikäviä
tosiseikkoja.

- Työntekijät menettävät jakelussa palkanalennusten lisäksi esimerkiksi joustovapaat ja
lisätyökorvaukset. Ennen vuotta 1994 taloon tulleet menettävät pitkät lomat. TES-shoppailu tähtää uusien työntekijöiden
kohdalla Teollisuusliiton jakajia koskevan työehtosopimuksen mukaisiin palkkoihin, jotka
ovat merkittävästi nykypalkkoja
pienempiä.
Jakelupuolella on ollut kokemusta jo tästä palkanalennuksesta maahanmuuttajien
kohdalla. Pöyry sanoo, että sanomalehdenjakelussa erityisesti
pääkaupunkiseudulla on paljon
maahanmuuttajia, sillä ansiotaso ei ole houkutellut suomalaisia työntekijöitä.
- Osa jakelijoista joutui TES-

Matti Putkonen
- Kyse ei todellakaan ole mistään TES-neuvotteluasetelmaan
liittyvästä pelistä. Sdp:n ay-johtajat yrittävät peitellä harhaisilla
lausunnoillaan Rinteen hallituksen tekosia kuin kissa jätöksiään. Toivoisin Teollisuusliiton
johdolta jyrähdystä, joka herättäisi hallituksen syvästä viherkoomasta, Putkonen jatkaa.

Kilpailukyky heikkenee
entisestään
Putkonen korostaa, että Rauman paperikoneiden kustannuskilpailukyky kilpailijoihin
nähden heikkenee edelleen.
Jo pelkästään yhden paperikoneen sulkeminen lisäsi kahden
jäljelle jääneen kustannuksia,
koska paperikoneiden yhteiset kiinteät kustannukset jaetaan kolmen sijasta jatkossa
kahdelle.
- Valtion ensi vuoden bud-

shoppailun myötä lopettamaan
työt pari vuotta sitten, sillä ansiot eivät riittäneet minimipalkkaan, joka on oleskeluluvan
edellytyksenä, hän tarkentaa.

Posti ei halua
kommentoida
Suomen Uutiset kysyi Postin
viestintäpäällikkö Sara Hokkaselta tietoja SOL-yhtiöiden välittämistä työntekijöistä. Hokkainen ei halunnut kommentoida
tilannetta.
SOL-yhtiöt on kasvanut vuosien varrella siivous- ja pesulapalvelujen toimijasta kansainväliseksi yritykseksi. Yhtiön
nettisivujen mukaan nopeasti
kasvaneen SOL-konsernin puikoissa on nyt neljäs sukupolvi.

jetissa esitetyt polttoaineiden lisäkorotukset vaarantavat
Raumalle jäävien kahden paperikoneen tulevaisuuden.
Putkonen vaatii ammattiyhdistysliikkeeltä toimenpiteitä
suomalaisen teollisuuden pelastamiseksi.
- Sdp:n ay-johtajat, käykää
joukolla kertomassa ministereillemme, Rinteelle ja Kulmunille, että eurooppalaiset kilpailijamaamme tukevat fossiilisia
polttoaineita käyttäviä teollisuusyrityksiään joko suorilla tai
veropoliittisilla tuilla.
- Kilpailijamaamme toimivat
näin, vaikka ovat sitoutuneet
Pariisin sopimuksen päästötavoitteisiin, Putkonen toteaa.

Myös jäljelle jääneet
paperikoneet vaarassa
Suunnitelmat luopua yritysja verotuista ilman kompensoivia toimia, jotka varmistavat
yhdenvertaisen kilpailuaseman suhteessa kansainvälisiin kilpakumppaneihin, sulkevat varmuudella Rauman kaksi
viimeistä paperikonetta, Putkonen pelkää.
Hän korostaa, että suuren
teollisen investoinnin vaikutusaika on vuosikymmeniä. Vastaavasti siirtymä fossiilisista polttoaineista sähköön teollisuuden
energianlähteenä vaatii vuosikymmenten siirtymäajan.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Sisaruspari Peppi Kaira ja Juhapekka Joronen johtavat yhtiötä,
joka on ensimmäinen työpaikka merkittävän monelle nuorelle ja maahanmuuttajalle. Siivouksen lisäksi SOL toimii tällä
haavaa turvallisuus-, toimitila-,
pesula- ja kiinteistöalalla. Uutena tuli mukana henkilöstön
vuokraus 2009.
Yhtiön sivuilla kerrotaan
myös, että SOL:iin on jo vuonna
2007 perustettu monikulttuurinen työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä tulevien työntekijöiden
integroitumista yhtiön toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Puheenjohtaja Jussi Halla-aho:

”L aps en silpomis en
tai silvotuttamis en
pitäisi olla peruste
lakkauttaa
oleskelulupa”
Eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Laki kieltää silpomisen
jo nyt, mutta ketään ei tiettävästi ole Suomessa tuomittu lapsen sukuelinten silpomisesta.
– Tiedetään, että lapsia lähetetään Suomesta
maahanmuuttajien lähtömaihin silvottavaksi.
On siis selvää ja ilmeistä, että nykyinen lainsäädäntö ei riitä, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.
TYTTÖJEN sukuelinten silpominen on ilmiö, joka on
tyypillinen eräille Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maille. Suomessa ilmiö koskettaa pääasiassa
somaleja, jotka ovat pitkään
olleet merkittävin humanitaarinen maahanmuuttajavähemmistömme.
- Somaliassa lähes 100 % tytöistä silvotaan, aloitti perussuomalaisten puheenjohtaja,
kansanedustaja Jussi Halla-aho.
- Toimenpiteen barbaarisuutta ei ole tarpeen erikseen korostaa, sen pitäisi olla
selvä kaikille. Sen sijaan keskustelua on syytä käydä siitä, miten yhteiskunnan pitäisi
reagoida asiaan.

Rikoksesta
rangaistava
huoltajia
Kuten kansalaisaloitteessa
todetaan, Suomen laki kieltää
silpomisen jo nyt. Kyseessä
on pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely. Kyseessä on myös
pysyvän ruumiinvamman
tuottaminen ja lääketieteellisesti perusteeton ja haitallinen kirurginen toimenpide,
joka tehdään lapselle ilman
tämän suostumusta.
- Ketään ei tiettävästi ole
Suomessa tuomittu lapsen
sukuelinten silpomisesta.
Kuitenkin esimerkiksi synnytyslaitosten henkilökunta törmää tähän ilmiöön jatkuvasti. Tiedetään myös, että
lapsia lähetetään Suomesta
maahanmuuttajien lähtömai-
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hin silvottavaksi. On siis selvää ja ilmeistä, että nykyinen
lainsäädäntö ei riitä, Hallaaho sanoo.
- Valistus ja ennaltaehkäisy on tärkeää, mutta myös jo
tapahtuneisiin rikoksiin on
puututtava ja niistä on rangaistava syyllisiä eli huoltajia.
Jos rikoksesta ei käytännössä seuraa mitään, se on merkki siitä, että yhteiskunta ei
pidä asiaa minkään arvoisena. Rangaistuksen tehtävä on
myös nostaa rikokseen ryhtymisen kynnystä.

”Lapsia ei pidä uhrata
sensitiivisyyden
alttarille”
Halla-aho ihmettelee, miksi silpomisia ei ilmoiteta poliisille, ja miksi ne eivät päädy tuomioistuimeen, vaikka
niitä tapahtuu ja niistä ollaan
tietoisia.
- Yksi selitys on varmasti
sairas ilmiö nimeltä ”kulttuurinen sensitiivisyys”. Ei haluta loukata vähemmistöön
kuuluvia. Pelätään rasistiksi
leimaantumista. Suomessa jokaisella yksilöllä pitää kuitenkin olla sama oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen.
Lapsia ei pidä uhrata sensitiivisyyden alttarille. Vähemmistöihin kuuluvia lapsia ei
pidä jättää vähemmistöyhteisöjen armoille.
- Tarvitaan silpomisen kieltävä erillislaki. On myös tärkeää, että lain rikkomisesta
säädetään tuntuva rangaistus.
Ikävä kyllä Suomessa henki ja terveys eivät nauti ko-

Lapsia lähetetään Suomesta
maahanmuuttajien lähtömaihin silvottavaksi.

”Julkisen vallan
passiivisuus
silpomisilmiön
ympärillä on
suoraan sanoen
käsittämätön.”
vin vahvaa lain suojaa, mutta
maalaisjärki sanoo, että puolustuskyvyttömän lapsen silpomisesta ja pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta
pitää rangaista vähintään
yhtä ankarasti kuin vastaavasta, aikuiseen kohdistuvasta teosta, Halla-aho painottaa.

Ehdolliset
rangaistukset
eivät pelota
Halla-ahon mukaan erityisesti on otettava huomioon, että ne ihmiset, joihin
laki erityisesti kohdistuisi, tulevat yhteiskunnista, joissa
rangaistukset ovat usein aivan eri sfääreissä kuin mihin
meillä on totuttu.
- Ehdollisilla rangaistuksilla ei ole tällaisiin ihmisiin mitään pelotevaikutusta, ei liioin sakoilla, koska näihin
yhteisöihin kuuluvat henkilöt
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”Vähemmistöihin kuuluvia
lapsia ei
pidä jättää
vähemmistöyhteisöjen
armoille.”
Jussi Halla-aho

ovat valtaosin työelämän ulkopuolella, eikä heillä ole tuloja.
- Ulkomaalaislakiin tulisi lisäksi tehdä lisäys, jonka mukaan lapsen silpominen tai
silvotuttaminen on peruste
lakkauttaa oleskelulupa. Tällaisella seuraamuksella olisi varmasti rangaistuksiakin
voimakkaampi pelotevaikutus, Halla-aho uskoo.

Julkisen vallan
passiivisuus
käsittämätöntä
Halla-ahon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että riskiryhmässä olevien tyttöjen ti-

lannetta oikeasti seurataan
esimerkiksi kouluterveydenhuollon puitteissa. Silpomisen pitää tulla aina ilmi, ja
sen pitää aina päätyä poliisille ja tuomioistuimille. Terveydenhoidon henkilöstöllä
on siis oltava ilmoitusvelvollisuus, jonka rikkominen on
niin ikään sanktioitu.
- Aloite on erittäin kannatettava. Suomalainen yhteiskunta rakentuu yksilön oikeuksille. Julkisen vallan
passiivisuus silpomisilmiön ympärillä on suoraan sanoen käsittämätön, Halla-aho
sanoo.
- Myös poikalasten rituaalisilpominen pitäisi yksise-

- Suostumuksen tai sen
puutteen osoittaminen
jälkikäteen on vaikeaa,
ellei mahdotonta, Riikka
Purra huomauttaa.

Isoa-Britanniaa kuohutti
viime kesänä 6-vuotiaan
Alesha MacPhailin raiskaus
ja murha. Tekijäksi paljastui
teini-ikäinen poika.

Perussuomalaisten Riikka Purra kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa:

”10-vuotias ei voi olla aidosti
suostuvainen harrastamaan
seksiä aikuisen miehen kanssa”
litteisesti kriminalisoida,
vaikka sen terveydelliset vaikutukset eivät yhtä
vakavia olekaan. Mitään
järjellisiä perusteita uskonnollisten ympärileikkausten sallimiselle ei ole.
Puhun siis uskonnollisista,
en lääketieteellisesti perustelluista, toimenpiteistä.

Uskonnonvapaus
ei kelpaa perusteeksi
Halla-aho sanoo, ettei uskonnonvapaus ole järjellinen peruste, koska lasten
silpominen nimenomaan
loukkaa ja rajoittaa heidän
uskonnonvapauttaan.
- Sekin on heikko peruste, että ympärileikkauksia
tehtäisiin kriminalisoinnista huolimatta. Vastaavalla
järkeilyllä voitaisiin laillistaa vaikkapa rattijuopottelu, Halla-aho sanoo.
- Kriminalisointi ei estä
rikoksia, mutta se lähettää
viestin siitä, mitä yhteiskunta suvaitsee ja mitä ei.
Lasten uskonnollinen silpominen ei ole jotain, mitä
suomalaisen yhteiskunnan
pitäisi sietää vuonna 2019.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra
nosti esiin hovioikeudessa kaatuneen syytteen
10-vuotiaan tytön törkeästä raiskauksesta, kun
eduskunnassa käytiin lähetekeskustelua kansalaisaloitteesta raiskauksen määrittelemisestä
suostumusperusteiseksi.
SYYTE 10-vuotiaan tytön törkeästä raiskauksesta kaatui Turun hovioikeudessa, koska näyttö ei riittänyt todistamaan, että teko olisi
tapahtunut pakottamalla vasten
tytön tahtoa. Käräjäoikeus tuomitsi turvapaikanhakijan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmen vuoden
vankeusrangaistukseen.
Oraalisen ja vaginaalisen raiskauksen uhriksi joutunut 10-vuotias ei oikeuden mukaan vastustellut tarpeeksi.
- Kymmenien 6-12-vuotiaiden
poikien seksuaalista kiduttamista ja raiskausta, vuosikausia, korkeissa asemissa olevien miesten toimesta. Äärimmäisen raaka
ja poikkeuksellisen laaja pedofiilirinkitapaus. Henkilöt toimivat
vuosikausia, vapaasti, jopa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöryhmässä, kansaedustaja Riikka Purra muistuttaa.

päihdyttäviä aineita.
- Oikeus arvioi myös, että pitkästä vankeudesta voisi olla olennaista ja merkityksellistä haittaa
tuomitun sosiaaliselle selviytymiselle. Niinpä se antoi lapsen
raiskanneelle 90 tuntia yhdyskuntapalvelua, jonka hovioikeus
myöhemmin vahvisti.
- Kyllä, kuten edellä lukemistani esimerkeistä ilmenee, meillä
on erittäin merkittäviä ja vakavia
ongelmia naisiin ja lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten ja
raiskausten selvittämisessä, tuomioissa, laintulkinnassa ja oikeusistuinten käytännöissä, mutta
varsinaisesti yhteenkään niistä nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite ei itsessään puutu, tuo
muutoksia tai kohdista korjauksia, Purra toteaa.

Oikeus huolissaan
tuomitun hyvinvoinnista

Tällä hetkellä suostumusajattelu
voi olla jopa kielteistä uhrin kannalta, kuten 10-vuotiaan tytön
kohdalla tapahtui.
- Kun oikeus tulkitsi, että tyttö ei ollut vastustellut tarpeeksi, se toisin sanoen siis sanoi, että
tyttö oli suostuvainen, Purra ihmettelee.

Mies raiskasi väkivalloin lapsen,
jonka oli houkutellut somesta.
Mies tuomittiin ehdolliseen, koska hän – käräjäoikeuden mukaan
– opiskeli ammattiopistossa eikä
kertomansa mukaan käyttänyt

Tyttö ei vastustellut
tarpeeksi

Raiskauksen
uhriksi joutunut
lapsi ei oikeuden
mukaan vastustellut
tarpeeksi.
- Useimmat normaalilla psyykellä varustetut ihmiset ymmärtävät, että 10-vuotias ei missään
olosuhteissa voi olla aidosti suostuvainen harrastamaan oraalista ja vaginaalista seksiä aikuisen
miehen kanssa. Syyt 10-vuotiaan
oikeuden mukaan liian vähäiselle
vastustamiselle ovat aivan muualla, ja tämänkin normaali ihminen yleensä ymmärtää.

Suostumuksen
puutteen osoittaminen
vaikeaa
Tässäkin kyseisessä tapauksessa
useat rikosoikeuden asiantuntijat
olivat normaalin ihmisen linjoilla, korostaen muun muassa sitä,
että pelkkä fyysisesti ylivertainen
olemus ja ikäero voivat olla riittäviä väkivallan kriteerien täyttymiseen – eli nykylainsäädännössä
sen osoittamiseen, että kyseessä
on raiskaus.
Myös jo nykyisen lain esitöissä
todetaan, että suostumuksen antajan iällä on merkitystä.
- Sen lisäksi, että nyt käsillä oleva kansalaisaloite ei lainkaan korjaa sitä, mitä meidän ensisijaisesti tulisi korjata, pelkään, että
se saattaa aiheuttaa toisaalle li-

sää ongelmia. Suostumuksen tai
sen puutteen osoittaminen jälkikäteen on vaikeaa, ellei mahdotonta.
- Poliisin resurssit eivät tarjoa
mahdollisuutta antautua pikkutarkkoihin suostumuksen selvittelyihin, kun ylipäätänsä rikosten
selvittämisaste koko ajan laskee eikä lainsäädäntöuudistuksia
muutenkaan seuraa vaadittavan
lisähenkilöstön ja resurssien turvaaminen, Purra huomauttaa.

Veronmaksaja maksaa
kärsimyksistä
Mikäli suostumusmalliin halutaan Suomessakin siirtyä, on Purran mielestä ensiarvoisen tärkeää
ensin huolehtia hänen esille nostamistaan paljon suuremmista
seksuaalirikoksiin liittyvistä fundamentaaleista ongelmista.
- Sillä, onko uhri suostunut vai
ei, ei ole väliä, mikäli oikeus tuomitsee tekijälle lämmintä kättä
ja uhrille veronmaksajan pussista
vähän euroja henkiseen kipuun.
- Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden merkityksen vahvistuminen, mistä suostumusajattelu selvästi kertoo, on hyvä asia, mutta
mikäli samaan aikaan emme ole
valmiit tekemään tehokkaita toimia seksuaalirikosten kitkemiseksi ja syyllisten rankaisemiseksi, on
kyseessä vain tyhjä lupaus, tyhjä
lain kirjain, Purra sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN
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Brittiantropologi Oulun raiskausepidemiasta:

Suomalaisia
on ”groomattu”
rakastamaan
hyväksikäyttäjiään

Yhteiskunnan etninen
pirstoutuminen johtaa
luottamuksen
vähenemiseen.

Oulussa asuva brittiläinen antropologi Edward Dutton on kirjoittanut kirjan Oulun
raiskausepidemiasta. Kirjassaan Dutton etsii suomalaisten evoluutiohistoriasta selitystä sille, miksi turvapaikanhakijoiden tekemiä
raiskauksia on suvaittu näinkin pitkään.
ANTROPOLOGIN mukaan
suomalaiset ovat Euroopan
älykkäin kansa, mutta älykkyys tekee meistä liian kilttejä vastustamaan haitallisia
aatteita, kuten monikultturismi-ideologiaa.
Edward Dutton on uskontotieteen tohtori ja Oulun yliopiston uskontoantropologian ja suomalaisen kulttuurin
dosentti, joka on teoksissaan
käsitellyt muun muassa älykkyyttä evoluution näkökulmasta.
Tuoreessa kirjassaan ”The
Silent Rape Epidemic – How
the Finns Were Groomed to
Love Their Abusers” (”Vaiettu raiskausepidemia – kuinka
suomalaiset on koulittu rakastamaan hyväksikäyttäjiään”)
Dutton käy läpi Oulun grooming-skandaalin vaiheet kertoen, miten poliisi ja valtamedia pyrkivät aluksi salaamaan
ja vähättelemään tapahtunutta.
Poliisi jopa yritti ensin kiistää sen, että yksi raiskausten
uhreista teki itsemurhan. Lopulta sosiaalisen median paine kävi niin kovaksi, että poliisin ja valtamedian oli pakko
tuoda tapahtumat julkisuuteen. Dutton korostaa eri-

tyisesti kansalaisjournalisti
Junes Lokan roolia tapahtumien paljastamisessa.

Äly tekee liiankin
kiltiksi ja luottavaiseksi
Dutton hakee selitystä evoluutiohistoriasta. Hänen mukaansa suomalaiset ovat Euroopan älykkäin kansa, ja
älykkyys johtaa usein kiltteyteen, heikkoon itsetuntoon
ja mukautumishaluun. Suomalaiset ovat eläneet ympäristössä, joka on kylmä ja ankara, mutta samalla hyvin
ennustettavissa oleva: jos et
kerää varastoja talven varalle, et näe kevättä. Pieni geenipooli ja ankara elinympäristö
luovat ihmisiä, joiden on pakko panostaa yhteistyöhön.
Epäitsekkyys ja tunnollisuus ovat tällöin tyypillisiä
luonteenpiirteitä. Joukkoon
sopeutumisen halu korostuu: kukaan ei halua ”keikuttaa yhteistä venettä”. Negatiivisempina piirteinä tulevat
esiin heikko itsetunto, miellyttämisen ja matkimisen
halu sekä liiallinen luottamus
yhteisön johtajia kohtaan.
Kiltteys, luottamus ja empatia ovat periaatteessa hyviä

Älykkäät ihmiset
ovat keskimäärin
liian kilttejä ja
luottavaisia
pystyäkseen
vastustamaan
huonojen johtajien
tekemiä haitallisia
päätöksiä.
asioita, mutta Duttonin mukaan liiallinen empatia toisia ihmisiä kohtaan voi saada jopa skitsofrenian kirjoon
liittyviä piirteitä. Tämä ehkä
osaltaan selittää monien suomalaisten tuntemaa äärimmäistä hoivaviettiä turvapaikanhakijoita kohtaan.
Pääongelma on se, että älykkäät ihmiset ovat keskimäärin liian kilttejä ja luottavaisia pystyäkseen vastustamaan
huonojen johtajien tekemiä
haitallisia päätöksiä tai heille
tyrkytettyjä itsetuhoisia ideologioita.

Vuonna 2003 Oulu
oli tylsä paikka
Kuten niin monet ulkomaalaiset miehet, Dutton
tuli Suomeen naisen perässä.

Opiskellessaan uskontotiedettä Aberdeenin yliopistossa hän tutustui suomalaiseen
vaihto-opiskelijaan. Nykyään pariskunta on naimisissa ja heillä on kaksi lasta. Vaimo työskentelee luterilaisena
pappina.
Dutton kuvailee vuosituhannen alun Oulua äärimmäisen tylsäksi paikaksi, jossa asui käytännössä vain
suomalaisia. Pääkaupunkiseudulla monikulttuurisuuden haittapuolet olivat jo alkaneet tulla esille, ja Tony
Halme oli juuri valittu eduskuntaan niiden siivittämänä.
Mutta kaikki Duttonin kohtaamat oululaiset olivat vakaasti sitä mieltä, että maahanmuutosta ei ikinä tulisi
koitumaan haittaa Oulussa.
- Kerroin heille, että minä
olen kuin aikamatkustaja tulevaisuudesta. Kerroin, että
Oulu tulee ajan myötä kohtaamaan samat ongelmat, jotka olivat Britanniassa jo arkipäivää, Dutton sanoo.
Ja niin todellakin kävi. Oulussa koettiin vuosina 2005
ja 2006 pari valtakunnallistakin mediahuomiota saanutta joukkoraiskausta, joissa tekijät olivat maahanmuuttajia.
Varsinainen käännekohta tuli
kuitenkin vasta vuoden 2015

Mäkynen: “Uusi siirtolaiskriisi uhkaa Suomea”
KANSANEDUSTAJA Jukka Mäkynen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi Suomea uhkaavasta uudesta siirtolaiskriisistä. Mäkynen vaatii hallitukselta
ennakoivia toimia, jotta vuoden 2015 kaltainen siirtolaisvyöry ei enää toistuisi Suomessa.
- Neljä vuotta sitten Suomeen tuli 32 000
turvapaikanhakijaa, jotka Suomen olisi pitänyt pikakäännyttää rajalla. Teimme ison virheen, josta olemme saaneet maksaa kovaa
hintaa erityisesti räjähdysmäisesti nousseiden seksuaalirikosten muodossa, Mäkynen
sanoo.
- Maahanmuuton kustannukset ovat yli-
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päätään kasvaneet tähtitieteellisiin summiin,
arviolta useisiin miljardeihin per vuosi. Laittomien siirtolaisten meriliikenne Välimerellä
on lisääntynyt tämän vuoden aikana voimakkaasti. Pelkästään meriteitse Kreikkaan tulleiden siirtolaisten määrä on lisääntynyt noin
30 % verrattuna viime vuoteen. Kreikkaan on
tullut tämän vuoden aikana melkein 40 000
laitonta siirtolaista.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan
on viime aikoina uhannut päästää valtavan
määrän siirtolaisia EU:n alueelle, mikäli sille anneta ei anneta apua Syyriaan perustettavan turvavyöhykkeen luomiseen. Arvioiden mukaan EU:n alueelle olisi tulossa Turkin
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kautta 5,5 miljoonaa siirtolaista, mikä vastaa
Suomen väkilukua.
- Jos tällainen määrä siirtolaisia pääsee
EU:n alueelle niin on varmaa, että suurin osa
heistä tekee kaiken mahdollisen päästäkseen
avokätisen sosiaaliturvan ja sosiaalietuuksien pariin tänne Pohjoismaihin, erityisesti Suomeen, Mäkynen varoittaa ja vaatii hallitukselta ennakoivia toimia.
Mäkysen mielestä Suomen on tarvittaessa rikottava Schengen-alueen vapaata liikkuvuutta ja palautettava Puolustusvoimien
avulla EU:n täysi sisärajavalvonta, jolla estetään uusien siirtolaisvirtojen pääsy Suomeen.

turvapaikanhakijatulvan jälkeen.

Helppo elämä
luo ”haitallisia
mutantteja”
Suomalaiset ovat kautta historiansa oppineet selviytymään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, mutta
nykyajan helppo elämä tuntuu olevan monelle sietämättömän vaikeaa. Elinolot ovat
parantuneet merkittävästi,
luonnonvalinta ei enää karsi
heikoimpia ja elämä on verrattain stressitöntä. Duttonin
mukaan tämä johtaa pikkuhiljaa ihmisten tyhmistymiseen. Myös uskonnollisuus
vähenee stressin vähentymisen myötä.
Pahin ongelma on kuitenkin
se, että darwinistisen luonnonvalinnan lakkaaminen
johtaa siihen, että yhteisön
kannalta haitalliset mutaatiot lisääntyvät. Tämä ilmenee
esimerkiksi autismin ja skitsofrenian kaltaisten neurologisten häiriöiden lisääntymisenä.
- Muut haitalliset ”mielen
mutaatiot” vaikuttavat esimerkiksi siten, että ihminen ei halua tehdä lapsia, on
epävarma omasta sukupuo-

Seksuaalirikoksesta epäilty mies istui videoyhteyden
päässä Haukiputaalla vangitsemisoikeudenkäynnissä Oulun
käräjäoikeudessa 15. tammikuuta 2019.

lestaan tai haluaa jopa tuhota oman etnisen ryhmänsä.
Usein tällaisista mutaatioista kärsivät hakeutuvat valtaasemiin, joista käsin he yrittävät vakuuttaa muille, että
”suomalaisten ei kannata lisääntyä” tai ”kotiäidit ovat
luusereita”, Dutton kertoo ja
sanoo tällaisten mielen mutaatioiden olevan haitaksi
koko yhteisölle, myös niille,
joilla ei tätä mutaatiota ole.

”Ei saa keikuttaa
venettä”
Vaikka Dutton pitää suomalaisia Euroopan älykkäimpänä kansana, hänen näkemyksensä meistä ei ole kaikin
puolin imarteleva. Antropologi Dutton näkee suomalaiset liian luottavaisina ja heikon itsetunnon omaavina
ihmisinä, joilla on taipumus
väheksyä omaa kulttuuriaan
ja pohtia liikaa sitä, että ”mitähän nuo muut meistä ajattelevat”.
Ongelmana on myös se, että
suomalaisten persoonallisuustyypit ovat hyvin samanlaisia keskenään. Kapean persoonallisuuskirjon lisäksi
todella huippuälykkäitä, luovia neroja on Suomessa harvassa. Väestö on siis taval-

laan hyvin tasalaatuista, joten
”hiljaisten suomalaisten” joukosta ei helposti nouse toisinajattelijoita, jotka uskaltaisivat lähteä horjuttamaan
järjestelmää ja haastamaan
”virallisia totuuksia”.
Dutton näkee suomalaiset
kansana, joka on aina ollut
muiden johdettavana. Hän
korostaa suomenruotsalaisten roolia maan kehityksessä: jopa suomalaisten kansallinen herääminen tapahtui
ruotsinkielisten johdolla. Itsenäisyyden aikana muiden
johdettavana oleminen jatkui
läheisenä suhteena Saksan
kanssa, sitten ”Kekkoslovakian” kautena ja lopulta EU-jäsenyytenä.
Liika luottamus johtajia
kohtaan on Duttonin mukaan
erityisen paha asia siksi, että
vallan huipulle nousevat liikemiehet ja poliitikot ovat
usein äärimmäisen älykkäitä
psykopaatteja, jotka pystyvät
manipuloimaan vähemmän
älykkäitä, tunteellisempia tai
luottavaisempia kanssaihmisiään.

Suomalaisten
synkkä tulevaisuus
Dutton näkee Suomen tulevaisuuden hyvin lohduttoma-

na: massamaahanmuuton
aiheuttamat etniset konfliktit syvenevät. Tilanne saattaa jopa muuttua matalan
intensiteetin sisällissodaksi.
Yhteiskunnan etninen pirstoutuminen johtaa luottamuksen vähenemiseen jopa
suomalaisten kesken, hyvinvointivaltion romahtamiseen, eriarvoistumiseen
sekä rikollisuuden kasvuun.
Tämä voi johtaa myös siihen, että yhteiskunnan
monietnistyessä suomalaisetkin tulevat etnosentrisemmiksi, eli alkavat suosia omaa etnistä ryhmäänsä.
Dutton ennustaa, että uskonnollisuuden suosio tulee
kasvamaan, koska uskonto
antaa lohtua elämän muuttuessa koko ajan stressaavammaksi. Uskonto antaa
merkitystä elämään, joten
uskovaiset tekevät keskimäärin enemmän lapsia
kuin ateistit. Korkea älykkyys sen sijaan korreloi negatiivisesti lapsiluvun kanssa.
Duttonin mukaan pitkällä tähtäimellä kyseessä on
syntyvyyskilpailu maahanmuuttajien ja suomalaisten
välillä. Suomalaiset voivat
pärjätä tässä kisassa vain tulemalla nykyistä tyhmemmiksi, uskonnollisemmiksi ja etnosentrisemmiksi. Ja
Duttonin mukaan kehitys
on menossa nimenomaan
tähän suuntaan. Seuraavien
sukupolvien aikana suomalaisten olemassaolon jatkuminen on siis ”junttien” ja
uskovaisten varassa.
Pitkällä aikavälillä Dutton
ennustaa kehityksen johtavan kansallisuusaatteen
nousuun suomalaisten keskuudessa: uuteen kansalliseen heräämiseen. Tämä
kehitys voi tapahtua nopeamminkin, jos noin neljäsosa kansasta saadaan aktiivisesti vastustamaan
nykyistä menoa. Tutkimusten mukaan 25 % ryhmästä on kriittinen massa, joka
riittää muuttamaan yleisen
mielipiteen omalle kannalleen.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Laakso tyrmää hallituksen dieselsekoilun
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Sheikki Laakso ei hyväksy hallituksen esitystä dieselin
verotuen poistosta. Tuen poisto
nostaa dieselin hintaa ja pakottaa kuljetusyrittäjät siirtymään
pois ympäristöystävällisemmästä polttoaineesta.
- Hallitus tekee ympäristöystävällisemmän dieselin käytöstä
mahdotonta. Polttoainekulujen
nousun maksaa lopulta kuluttaja, kun korotus siirtyy kuluttajahintoihin! Laakso ärähtää.
Ympäristölupauksensa syövän

hallituksen ymmärrys polttoaineista ja keskustelun kohteena
olevasta parafiinisesta dieselistä
on Laakson mukaan olematon.
- Ministeriössä ei selvästi edes
tiedetä mitä parafiininen diesel
on. Kuinka näin surkealta pohjalta kehdataankin tehdä päätöksiä, jotka kaiken lisäksi lisäävät
päästöjä?
Hallituksen toimien seurauksena kuluttajille ja yrityksille aiheutuvien kustannusten pelätään nousevan 154 miljoonaan
euroon.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Jonkun pitäisi tehdä jotain
PERUSSUOMALAISESSA puolueessa asiat tehdään niin kuin
jäsenet haluavat. Jokainen puolueen yli 11 000:sta jäsenestä voi
marssia puoluekokoukseen ja äänestää puoluejohtoon haluamiaan henkilöitä. Puolueella on näin näköisensä johto ja linja.
Jäsenten näkemykset otetaan myös huomioon vaaliohjelmien
suunnittelussa. Tämä kaikki näkyy liikkeen vaalimenestyksessä ja gallup-suosiossa.
JOS hommat ovat puolueen johdossa kutakuinkin kelvollisissa kantimissa, on kentän paikallistason toiminnan aktivoinnissa
vielä työsarkaa. Tämä on ensiarvoisen tärkeä osa-alue varsinkin seuraavien kuntavaalien kannalta, sillä kyseiset vaalit vaativat joka kuntaan aktiiveja ehdokkaiksi ja puolueen sanoman
äänitorviksi.
PAIKALLISYHDISTYKSISSÄ ahertava puolueväki tietää,
että työ kasaantuu liian usein varsin pienen aktiivijoukon hartioille. Yksi syy aktiivien usein jokseenkin maltilliseen määrään
on löydettävissä puolueen rakenteesta, sillä henkilön liittyessä
puolueeseen tulee hänen huomata hakea erikseen myös paikallisyhdistykseen jäsenyyttä. Usein tämä hakeminen jääkin syystä tai toisesta tekemättä ja paikkakunnilla on varsin tyypillisesti
paikallisyhdistyksen jäsenmäärään nähden toinen mokoma yhdistykseen kuulumattomia perussuomalaisia, joiden rekrytoiminen yhdistyksiin tuleekin ottaa ensimmäiseksi askeleeksi tuleviin kuntavaaleihin valmistautumisessa.
JOS et siis vielä kuulu kuntasi tai kaupunkisi alueella toimivaan puolueen paikallisyhdistykseen, niin nyt on oivallinen
aika täyttää jäsenhakemus ja lähteä mukaan toimintaan. Yhdistysten syyskokouskausi on juuri käynnistymässä, joten nopeasti toimivat ehtivät vielä mukaan päättämään yhdistysten tulevan vuoden luottamushenkilöistä ja toiminnan suuntaviivoista.
PERUSSUOMALAISEEN kansanliikkeeseen kuuluu myös
erityisjärjestöjä, kuten nuorisojärjestö ja naisjärjestö, jotka tulee myös ottaa huomioon tärkeinä vaikuttamisen paikkoina.
Perussuomalaisten Nuorten jäsenyyden ehtona ei ole puolueeseen kuuluminen, joten 18 vuotta täyttäneiden järjestön jäsenten olisi tärkeää lähteä mukaan myös puolueen toimintaan.
YKSI tärkeä puolueen kehityskohde on naiskannattajien aktivoiminen. Jos vihreät on kannattajakunnaltaan vahvasti naispainotteinen, niin meidän osaltamme puheet äijäpuolueesta
eivät ole täysin tuulesta temmattuja. Siinä missä puolueen kokonaiskannatus näyttää vakiintuneen noin 20 prosentin tasolle, on puolueen kannatus naisten keskuudessa tästä lähes puolet pienempi.
SEKÄ kevään eduskunta- ja eurovaaleissa kuin myös puoluekokouksessa valittiin puolueen edustajiksi ja johtopaikoille
runsaasti jämäköitä naisia. Puolueen naiskannatuksen nousun
kannalta oleellista osaa voikin pelata myös puolueen naisjärjestö, johon mukaan liittyminen on puolueeseen kuuluville naisille asia, jota olisi hyvä harkita vakavasti.
VAIKKA kehityksen kohteita löytyy, niin, tulee kuitenkin
muistaa, että esimerkillistä toimintaa tehdään jatkuvasti kautta maan. Turussa suunnitellaan tieteellisen tarkasti, miten toteutettuna puolueen mainonta on kaikkein vaikuttavinta. Lappeenrannan Perussuomalaisten kojulla on paikalla aktiiveja
taas niin sankoin joukoin, että he hädin tuskin mahtuvat edes
teltalle siinä missä Janakkalan Perussuomalaisten tupaillat taitavat olla taas buukattu puhujien puolesta täyteen jo ensivuoden puolelle asti. Näin joitain esimerkkejä mainitakseni.
MUTTA mitä siis haluan sanoa on se, että jos puolueen paikallistoiminnan, nuorisojärjestön tai naisjärjestön osalta tekisi
mielesi sanoa, että ”jonkun pitäisi tehdä jotain”, niin tällöin olisi hyvä miettiä ensimmäisenä, voisitko sinä itse olla tuo ”joku”.
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Tohmajärveläinen omaishoitaja vaatii
parempaa hoitoa vanhuksille:

”Nyt on raja ylitetty!”
Useita vuosia äitinsä omaishoitajana Tohmajärvellä toiminut perussuomalainen Matti Könönen on järkyttynyt ja vihainen 84-vuotiaan äitinsä kokemasta kohtelusta Tohmajärven terveyskeskuksessa. – Nyt
on ylitetty se raja, miten ihmistä voi kohdella, Könönen jyrähtää.
AIEMMINKIN julkisuuden valokeilaan ikäihmisten
hoivapalvelujen puutteiden
vuoksi joutunut Tohmajärven
kunta ulkoisti kaikki sosiaalija terveyspalvelunsa pörssiyhtiö Attendolle vuonna 2013.
Vuoden 2018 lopussa Attendo
myi koko terveysliiketoimintansa Suomessa Terveystalolle, joka vastaa nyt Tohmajärven sotepalveluista kuluvan
vuoden loppuun saakka.
Vuodenvaihteessa ulkoistussopimus päättyy ja Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Pohjois-Karjalan
sotepalveluista vastaavan
kuntayhtymä Siun soten alle.
Omaishoitajan näkökulmasta
kyyti on ollut kylmää.
- Tällaista ei varmasti kukaan toivoisi omalle äidilleen
tai isälleen. Terveydenhoito ei
tänä päivänä saisi missään tapauksessa olla näin huonoa,
sanoo 64-vuotias Matti Könönen.

Isän kuolema oli
raskas kokemus
Itsekin jo eläkkeellä oleva Matti Könönen teki työuransa linja-autonkuljettajana
pääkaupunkiseudulla, kunnes
vuoden 2006 lopulla joutui äitinsä Eeva-Liisan omaishoitajaksi tämän pahenevien
tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi.
Tohmajärven kunnan palveluksessa työuransa tehnyt Eeva-Liisa eläköityi varhain eikä
pystynyt enää pärjäämään
omillaan.
- Paneuduin omaishoitoon
täysillä heti kun aloitin. Isäni
kuoli 90-luvulla kotiin ja se oli
minulle raskas kokemus. En
halunnut saman kuvion tois-

tuvan kuin mitä isäni kanssa
tapahtui. Olin jo silloin huomannut, että ei tämä julkinen terveydenhoito Suomessa
kaksista ole, Könönen kertoo.

Samaan huoneeseen
influenssapotilaan
kanssa
Viime huhtikuussa Eeva-Liisa joutui sairaalaan sydämen
vajaatoimintaan liittyvien vaivojen vuoksi. Sieltä hänet siirrettiin Tohmajärven terveyskeskuksen vuodeosastolle,
jossa ongelmat alkoivat. EevaLiisa laitettiin samaan huoneeseen influenssaa sairastavan potilaan kanssa, vaikka
huoneen ovessakin oli kyltti kieltänyt laittamasta muita
potilaita sinne.
Eeva-Liisa ehti olla vuodeosastolla neljä päivää ja muutaman päivän kotona, ennen
kuin hänet kiidätettiin pikavauhtia keskussairaalaan influenssan vuoksi.
- Sieltä hänet kiidätettiin
Ilomantsin terveyskeskussairaalaan, missä häntä pidettiin eristyksissä muista viisi
päivää. Minunkin piti käyttää
suojanaamaria ollessani häntä katsomassa. Kokemus jätti
äitiin jälkensä, hän ei ollut sen
jälkeen enää entisensä. Jo silloin olin vähällä tehdä asiasta potilasvahinkoilmoituksen,
sanoo Könönen.

Vuodeosastolla
ei katsottu perään
– jalka murtui
Heinäkuussa Eeva-Liisa kaatui kotonaan ja loukkasi selkänsä pahoin. Ambulanssi ajoi
hänet pikavauhtia Pohjois-

Karjalan keskussairaalaan,
josta hänet seuraavana päivänä kiikutettiin Ilomantsin terveyskeskuksen vuodeosastolle ja pari päivää myöhemmin
taas Tohmajärven terveyskeskukseen. Siellä päätettiin, että
Eeva-Liisa kärsi peräpukamista, jotka piti leikata keskussairaalassa. 3. elokuuta hänet
siirrettiin taas Tohmajärvelle.
- Jonkun olisi pitänyt katsoa
hänen peräänsä koko ajan, ja
kahden ihmisen olisi pitänyt
taluttaa hänet aina vessaan ja
sieltä pois. Senhän takia hän
siellä vuodeosastolla olikin.
Jonkin aikaa näin toimittiinkin, mutta sitten kai ajattelivat, että äiti pääsee liikkumaan itsekseenkin.
- 6. elokuuta hän oli mennyt vessaan itsekseen ja huutanut apua, että pääsisi pöntöltä pois. Kun ketään ei tullut
avuksi, hän oli yrittänyt päästä
ylös omin avuin, mutta kaatui.
Onneksi siinä oli sentään kaide, ettei hän lyönyt päätään,
mutta jalka vääntyi ja murtui
hänen allaan. Nyt äidillä on
jalka kipsissä, eikä tässä vaiheessa tiedetä, pystyykö hän
kävelemään enää koskaan,
Könönen kertoo.

Vanhukset eivät
uskalla valittaa
Perussuomalainen Matti Könönen oli varavaltuutettuna Tohmajärvellä valtuustokaudella 2013-2017. Tekemistä
perussuomalaisten valtuustoryhmällä oli paljon, koska
kunnan asioita hoitivat vain
SDP ja keskusta. Silloin paljastui, etteivät pienet puolueet
juuri pystyneet vaikuttamaan
asioihin Tohmajärvellä.
- Keskustalainen kunnan-

“Tällaista ei varmasti
kukaan toivoisi omalle
vanhemmalleen.”
johtaja Olli Riikonen on toiminut Tohmajärven sosiaali- ja terveyspuolen isänä.
Juuri hän toi Attendon tänne, ja Attendon jäljiltä kunnan terveyspuolelle on jäänyt
niin huono maine, ettei tänne tahdo saada enää työntekijöitäkään. Attendo myi sen sitten Terveystalolle, joka myös
on luopumassa Tohmajärven sotepalveluista, pelkää kai
huonon maineen tarttuvan itseensäkin.
- Palvelut ovat olleet heikkotasoisia ja huonoja, mutta vanhukset eivät uskalla valittaa, koska pelkäävät, että
muuten se vähäkin otetaan
heiltä pois, Könönen pohtii.

Keskusta ollut
kuvioissa liian pitkään
Nyt kun Tohmajärven sotepalvelut siirtyvät vuoden
2020 alusta jälleen Siun soten
vastuulle, ei kukaan osaa sanoa, paranevatko asiat vai
muuttuvatko ne kenties vielä
huonommiksi.
Könösen mukaan sekin on
liian pienen piirin tiedossa,
kuka näistä asioista on ollut
päättämässä. Keskusta on ol-

Maahanmuutto ajamassa kuntia ahdinkoon Ruotsissa
MAAHANMUUTTAJIEN tulva näkyy Ruotsissa muuallakin kuin Malmössä, Göteborgissa
tai Tukholmassa. Moni kunta on kontallaan,
koska rahat eivät yksinkertaisesti riitä huolehtimaan kuntien kontolle valtion päätöksillä tulevien ihmisten toimeentulosta.
Tuorein kriisikunta on Eskilstuna, jota eivät riitä pelastamaan edes valtion tukimiljoonat, vaikka kunta saisi luvatun hätäavun
tuplana.
- Eskilstunaan tulee vuosittain 1 000 henkilöä vailla minkäänlaista tietoa asunnosta
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tai työstä. Tänne vaan. Perheiden yhdistämisen kautta tulee sitten vielä lisää, eikä meillä
ole ainutt akaan vapaata asuntoa ja koulut
ovat turvoksiin asti täynnä. Rakennamme
asuntoja ja kouluja enemmän kuin koskaan
ennen, mutta mikään ei tunnu riittävän, siunailee sosiaalidemokraattien kunnanvaltuutettu Jimmy Jansson Expressenissä.
Muutkin Ruotsin kunnat tulevat tarvitsemaan taloudellista tukea ja turhautuminen
kuntasektorilla sen kuin kasvaa. Pelkästään
Eskilstunassa maahanmuuton aiheuttama
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kassavaje on noin 125 miljoonaa kruunua.
- Pohjimmiltaan kyse on tyytymättömyydestä Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaan.
Eskilstunassa on päätetty olla myöntämättä asumistukea henkilöille, jotka jo saavat
kotoutumis- ja muita sosiaalitukia, Jansson
kertoo ja sanoo, että sosiaalidemokraattien
on johtavana hallituspuolueena otettava lusikka kauniiseen käteen ja puhuttava siitä,
kuinka monta maahanmuuttajaa Ruotsi ylipäätään pystyy enää ottamaan vastaan.

”Palvelut ovat olleet
heikkotasoisia
ja huonoja, mutta
vanhukset eivät
uskalla valittaa.”
lut kuvioissa mukana liian pitkään.
- Minulle on välillä tullut
mieleen sellainenkin ajatus,
että halutaanko äidilleni tarkoituksella antaa vähemmän
hoitoa. Henkilökunnan käytös on muuttunut paljon. Äitini oli Tohmajärven kunnan
palveluksessa kolmekymmentä vuotta ja oli suorasanainen
ihminen.
- Ilomantsissa ja Rääkkylässä sai sentään olla omaisensa
luona milloin halusi, Tohmajärvellä ei saisi omaishoitajakaan käydä hoidettavaansa katsomassa kuin klo 12-19
välisenä aikana, Könönen ihmettelee.

Siun soten
herättävä asiaan
Matti Könöstä harmittaa
vielä sekin, että vanhukset

Arja Juvonen painottaa, että hyvä hoito
kuuluu jokaiselle
vanhukselle.

Ongelmat johtuvat
resurssivajeesta
Kansalaisten luottamus sekä yksityisen että julkisen
puolen vanhustenhoivapalveluihin on kärsinyt terveydenhuollon resurssipulan vuoksi.
Omaishoitoon tulisi panostaa
huomattavasti enemmän, varsinkin kunnissa, joissa ikääntyvä väestö lisääntyy.

joutuvat saamistaan terveyspalveluista vielä maksamaankin ja pohtii, voitaisiinko sotepalvelut mitoittaa siten, että
rahat otettaisiin jostain muualta. Könönen uskoo Tohmajärvelläkin olevan paljon
sellaisia vanhuksia, jotka kituuttavat pienen eläkkeensä varassa, josta ei rahaa riitä
edes ruokaan.
- Äitini antoi kaikkensa perheen ja kodin edestä ja hänet
on palkittu useilla ansiomitaleilla, muun muassa Valkoisen
Ruusun mitalilla, maanpuolustusmitalilla ja Kuntaliiton
ansiomerkillä. Nyt hän makaa
vuoteessaan miettien maailman menoa ja on monta kertaa kysynyt minulta, miksi
Luoja ei jo korjaa pois.
- Mitä voi tehdä, kun vanhukselta viedään kaikki kävelykykyä ja elämänhalua myöten? Toivon, että Siun sote
nyt herää tähän asiaan. Minun maailmankuvassani pitäisi lapset ja vanhukset hoitaa
ensin, ja terveemmät sen jälkeen, Könönen sanoo.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA

Omaishoidon tuki verottomaksi
PERUSSUOMALAISET ovat
esittäneet omaishoidon tuen
verottomuutta ja hoitopalkkioiden maksatuksen kriteerien höllentämistä osoituksena
omaishoitajien arvostuksesta.
- Lisäksi esitämme, että intensiivistä hoitoa antavat
omaiset saisivat nykyistä suurempaa tukea. Suuri epäkohta ja puute lainsäädännössä
on saattohoidon antaminen
kotona. Tällöin olisi järkevintä, jos saattohoitoa antavan
omaisen työstä poisjäänti korvattaisiin reilusti. On epäinhimillistä, että ihminen elämänsä raskaimmassa tilanteessa
saattohoitaen läheistään joutuu vielä taloudelliseen ahdinkoon. Näin ei saa olla, sanoo
kansanedustaja Mari Rantanen.
Omaishoitolain alimman hoitopalkkion osalta
omaishoitajan tuntipalkkioksi tulee 0,5 euroa ja ylimmän
hoitopalkkion osalta noin yksi
euro per tunti.
- Melko edullista hoitoa verrattuna ympärivuorokauti-

seen asumiseen, saati laitoshoitoon. Ja hoitajamitoitus on
aina kunnossa; vähintään yksi
hoitaja hoidettavaa kohden.
Vapaapäiviä on kuukaudessa
2-3 ja ne pidetään, jos voidaan
– maksamalla siitä tietenkin
erikseen.
- Ei siis ole kunnan eikä
omaishoitajien kannalta kovin järkevää politiikkaa säästää omaishoidon kustannuksista ”tarkistamalla kriteerejä”
useimmiten kiristävään suuntaan.
Rantasen mielestä omaishoitoon tulisi panostaa huomattavasti enemmän, varsinkin
kunnissa, joissa ikääntyvä väestö lisääntyy.
- Verrattuna mihin tahansa
muuhun hoivapalveluun kustannustehokkuus on täysin
omaa luokkaansa. Kaiken laskuopin mukaan tähän voitaisiin panostaa vielä enemmän,
jos sillä vältetään tällä hetkellä huonolaatuista voittoa tavoittelevaa hoivapalveluiden
tarvetta.

KANSANEDUSTAJA Arja Juvosen mukaan pitää jokainen asiakkaiden ja omaisten esittämä
kritiikki kuunnella erittäin tarkalla korvalla. Yksityisellä puolella omavalvonta ei riitä, vaan
palvelun ostajan tulee valvoa
hoidon toteutumista hyvin tarkasti.
- Eivät omaiset turhaan valita,
saati hoitajat. Kun ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, silloin sattuu virheitä ja
potilasvahinkoja. Jotta kansalaisten luottamus terveyspalveluihin säilyisi, on turvattava se,
että hoitoon pääsee kohtuullisessa ajassa, että sieltä saa lähetteen jatkohoitoon ja että
tulee ymmärretyksi omalla kielellään, Juvonen sanoo.

Hallitus toimii liian hitaasti
Hyvälaatuinen hoito edellyttää
sitä, että resurssit ovat kohdallaan. Julkisen terveydenhoidon
ongelmat Suomessa johtuvat
nimenomaan resurssivajeesta.
Potilasvahingot ja virheet ovat
yleensä seurausta liiallisesta kiireestä, ja se romuttaa asiakkaiden luottamuksen. Luottamusta
lisää ammattitaitoinen ja riittävästi mitoitettu henkilökunta.
Sotea rakennettaessa tulee ottaa huomioon myös alueiden
vahvuudet ja heikkoudet. Heikkoja kuntia tulee tukea enemmän ja vahvoille pitäisi antaa
mahdollisuus järjestää omat
sotepalvelunsa myös erillisratkaisuin.

- Hallitus toimii liian hitaasti
vanhusten ongelmien kuntoon
laittamiseksi, ja ne toimet, joihin
hallitus on vaalien jälkeen lähtenyt, ovat olleet riittämättömiä.
Vanhustenhoidon ongelmiin
olisi pitänyt tarttua paljon topakammalla otteella ja konkreettisilla toimilla heti huhtikuun
jälkeen, Juvonen kritisoi hallituksen toimia.

Resurssivaje siirtynyt jo
erikoissairaanhoitoon
Perussuomalaisille on tärkeää,
että terveysalan työsuhteet säilyvät ja niiden tulee olla kokoaikaisia. Myös palkkaus on laitettava kuntoon. Tämä tukisi myös
äitien lähtemistä työelämään,
koska suuri osa hoitoalan henkilökunnasta on pienten lasten
äitejä.
Erikoissairaanhoitoon luotetaan Suomessa edelleen, mutta Juvonen on seurannut hyvin
huolestuneella silmällä Uuden
lastensairaalan ongelmia. Nyt
pitäisikin nostaa keskusteluun
se tosiasia, että terveydenhuollon resurssivaje on nyt siirtynyt
myös erikoissairaanhoitoon.
- Vaikka erilaisia sotemalleja
ja kokeiluja on Suomessa käynnissä useita, niiden käytännön
toimivuudesta saa tiedon vasta
sitten, kun asiakkaat ovat kertoneet, miten ne todella toimivat,
Juvonen toteaa.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA

Hakkarainen: ”Kerosiini- ja lentoverot hävitkööt taivaan tuuliin”
EUROPARLAMENTAARIKKO Teuvo Hakkarainen hämmästelee intoa ryhtyä verottamaan kerosiinia ja lentämistä. Hakkaraisen mukaan se lisää erityisesti
lentoyhteyksistä riippuvaisten suomalaisten taakkaa, kun useimmiten vaihtoehtoisia matkustuskeinoja ei ole käytettävissä.
Lähes kaikki muut puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat olleet
ajamassa eurovaalikampanjoissaan tiukennuksia lentokerosiinin ja lentämisen

verotukseen. Useista lähteistä tulleiden
tietojen mukaan myös EU-komissiolla on
samansuuntaisia suunnitelmia.
Hakkaraisen mielestä Suomen tulee
maantieteellisen asemansa ja Finnairin
gateway-liiketoiminnankin vuoksi välittömästi ja tiukasti irtisanoutua tällaisista
suunnitelmista. Nykyinen energiaverodirektiivi on täysin riittävä ja antaa jäsenvaltioille liikkumavaraa.
Hakkarainen toteaa, että lentämiseen
ei tule kohdistaa muunlaisia suoria tai

epäsuoria veroja, jotka hankaloittavat
suomalaisten elämää. Lentämisen päästöt ovat vain noin 3 % EU:n kokonaispäästöistä.
- Suomen hallituksen tulee varmistaa lentokerosiinin verottomuus ilmavoimille vastaisuudessakin eikä Puolustusvoimien toimintaa ei tule vaikeuttaa
miltään osin. Veroasioista ei tulisi muutenkaan keskustella EU-tasolla, vaan
kaikki verotuskysymykset kuuluvat suvereeneille kansallisvaltioille ja Suomessa

eduskunnan päätösvaltaan.
- Ympäristöteemaa hyväksikäyttämällä
ollaan selvästi ajamassa kulisseissa EUtason verotusta. Tämä noudattaa tarkasti
eurofederalististen piirien laatimaa käsikirjoitusta kohti EU-liittovaltiota, varoittaa Hakkarainen.
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Varhaiskasvatuslain muutos
vaikeuttaa lähihoitajien työllistymistä - työtön lähihoitaja:

”Suomalaisille
pitää antaa
ensin työtä”
Monien muiden suomalaisten lailla jyväskyläläinen Pirkko Rastas on työtön. Päivittäin
hän selailee tiekoneellaan työvoimahallinnon nettisivujen työpaikkailmoituksia keittiönsä pöydän äärellä.
VIISIKYMPPISELLÄ Pirkko Rastaalla on mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan lähihoitajakoulutus.
Lisäksi hän on työskennellyt
nuorempana päiväkotiavustajana.
Tänä vuonna Rastas on hakenut töihin Jyväskylän kaupungin päiväkotiin, iltapäiväkerhoon ja koulunkäynnin
ohjaajaksi. Ahkerasta hakemisesta huolimatta työpaikkaa ei ole löytynyt.
- On hävytöntä, kun ei oteta päiväkotiin tai kouluun töihin. Korkeakoulutetut sekä
lapsiin ja nuoriin erikoistuneet lähihoitajat kelpaavat
tehtäviin. Työpaikoilla tarvitaan moniammatillista osaamista, sillä lapsilla on mielenterveysongelmia sekä
perheissä on päihdeongelmia,
Rastas sanoo.
Rastasta sapettaa se, että
hänen ei ole katsottu olleen
tarpeeksi aktiivinen työnhakija useista hakemuksistaan
huolimatta. Häneltä leikattiin
työttömyyskorvausta, koska
aktiivisuusehto ei täyttynyt.
- Aktiivimalli on syvältä, kun haet työpaikkoja ja
et pääse. Minun ei katsottu olleen tarpeeksi aktiivinen. Katson joka päivä netistä
avoimia työpaikkoja ja soitan
niiden perään sekä lähetän
hakemuksia, Rastas kertoo.

Ei työperäiselle
maahanmuutolle
Rastas ihmettelee muiden
puolueiden hokemaa työvoimapulaa ja työperäisen maahanmuuton tarpeellisuutta
samaan aikaan kun Suomessa on yli puoli miljoonaa työtöntä.
- En hyväksy työperäistä maahanmuuttoa. Suomalaisille pitää antaa ensin työtä. Valtion tärkein tehtävä
on huolehtia omista kansalaisistaan. Vanhat sotaveteraanit ovat taistelleet meille Suomen. Monikaan vanhus
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“Työttömyyspäivärahasta
jää verojen jälkeen käteen
noin 500 euroa.”

ei esimerkiksi ymmärrä huonosti suomea puhuvaa hoitajaa, Rastas muistuttaa.
Työpaikan löytämistä hän
toivoo, sillä työttömän arki on
elämisen niukkuutta.
- Työttömyyspäivärahasta jää verojen jälkeen käteen
noin 500 euroa. Onneksi miehelläni on vakituinen työpaikka, mutta tiukkaahan se
arki on joka tapauksessa, hän
sanoo.

Lakimuutos
vaikeutti
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan lähihoitajien työllistyminen on
vaikeutunut Suomessa, koska varhaiskasvatuslakia muutettiin edellisellä hallituskaudella.
Keskustalaisen Juha Sipilän hallitus rajasi lastenhoitajien kelpoisuusehtoja lähihoitajien osalta vain kahteen
osaamisalaan. Asetus tuli voimaan viime syyskuussa ja sitä
korjattiin vuodenvaihteessa.
SuPer on vastustanut kelpoisuusehtojen tiukentamista.
- Se oli todella huono ja lähihoitajien työllistymistä
hankaloittava rajaus. Vastustimme muutosta, mutta esitys
jyrättiin läpi, SuPerin asiantuntija Johanna Pérez kertoo.
SuPerin mielestä kolmivuotinen lähihoitajakoulutus antaa osaamisalasta riippumatta
riittävät perustiedot ja taidot lastenhoitajan ammatissa työskentelyyn. Se myös tuo
terveyden ja hyvinvoinnin
osaamista sivistystoimialalle.
- Asetus oli pelkästään pedagogiseen ajatteluun perustuva ratkaisu ja köyhdyttää
moniammatillista osaamista
työpaikoilla. Siinä mennään
takaisin siiloon. Lisäksi työnantajalle olisi pitänyt jättää
mahdollisuus valita tarvitsemansa sopivin työntekijä,
mutta asetus poisti valinnanvapauden, Pérez paheksuu.

- Ehdottomasti pitää
työllistää ensin suomalaisia, sanoo kansanedustaja
Kike Elomaa.
Sivistysalan työpaikoissa työskentelevistä superilaisista yli 80 prosenttia täyttää
varhaiskasvatuksen lastenhoitajien kelpoisuusehdot.
Huomattavan joukon työllistyminen on kuitenkin vaikeutunut.
- Varhaiskasvatuksessa on
työvoimapula ja tämä linjaus

- Aktiivimalli on syvältä, kun haet työpaikkoja ja et pääse,
sanoo jatkuvasti töitä hakeva Pirkko Rastas.
on siinä mielessä hölmöä, Pérez sanoo.

Elomaa: Laki uudelleen
tarkasteluun
Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa arvioi, että uutta varhaiskasvatuslakia pitäisi

tarkastella uudelleen.
- Se on aika erikoista. Kelpoisuusehtoja olisi syytä tarkastella uudelleen, koska hoitajapula on kova. Hoitoalan
koulutus on Suomessa korkealla tasolla, mutta hakijoiden
soveltuvuuteen olisi kiinnitettävä huomiota. Silloin koulutuksen pitäisi pätevöittää

Hoitajatuonti ulkomailta käy kalliiksi
HOITAJIEN saatavuus ei ole
Suomessa ongelma, sen sijaan
palkanmaksuinto puuttuu. Kokeneita hoitajia saataisiin paremmilla työoloilla tai suuremmalla rahallisella korvauksella.
- Hoitajapulan ensisijainen
helpotuskeino työnantajapuolelta tai monella poliittisella toimijalla ei kuitenkaan ole alan
houkuttelevuuden lisääminen.
Tarveharkinnan poistoa ovat
ajaneet kokoomuksen, sdp:n,
vihreiden ja vasemmistoliiton
muodostama ”epäpyhä allianssi”. Taloustieteen professori Matti Virénkin on ihmetellyt, miksi
”työväenpuolue” vasemmis-
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toliitto haluaa polkea palkkoja halpatyövoiman sallimisella,
sanoo kansanedustaja Jari Ronkainen.
Suomessa huudetaan hoitajapulaa ja hamutaan tekeviä käsiä ulkomailta, vaikka esimerkiksi vanhustenhoidossa on
paljastunut, että ulkomaalaista
työvoimaa on käytetty härskisti hyväksi.
- Esperi Caren johto pääkaupunkiseudulla suosi vieraskielisiä sijaisia, sillä he eivät ole yhtä
hyvin perillä työlainsäädännöstä kuin suomalaiset. Sijaiset
saattoivat tehdä silpputyövuoroja, joissa aamuun tultiin kah-

deksi tunniksi ja iltaan taas kahdeksi tunniksi lisää.
- Tehy selvitti jo vuosikymmenen alussa, että silloinen hoitajatuonti Filippiineiltä kävi Suomelle kalliiksi. Samaan aikaan
30 000 suomalaista koulutettua
hoitajaa oli vaihtanut alaa, sillä
palkka ei vastannut työn fyysistä ja henkistä kuormittavuutta.
Lääke hoitajapulaan, tai muidenkaan alojen työntekijäpulaan, ei löydy ulkomailta. Työstä tulee saada kunnon korvaus
ja erityisesti hoitotyö tulisi nostaa sellaiseen asemaan ja arvoon, johon se kuuluisi, Ronkainen painottaa.

Varusmiesten vakuutusturvaa parantava laki
astui voimaan 1.1.2019,
mutta lakiin jäi vielä
sellainen epäkohta, että
sitä ei sovelleta taannehtivasti.

Jos suomalaisten
hoitajien työoloja ja palkkausta
parannettaisiin, ei
Suomeen tarvitsisi tuoda ulkomaalaista halpatyövoimaa.

hakemaan yhtäläisesti alan
työpaikkoja, Elomaa sanoo.
Elomaa kaipaa työelämään
joustavuutta, jota varhaiskasvatuksen kelpoisuusehtojen
tiukentuminen ei välttämättä
kaikissa tapauksissa edistä.

Lääke
hoitajapulaan
Hän toteaa, että hoitoalalla
tulee olemaan huutava pula
ammattitaitoisista ihmisistä.
Elomaan mielestä hoitoalalle pitäisi löytyä tekijöitä kotimaasta.
- Ehdottomasti pitää työllistää ensin suomalaisia. Ei ole
järkevää tuoda ensin maahan
työvoimaa, jonka kielitaito ei
ole riittävä. Suomalainen hoitaja ymmärtää mitä asiakas
sanoo ja pystyy kommunikoimaan sujuvasti. Se on todella tärkeä asia jo lääketurvallisuuden kannalta, Elomaa
korostaa.
Elomaa pitää välttämättömänä asiana sitä, että hoitoalalle hakeutuville järjestetään pääsykokeet. Hän kävi
itse aikoinaan sairaanhoitoopiston soveltuvuuskokeen
läpi ja valmistui röntgenhoitajaksi vuonna 1980. Useissa eri sairaaloissa työskenneltyään Elomaa tietää lääkkeen
hoitajapulaan.
- Meillä on paljon ammatti-ihmisiä, jotka tekevät nyt
hoitotyön sijaan muuta työtä.
Syynä on todella matala palkka, jolla ei pärjää sekä työ on
usein raskasta ja erittäin vastuullista vuorotyötä.
- Kyseessä on naisvaltainen
ala, jossa työolot ovat heikentyneet vuosien saatossa tuntuvasti. Ainakin palkkausta
pitäisi parantaa ja hoitajamitoitus tulisi laittaa kuntoon,
Elomaa edellyttää.
■ TEKSTI MIKA RINNE
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Varusmiesten vakuutusturvassa on parantamisen varaa:

”On valtion tehtävä pitää huolta
pojistaan ja tytöistään”
Kansanedustaja Arja Juvonen pitää suurena vääryytenä sitä, että Raaseporin traagisessa tasoristeysonnettomuudessa joulukuussa 2017 loukkaantuneet
varusmiehet ja menehtyneiden varusmiesten omaiset eivät saa valtiolta korvauksia taannehtivasti,
kuten hän lakialoitteessaan vuonna 2018 esitti.
RAHASTA asiassa ei voi olla kysymys, sillä vuosien 2017 ja
2019 välisenä aikana kuolleiden
ja vammautuneiden varusmiesten korvaukset eivät valtionbudjettiin suurta lovea tekisi.
- Kysymyksessä oli ihan silloisen Petteri Orpon hallituksen
poliittinen päätös. Hallitus olisi niin halutessaan voinut toimia aivan toisin, Arja Juvonen
sanoo.

Poliittinen ilmapiiri
esti asian etenemisen
Asian taustalla on 1.1.2017
voimaan astunut laki, joka toi
rauhanturvaajina toimiville ja
heidän läheisilleen taloudellista turvaa tapaturman tai kuolemantapauksen varalta. Samalla lakisääteistä asevelvollisuutta
suorittavat varusmiehet unohdettiin lain ulkopuolelle.
Juvonen piti asiaa vakavana epäkohtana yhdenvertaisuuden kannalta ja teki kesällä
2017 yli sadan kansanedustajan allekirjoitukset keränneen
lakialoitteen, jossa vaati korvauslain ulottamista myös varusmies- ja siviilipalvelustaan
suorittaville.
- Valitettavasti lakiesitys ei
tuolloin edennyt, kun sitä pidettiin kustannuskysymyksenä ja myös poliittinen ilmapiiri haittasi asioiden hoitamista.
Lakialoite odotti sosiaali- ja terveysministeriössä aivan liian
kauan ministerin (sinisten Pirkko Mattila) lausuntoa. Aivan

kuin se olisi laitettu jonnekin
hattuhyllylle. Vasta Raaseporin
onnettomuuden jälkeen asia alkoi edetä, Juvonen kertoo.

Hallituksen ryhmäkuri
esti lain toteutumisen
Varusmiesten vakuutusturvaa
parantava laki astui voimaan
1.1.2019, mutta lakiin jäi vielä
sellainen epäkohta, että sitä ei
sovelleta taannehtivasti. Niinpä vuosien 2017 ja 2019 välisenä aikana kuolleet tai vammautuneet varusmiehet tai heidän
omaisensa eivät ole korvauksiin
oikeutettuja. Syksyllä 2018 Juvonen teki lakialoitteen myös
tämän epäkohdan korjaamiseksi saaden aloitteeseen jälleen
yli sadan kansanedustajan allekirjoitukset.
- Huolimatta kansanedustajien vahvasta tahtotilasta hallitus
ei kuitenkaan ollut lakialoitteen
takana. Ryhmäkuri esti hallituspuolueiden kansanedustajien
lopullisen tuen lakialoitteelle,
kun asiasta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa joulukuussa 2018, kertoo Juvonen.

Kantelu oikeuskanslerille
Juvonen teki asiasta jo heti
joulupyhinä 2018 kantelun oikeuskanslerille, sillä hän koki,
että varusmiesten ja kriisinhallinnassa toimivien välillä oli
suuri yhdenvertaisuusongelma.
Hänen mielestään vakuutusturvan olisi pitänyt olla molemmil-

”Vaikka raha
ei voi korvata
menetettyjä
ihmishenkiä,
uhrit tarvitsevat
oikeutta.”
le sama. Oikeuskanslerin vastaus
kanteluun tuli 14.6.2019.
- Oikeuskansleri ei ottanut kantaa eduskunnan toimintaan,
mutta erityisesti oikeuskanslerilta saamani vastauksen viimeinen virke vahvistaa kantaani siitä, että lakiesityksen esteenä oli
poliittinen päätös: ”Kysymys siitä, olisiko parempia oikeuksia
tarpeen ehdottaa myös jollekin
toiselle henkilöryhmälle, on yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa, joka ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan
laillisuusvalvojana.” Yhteiskunta
olisi siis voinut näin päättää, jos
se olisi ollut poliittisesti tarkoituksenmukaista, Juvonen sanoo.

Neljä kuolonuhria ja lukuisa
määrä loukkaantuneita
Vuosien 2017 ja 2019 välisenä
aikana lakisääteistä maanpuolustusvelvollisuuttaan suorittavat on siis asetettu eriarvoiseen
asemaan vapaaehtoista rauhanturvatehtävää suorittavien kanssa. Tähän kahden vuoden väliin
mahtuu neljä kuolonuhria ja lukuisa määrä loukkaantuneita.
- Miksi näin on toimittu, sitä pitäisi kysyä kokoomuksen silloiselta valtiovarainministeri Petteri
Orpolta. Minulle jäi hänen kanssaan keskusteltuani käsitys, että
korvaukset olisi ollut mahdollista
hoitaa taannehtivasti niin sanotuista eduskunnan joululahjara-

hoista, mutta eipä vaan hoidettu,
Juvonen toteaa ja jatkaa:
- Muistan hyvin kun 5.12.2018
sanoin eduskunnan täysistunnon puhujapöntössä, että toivottavasti ei tapahdu enää yhtään
onnettomuutta tänä vuonna. Varusmiehethän olivat ilman lisävakuutusturvaa, sillä vakuutusturva oli astumassa voimaan vasta
1.1.2019. Olikin järkyttävää herätä seuraavana aamuna uutiseen,
että itsenäisyyspäivän aamuna
oli varusmies menehtynyt mönkijäonnettomuudessa.

Uhrit tarvitsevat oikeutta
Hiljattain saimme lukea oikeudenkäynnistä, jossa syyttäjä vaati
rangaistusta Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa miehistönkuljetusajoneuvoa kuljettaneelle nuorelle miehelle. Syyttäjä
luopui kuitenkin yllättäen syytteistä. Tämä oli Juvosen mielestä
lohdullinen ja hyvä uutinen.
- On valtion tehtävä pitää huolta omista pojistaan ja tytöistään,
jotka lähtevät suorittamaan varusmiespalvelusta, ja korvata
heille aiheutuneet onnettomuudet. Myös onnettomuuksissa menehtyneiden läheisten tilanne
on huomioitava. Vaikka raha ei
voi korvata menetettyjä ihmishenkiä, uhrit tarvitsevat oikeutta.
Olenkin jättänyt hallitukselle vielä kertaalleen kirjallisen kysymyksen, jossa kysyn, voisiko hallitus
vielä sittenkin harkita vakuutusturvan taannehtivuuden mahdollisuutta ja korvauksia näille
ihmisille tai heidän edunsaajilleen. Tätä asiaa ei voi jättää tähän, vaan on yritettävä vielä kerran, Juvonen kertoo.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA
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Kilpailutus johti kaaokseen ja uuteen kilpailutukseen

Kela-taksien
saatavuudessa
yhä ongelmia
Uudellamaalla
Pitkät odotusajat ja kuljettajien kielitaidon
puute vaivaavat Uudenmaan Kela-taksijärjestelmää. Kelan korvaamien kyytien tarkoitus on varmistaa, että heikkokuntoisimmatkin ihmiset pääsevät hoitoon ja terapiaan.
Mutta osaavatko kuljettajat auttaa asiakkaitaan riittävästi, vai joutuvatko asiakkaat
auttamaan kielitaidotonta kuljettajaa?
JOKA päivä tuhannet suomalaiset tarvitsevat Kela-taksia
päästäkseen hoitoon tai kotiutuakseen sairaalasta. Taksiuudistuksen yhteydessä
heinäkuussa 2018 myös Kelataksijärjestelmä uudistettiin.
Uudellamaalla kilpailutuksen
voittanut Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy ei kuitenkaan
selvinnyt tehtävästä: takseja
jäi tulematta ja usein soittajat
eivät edes päässeet läpi tilauskeskukseen.
Suurien ongelmien takia
Kela päätti pistää kilpailutuksen uusiksi jo lokakuussa 2018. Uuden kilpailutuksen
voittanut Menevä Oy on saanut kyydit toimimaan paremmin, mutta asiakkaiden mukaan ongelmia on yhä.
- Minulta jäi parin viikon
ajalta kesäkuun alussa kaikki
etukäteen tilatut kyydit tule-

matta, kertoo nummelalainen
Ari Kajan, joka tarvitsee Kela-taksia päästäkseen fysioterapeutin vastaanotolle.
- Tilaukset olivat kuulemma
vain kadonneet järjestelmästä, kertoo Kajan, joka karhuaa nyt Menevältä maksua niistä korvaavista taksikyydeistä,
jotka hän joutui tilaamaan Kela-taksin jäätyä tulematta.
Kelan ja taksiyhtiön välisen sopimuksen mukaan palveluntuottajan on maksettava
asiakkaalle korvaava taksi, jos
se ei ole kyennyt järjestämään
ajoissa tilattua matkaa. Palveluntuottaja saattaa joutua
myös maksamaan sopimussakon ajamatta jääneistä tilauksista. Toinen ongelma on
tunnin liukuma etukäteen tilattujen taksien tuloajoissa.
- Jos minulla on aamun ensimmäinen aika varattuna fy-

sioterapeutille ja taksi tulee
kolme varttia etuajassa, niin
pitäisikö minun mennä siksi
ajaksi terapeutin oven taakse
vesisateessa värjöttelemään?
Kajan kysyy ja sanoo myös
kuskien kielitaidon tuottavan
usein ongelmia.

Järjestelmän toimivuus
on käyttäjille tärkeä
Terveydenhuoltopalvelujen käyttäjillä on oikeus saada Kela-korvaus taksimatkasta, jos hänen terveydentilansa
tai puutteelliset liikenneolosuhteet sitä edellyttävät. Kelakyyti on tilattava alueellisesta
tilausnumerosta ja sitä varten
tarvitaan terveydenhuollon
antama todistus oikeudesta
taksin käyttöön. Asiakas maksaa tällöin yhdensuuntaisesta matkasta enintään 25 euron
omavastuun. Omavastuussa on 300 euron vuosittainen
katto. Kun se tulee täyteen,
Kela maksaa kyydit kokonaan.
- Kela-takseja käyttävät voidaan jakaa kahteen ryhmään:
ne, jotka tarvitsevat kuljetusta
satunnaisesti esimerkiksi kotiutuessaan leikkauksesta, ja
ne, jotka ovat niin huonossa
kunnossa, että eivät pääse lää-

Taksifirma puolustautuu:

Kela saa mitä on tilannut
Menevä Oy on hoitanut Uudenmaan Kela-taksitilauksia huhtikuusta lähtien.
Sopimus Kelan kanssa on merkinnyt yritykselle suurta kasvua. Myös ongelmia on
ollut. Monet asiakkaat valittavat pitkistä odotusajoista ja kuljettajien puutteellisesta kielitaidosta. Menevä Oy:n toimitusjohtaja puolestaan painottaa, että kyse
on siitä, millaisen palvelutason Kela on asiakkailleen tilannut.
UUDELLAMAALLA Kela-kyytejä
ajetaan päivässä reippaasti yli 3
000. Kyse on siis isosta bisneksestä. Menevä Oy:n oma henkilöstömäärä peräti kolminkertaistui uuden sopimuksen myötä. Samalla
Menevän toiminnan piirissä olevien taksien määrä nousi sadasta
yli tuhanteen.
Näistä noin 600 ajaa Kela-kyytejä, kertoo Menevä Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Halminen Suomen Uutisille. Uudenmaan lisäksi
Menevä hoitaa Kela-kyytejä myös
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Päijät-Hämeessä yhteisyrityksenä
muiden taksifirmojen kanssa.

Alkukankeudesta on päästy
Uudellamaalla ensimmäisen Kela-kilpailutuksen voittanut Helsingin-Uudenmaan Taksit Oy ei
selvinnyt tehtävästä: takseja jäi
tulematta ja usein soittajat eivät edes päässeet läpi tilauskeskukseen.
Ongelmiin kyllästynyt Kela pisti kilpailutuksen uusiksi. Menevä

Oy on saanut kyydit toimimaan
paremmin, mutta asiakkaiden
mukaan ongelmia on yhä.
- Aika pian päästiin sellaiseen tilanteeseen, että ainakaan autojen puutteen takia kyydit eivät
myöhästy eikä niitä jää ajamatta.
Nyt ongelmissa on kyse lähinnä
siitä, että jossakin on tapahtunut
inhimillinen virhe: joko keskus tai
kuljettaja on tehnyt virheen. Joskus myös asiakas voi esimerkiksi
tilata vahingossa auton väärälle
päivälle, Halminen sanoo.
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Taksiuudistuksen yhteydessä
heinäkuussa 2018 myös Kelataksijärjestelmä uudistettiin.
käriin, laboratorioon tai fysioterapiaan lainkaan ilman kuljetusta. Minä kuulun tähän
jälkimmäiseen ryhmään. Me
olemme riippuvaisia toimivasta Kela-taksisysteemistä, kertoo Anita Andersson.
- Liikun hitaasti kahden kyynärsauvan kanssa, minulla on
hiilikuiturunkoinen jalkatuki reidestä pohkeeseen, enkä
pysty seisomaan pitkään paikallani. Korkeaan tilataksiin
kiipeäminen on hankalaa. Jalkatukeni takia pystyn istumaan vain auton oikealla puolella. Kuljettajan pitää nostaa
toinen jalkani sisään autoon.

Asiakas joutuukin
avustamaan kuljettajaa
Anderssonin mukaan monet
Menevän kuljettajat eivät ole
ennen ajaneet vammaiskyytejä, joten auttaminen on heille

Kelan tilaama palvelutaso
on alhaisempi kuin ennen
Taksiuudistus on heijastunut
myös Kela-kyyteihin. Lakimuutokseen saakka Kela-kyydit ajettiin ”samoilla spekseillä” kuin itse
maksetut ”kovan rahan” kyydit,
Halminen kertoo. Auto tuli lähimmältä tolpalta varsin nopeasti. Ja
koska takseilla oli päivystysvelvollisuus, tolpalla oli aina autoja.
- Se palvelu, mitä Kela ostaa
meiltä, ei ole enää samalla tasolla. Tunnin aikaikkuna kyydeissä
on tilaajan eli Kelan asettamana.
Tämä on tietysti suuri harmi varsinkin paljon kulkeville asiakkaille, Halminen myöntää.
Menevä Oy:n toimitusjohtajan mielestä Kela tai Menevä ei
ole onnistunut viestimään ihmisille riittävän hyvin sitä, että yhteiskunnan tilaama palvelu ei ole
enää sillä tasolla, millä se aikaisemmin oli.

Kuljettajien
kielitaidossa
on suuria ongelmia.
Jotkut eivät
osaa edes itse
kirjoittaa osoitetta
navigaattoriin.
tuntematon käsite. Asenteen
lisäksi ongelmaksi voi nousta
se, että kuljettajan oma fyysinen kunto ei riitä vammaisen
ihmisen avustamiseen. Andersson kertoo tapauksesta,
jossa kuljettajalle tuotti suuria vaikeuksia kumartua sen
verran, että sai hänen jalkansa
nostettua sisään taksiin.
Myös kuljettajien kielitaidossa on suuria ongelmia. Jotkut eivät osaa edes itse kirjoittaa osoitetta navigaattoriin.

- Tunnin pelivara tuo palveluntarjoajalle mahdollisuuden tehostaa toimintaansa ajojen järjestelyissä, mutta samalla se luo
asiakkaille epätietoisuutta, että
toimiiko tämä nyt oikein, kun
kyyti tuleekin myöhemmin kuin
ennen, Halminen kertoo.

Kuljettajien kielitaito on
toistuva valitusten aihe
Monet Suomen Uutisten haastattelemat Kela-taksien asiakkaat
pitivät kuljettajien puutteellista
suomen kielen taitoa ongelmana.
- Me olemme toimineet pitkään
maahanmuuttajataustaisten kuljettajien kanssa ja osaamme mielestämme hyvin arvioida, kuka
palvelussa pystyy toimimaan,
Halminen sanoo.
Halminen arvelee, että osa palautteesta on voinut johtua siitäkin, että maahanmuuttajakuljettajat ovat Uudenmaan
reuna-alueilla uusi ilmiö.

Fysioterapeutti kertoo olleensa muutaman kerran Kelaan yhteydessä, kun sama
potilas oli jäänyt tulematta neljäkin kertaa peräkkäin
taksiongelmien vuoksi. Mutta Kelan linja on ollut yrittäjän kannalta tyly: jos terapiaa ei ole toteutettu, sitä ei voi
myöskään Kelalta laskuttaa.
- Taksiongelmien vuoksi peruuntuneet ajat menevät siis
yrittäjän tappioksi, kertoo Ohmeroluoma.

Helpompi maksaa
kyydit omalla rahalla

Silloin matkustaja joutuukin
avustamaan kuljettajaa. Aina
ei viesti silti mene perille.
Myös monet Anderssonin tuttavista ovat kertoneet kielitaito-ongelmista Menevän kuljettajien kanssa.
Kela myönsi Anderssonille vakiotaksioikeuden vajaa
kolme vuotta sitten. Ohjeiden
mukaan kuljettajan pitää saattaa hänet kohteeseen ja kotiin tullessa kotiovelle, koska
kaatumisriski on suuri. Mene-

”Menevä ei
ota vakavasti
asiakkaan antamaa
palautetta,
vaan kaikki on aina
asiakkaanvika.”

- Aina kun saamme palautetta, että jonkun kielitaito ei ole riittävän hyvä, me haastattelemme
kuljettajaa ja tutkimme, onko kielitaito riittävä. Seuraamme myös
kuljettajan suoriutumista kokonaisuutena.
Halminen myöntää, että joidenkin kuljettajien osalta on jouduttu toteamaan, että heidän
kielitaitonsa ei ole riittävä tässä palvelussa mukana olemiseen.
Pääkaupunkiseudulla Menevän
kuljettajista on maahanmuuttajataustaisia noin puolet. Uudella-

vällä on kuitenkin ollut vaikeuksia osoittaa Anderssonille
sopivaa vakiotaksia.
- Alkukesästä sain vakiotaksin pariksi viikoksi. Nyt on
toinen vakiokuljettaja ollut
pari viikkoa, mutta koko ajan
on mielessä, että koska hänet
otetaan pois. En luota Menevän toimintaan huonoista kokemuksista johtuen.
Ennen taksilain uudistusta
Anderssonin Kela-kyydit ajoi
sama Lähitaksin auto, isäntä ja renki. Mitään ongelmia ei
ikinä ollut. Vuosittain Anderssonille kertyy lähes sata Kela-kyytiä. Lähitaksin kuski ei
halunnut lähteä hankkimaan
Menevän vaatimaa kyydinvälityslaitteistoa.
- Menevä ei ota vakavasti
asiakkaan antamaa palautetta,
vaan kaikki on aina asiakkaan
vika. Tätä ovat kaveritkin sanoneet, Andersson kertoo ja

maalla kokonaisuudessaan ehkä
kolmannes.

Vakiotaksien tarjoaminen
tuottaa haasteita
Kelan sopimuksessa on määritelty, että Menevä Oy:llä on velvollisuus osoittaa vakiotaksi
sellaisille asiakkaille, joilla on erityinen palveluntarve. Usein tämä
liittyy asiakkaan tarvitsemiin teknisiin apuvälineisiin. Asiakas voi
myös muusta syystä tarvita tutun
tukihenkilön. Esimerkiksi yksin

sanoo, että joskus jopa etukäteen tilatut kyydit saattavat
peruuntua.

Kun taksi ei tule,
fysioterapeutti jää
ilman asiakasta
Taksiongelmat heijastuvat myös muiden yrittäjien
toimintaan. Fysioterapeutti
Hannele Ohmeroluoma kertoo, että taksiuudistuksen jälkeen hänelle tuli todella paljon peruutuksia siksi, että
asiakkaan tilaama Kela-taksi ei tullut ajoissa. Suurimmat
ongelmat esiintyivät alkuvaiheessa. Nyt Menevän aikoina
on mennyt paremmin.
– Mutta vieläkään lyhyelle
matkalle ei kuulemma tahdo
saada taksia, koska kuljettajat
eivät halua tulla kaukaa ajamaan pientä pätkää, Ohmeroluoma kertoo.

matkustavat lapset tarvitsevat tutun ja turvallisen kuljettajan, jonka kyytiin uskaltavat lähteä.
Halminen myöntää, että sopivien vakiotaksien järjestäminen on
ollut Menevälle iso haaste ja että
osa asiakkaista on varmasti yhä
tyytymättömiä.
- Asiakkaat ovat tottuneet entisen lain aikana valitsemaan itsellensä kuljettajan, jonka kanssa heillä synkkaa tosi hyvin. Me
olemme joutuneet vähän sellaiseen ”vakiotaksi-Tinderiin”, jossa
me etsimme asiakkaalle vakiotaksin ja asiakas sanoo, että ”hei, ei
tää ollutkaan kiva kuski, mä haluan toisen”. Tai sitten tulee muuta
skismaa, kun kuljettaja ei ajanutkaan riittävän varovasti, Halminen kertoo.
Uusimaa on Halmisen mukaan
Kela-taksitoiminnan kannalta
omanlaisensa alue, mikä johtuu
väestön määrästä ja siitä, että erikoissairaanhoito on siellä. Siksi
vakiotaksien saatavuus on muo-

Nummelalainen Aili Vehmas kertoo käyttävänsä välillä Kela-taksia joutuessaan
käymään Lohjan tai Hyvinkään sairaaloiden päivystysvastaanotoilla. Öiseen aikaan
Kela-taksia joutuu usein odottamaan kaksikin tuntia päästäkseen takaisin kotiin.
Vehmas kertoo, että etukäteen tilattujen Kela-taksien aikataulut ovat pitäneet hyvin
paikkansa, mutta paluukyydin
tilaamiseen varsinkin öisin
liittyy aina pieni epävarmuus:
joskus taksia ei tule lainkaan.
Vehmaksen mielestä taksiuudistus teki hallaa Kela-kyytien
saatavuudelle, koska kuljettajilta poistui päivystysvelvollisuus. Toisaalta hän antaa Menevälle tunnustusta ja sanoo,
että Menevän kyydit ovat toimineet paremmin kuin edellisen yrittäjän aikana.
Lyhyille matkoille Vehmas
ei enää edes viitsi tilata Kelataksia. Matkat Nummelan terveysasemalta kotiin kannattaa maksaa kokonaan omalla
rahalla, vaikka kuskit ovatkin
neuvoneet, että Kela-taksin
käyttö kerryttäisi vuosittaista
300 euron omavastuuta.
- En minä silti sen takia rupea taksia odottamaan tuntikausia, Vehmas toteaa.

kenneministeriö määritti taksien taksat ja Kela-kyydit jaettiin taksikeskuksien kautta.
Asiakas pystyi valtakirjamenettelyn aikana käyttämään
tutuksi tullutta taksikuskia
ja sopimaan kyydeistä tämän
kanssa etukäteen. Sähköisen
suorakorvauksen tultua käyttöön asiakas pystyi anomaan
Kelalta vakiotaksia, joka tunsi
asiakkaan tarpeet.
- Kuljettajille vanha järjestelmä oli hyvä, koska kaikista kyydeistä sai saman, ministeriön vahvistaman hinnaston
mukaisen hinnan, eivätkä eri
hinnoittelut kilpailleet keskenään, taksinkuljettaja Kari
Rastas kertoo.
Taksiuudistus vapautti taksien hinnoittelun, joten Kelan
oli pakko tehdä jotain säädelläkseen hintoja. Kela päätyi
kilpailuttamaan taksikyydit
alueittain. Myös kilpailutusja hankintalait vaikuttivat tähän. Ylen mukaan Kela on arvioinut, että kilpailutuksella
säästetään kymmenen prosenttia kyytien menoista. Vuoden 2017 tasossa tämä tarkoittaisi noin 16 miljoonan euron
säästöjä vuodessa. Kilpailutuksissa halvin hinta voittaa,
mutta palvelutasoa pyritään
pitämään yllä muun muassa
sopimussakoilla.
Taksinkuljettaja Rastaan
mielestä tämä ei välttämättä takaa kustannustehokasta
mutta silti tasokasta palvelua.
Toisaalta kilpailuttaminen tuo
myös kilpailuttamiskustannuksia.
Kaikki Kela-taksien käyttäjätkään eivät ole vakuuttuneita kilpailutuksen eduista.
- Tuleeko kaikki tämä kilpailuttaminen loppujen lopuksi
yhteiskunnalle halvemmaksi?
Ari Kajan ihmettelee.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Kela hakee
kilpailutuksella säästöjä
Vanhassa järjestelmässä lii-

dostunut ongelmaksi Uudellamaalla. Päijät-Hämeessä ei vastaavia ongelmia ole.
- Uusimaa on kyytien määrän
ja väkiluvun mukaan laskettuna
kuusi kertaa suurempi alue kuin
Päijät-Häme, mutta Uudellamaalla on 30 kertaa enemmän vakiotaksioikeuksia, Halminen kertoo.

Kova kasvu, kovat riskit
Ennen Kela-sopimusta Menevä Oy teki viime vuonna 4,7 miljoonan euron liikevaihdolla lähes
700 000 euron tappion. Kela-sopimus on tuonut paljon uutta
bisnestä ja kasvua, mutta siihen
liittyvät sopimussakot voivat olla
hyvinkin suuria. Sakkoja tulee
muun muassa siitä, jos tilauskeskus ei vastaa asiakkaan puheluun
tietyn jonotusajan kuluessa. Sopimussakkoja tulee myös ajamatta
jääneistä kyydeistä. Lisäksi Menevä joutuu maksamaan asiakkaalle
korvaavan kuljetuksen.

- Taksihommaa tehdään merkittävältä osin rakkaudesta lajiin.
Toivotaan, että tämä muodostuu
jonain päivänä kannattavaksi bisnekseksi. Nyt eletään taksialan
murroksessa investointivuosia,
satsataan kasvuun ja yritetään pitää nenä pinnalla, Halminen sanoo
Taksiuudistuksen jälkeen ala on
alkanut kiinnostaa myös ulkomaisia sijoittajia. Ruotsalainen Cabonline on ostanut pääkaupunkiseudulta isoja taksifirmoja, kuten
esimerkiksi Kovasen.
- Ruotsalaiset kävivät meilläkin
kahvilla, mutta me totesimme,
että jos toiminta kiinnostaa ulkomaalaisia sijoittajia, niin miksi se
ei kiinnostaisi suomalaista perheyritystä, Halminen kertoo. Niinpä
1970-luvulla aloittanut Menevä
päätti jäädä ”kiusallaan” vielä yrittämään itsenäisesti.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Juuso painostaa hallitusta:

Vanhuksille tarjottava
ihmisarvoista hoivaa
Kansanedustaja Kaisa Juuso on pettynyt hallituksen takinkääntöön hoitajamitoituksen
nostamisessa. - Rahasta ei ole puute, vaan ongelma on asioiden tärkeysjärjestyksessä. Jos
kehitysapuun varataan käytettäväksi 700 miljoonaa ja vanhustenhuoltoon kymmenen kertaa vähemmän, se osoittaa selkeästi, miten
hallitus priorisoi asioita, Juuso sanoo.
LAPIN vaalipiiristä eduskuntaan ensimmäisellä yrittämällä valittu kansainvälisen
sairaanhoidon erityisasiantuntija, filosofian kandidaatti Kaisa Juuso keräsi 5 758
ääntä, joten perussuomalaisten edustus Lapissa säilyi entisellään.
Juuso toteaa, että perussuomalaiset otti Lapissa sen paikan, mikä puolueelle kuuluukin nykyisellä kannatuksen
tasolla.

Äänestäjien luottamus
palannut
Hän on tyytyväinen omaan
äänimääräänsä sekä erityisesti
perussuomalaisten kokonaistulokseen.
– Edellinen perussuomalaisten kansanedustaja Lapista
loikkasi eduskuntaryhmästä
viime vaalikaudella. Eduskuntavaalin tulos kertoo siitä, että
äänestäjien luottamus perussuomalaisiin on palautunut.
Kahden vuoden takainen puolueen hajaantuminen ei ole
vaikuttanut kannatukseen.
Perussuomalaiset profiloituvat muista puolueista erottuvalla, realistisella
ja teollisuusmyönteisellä ilmastopolitiikalla sekä tiukalla maahanmuuttopolitiikalla.
Perussuomalaisille tärkeää on
myös vastuullinen taloudenpito, suomalainen työ ja yrittäminen ja sisäinen solidaarisuus.
- Keskeinen syy vaalimenestyksen taustalla olivat varmasti puheenjohtajamme
Jussi Halla-ahon tv-esiintymiset, joissa hän osasi vakuuttavasti tuoda esille perussuomalaisten linjaa. Toki meillä
oli myös hyvät ehdokkaat ja
teimme valtakunnallisesti hyvän vaalikampanjan, Juuso
sanoo.

Asioihin perehdyttävä
nopeasti
Juuso on Tornion kaupunginvaltuutettu sekä Tornion kaupunginhallituksen jäsen vuodesta 2017 saakka.
Hän on myös eduskunnan sivistysvaliokunnan ja sosiaa-
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li- ja terveysvaliokunnan sekä
Pohjoismaiden neuvoston
Suomen valtuuskunnan jäsen.
Juuso arvelee, että on päässyt kohtuullisen hyvin sisään
eduskuntatyöhön. Päivät kuitenkin venyvät pitkiksi, usein
jopa iltakahdeksaan saakka.
- Olen myös huomannut,
että käsiteltäviin asioihin liittyvät materiaalit tulevat usein
lyhyellä viiveellä, joten kansanedustajan on oltava nopeasti valmis perehtymään aineistoihin.

Kunnilla ei ole
rahaa eikä hoitajia
Hallitusohjelmaan on kirjattu lupaus hoitajamitoituksen
nostamisesta 0,7:ään. Hallitus
on kuitenkin myöntänyt, että
uudistuksen aikataulu edellyttää pitkää siirtymäaikaa.
Juuson mukaan hoitajamitoituksen nosto on saatava ripeästi kuntoon, sillä vanhuksille on nopeasti tarjottava
ihmisarvoista hoivaa. Juuso on pitänyt vanhustenhuollon perusongelmaa eli liian alhaista hoitajamitoitusta esillä
jo useiden vuosien ajan.
- Ennen vaaleja hoitajamitoituksen nostosta saatiin lupaus kaikkien puoluejohtajien suulla, mutta nyt onkin
ryhdytty epäröimään. Ministeri Kiuru on vedonnut myös
kunnilta etukäteen pyydettäviin lausuntoihin. Tosiasiassa mitään kuulemisia ei tarvita, vaan lakiesityksiä voi tehdä
myös ilman niitä.
- Kuntien vastaus tiedetään
etukäteen: ei ole rahaa ja ei
ole hoitajia. Koska rahasta on
pulaa, kuntien valtionosuuksia pitää nostaa, Juuso toteaa.

Hallitukselta kehitysapuun 700 miljoonaa
Hoitajamitoituksen korjaamisen arvioidaan maksavan 200-250 miljoonaa euroa.
Kuitenkin hallitusohjelmassa
uudistukselle on varattu rahaa
vain 70 miljoonaa euroa.
Samaan aikaan hallitus
suunnittelee kaatavansa kehitysapuun 700 miljoonaa euroa.

Kaisa Juuso painottaa,
että hoitajia on saatavilla, kunhan heidän
palkkojaan nostetaan
ja työtehtäviä käydään
läpi.

- Hoitajamitoituksen nostoon budjetoitu summa ei tule
riittämään, joten rahaa tarvitaan lisää. Rahasta ei olekaan
puute, vaan ongelma on asioiden tärkeysjärjestyksessä. Jos
kehitysapuun varataan käytettäväksi 700 miljoonaa ja vanhustenhuoltoon kymmenen
kertaa vähemmän, se osoittaa
selkeästi, miten hallitus priorisoi asioita, Juuso sanoo.

ESITTELYSSÄ
UUDET KANSA
NEDUSTA JAT
OSA 2/3

Hoitajamitoitus
osin ratkaistavissa
työnjaolla
Juuso sanoo, että hoitajamitoituksen nostaminen edellyttää hallitukselta lähinnä
rohkeutta ja tahtoa muuttaa
asioita.
- Laki pitäisi nyt vain kylmästi tehdä, eikä sitoa tärkeää
uudistusta johonkin isompaan
kokonaisuuteen, joka edellyttää uutta selvittelyä. Vanhuspalvelulakia ja laatusuosituksia voidaan hyvin tarkastella
muilta osin sitten jälkikäteen,
kunhan tämä asia on saatu
kuntoon. Nähtäväksi jää, mitä
hallitus saa aikaan.
Juuso korostaa, että hoitajamitoituksen nostossa ei
ole kyse pelkästään hoitajien määrän lisäämisestä vaan
myös hoitotyön tekemisen
puitteiden ja työehtojen parantamisesta.
- Uudistus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että palkkoja on
nostettava, jotta hoitajia saadaan töihin – heitä on kyllä
saatavilla. Toiseksi myös hoitajien työtehtäviä on käytävä
läpi. Eihän voi olla niin, että
koulutetut hoitajat pesevät
vessoja, siivoavat tai toimivat
suurtalouskokkeina samalla,
kun hoitotyö kärsii. Nykyään
hoitajien aikaa kuluu paljon
tällaisten ylimääräisten tehtävien tekemiseen.
Avustaviin tehtäviin tarvitaan siis lisää työvoimaa, jotta hoitajat voivat keskittyä
omaan työhönsä. Juuson mukaan osa 0,7 hoitajamitoituksen nostosta olisi ratkaistavissa työnjaolla.
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“Nykyään hoitajien aikaa
kuluu paljon ylimääräisten
tehtävien tekemiseen.”
- Siivous- ja keittiötyöhön
pitäisi palkata uutta henkilökuntaa. Näissä tehtävissä ei
välttämättä tarvitse kielitaitoakaan, joten olisi järkevää
antaa vähemmän koulutettujen henkilöiden tehdä nämä
tehtävät, jolloin hoitajat voisivat keskittyä hoitotyöhön.

Hallitusohjelmasta
olisi voinut karsia
rönsyt
Juuso ei ole ilahtunut hallitusohjelman mahtailevista ilmastotavoitteista ja viherveroista, jotka kurittavat
erityisesti pienituloisia kansalaisia.
- Suomi on muutenkin melko kallis maa, joten miksi pitäisi vielä nostaa elinkustannuksia, liikkumisen ja
asumisen hintaa, Juuso ihmettelee.
Hänen mukaansa hallitusohjelma on valtavan laaja kokonaisuus, josta olisi voinut
myös karsia rönsyjä.
- Ohjelmassa on nyt iso paletti toimenpiteitä maan ja taivaan väliltä. Ehkä olisi voinut
keskittyä enemmän perusasioihin ja tehdä sitten ne kunnolla. Loput olisi voinut jättää
seuraavalle hallitukselle.

Valtio velkaantuu
entisestään
Juuson mukaan hallitusohjelmasta toki löytyy myös paljon hyviä asioita, mutta haasteena on se, millä rahalla ne
maksetaan.
- Vaarana on se, että valtio
velkaantuu entisestään nyt,
kun edessä on joka tapauksessa talouden laskusuhdanne. Hallituspuolueiden suunnittelema valtion omaisuuden
myyminen on minusta lyhytnäköistä toimintaa. Myymällä
saadaan vain kertaluonteisia
tuloja. Siinä voi käydä myös
niin, että omaisuutta menee
myyntiin alihintaan.
Nyt on jo nähty vihreiden
ministerien irtiottoja hallitusohjelmasta. Juuso epäilee, miten yhteistyö loppujen lopuksi
tulee sujumaan.
- Näyttää siltä, että jopa hallituspuolueiden sisällä on
useita erilaisia linjauksia, joten minua epäilyttää, miten
yhteistyö pelittää. Nähtäväksi
jää, jaksaako hallitus pysyä kasassa samalla kun kukin puolue joutuu luopumaan omista
tavoitteistaan, Juuso sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Kansanedustaja Koskela muistuttaa, että yli
viisi-kuusikymppisilläkin riittää virtaa työelämään

”Työllistämisen
kynnystä helpotettava”
Korkealle kohonnut työllistämisen kynnys on
työelämän keskeinen ongelma, mikä vaikuttaa varsinkin pienissä yrityksissä epävarmuutena ja uskalluksen puutteena ensimmäisen
uuden työntekijän palkkaamiseen. Kansanedustaja Jari Koskela kuitenkin muistuttaa,
että Suomen hyvinvointi rakentuu työllisyydelle. – Työllisyyden selkäranka on pk-yrityksissä, joita olisi tuettava nykyistä enemmän,
esimerkiksi verotuksellisesti.
KANKAANPÄÄLÄINEN
pastori ja Kankaanpään kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jari Koskela on
yksi perussuomalaisten uusista kansanedustajista. Satakunnan vaalipiiristä tie
eduskuntaan avautui toisella
yrityksellä, kun 4 324 äänestäjää antoi tukensa.
Tosin Koskelalle eduskunta
on työyhteisönä tuttu jo etukäteen, sillä hän toimi vuodet
2011-2015 eduskunnan silloisen varapuhemiehen Anssi
Joutsenlahden avustajana.
- Perussuomalaiset teki valtakunnallisesti erittäin hyvän vaalikampanjan. Omaan
äänimäärään täytyy olla tyytyväinen. Toki perussuomalaisille oli otettavissa vielä
kolmaskin eduskuntapaikka
Satakunnasta. Jos sen olisimme saaneet, me olisimme nyt
pääministeripuolue, koska se
paikka olisi ollut pois sdp:ltä.

Perussuomalaisten
kannatus ei yllätä
Perussuomalaisten vahva
kannatusnousu on jatkunut
vaalikevään jälkeenkin. Tällä hetkellä perussuomalaiset
on yli kahdenkymmenen prosentin kannatuksellaan Suomen suosituin puolue.
- Se ei ole yllätys, koska perussuomalaiset tekee politiikkaa tosiasioiden pohjalta,
ja lisäksi meillä on hyvä puoluejohto. Kannatus tuo uskottavuutta ja voimaa. Tällä
eduskuntakaudella perussuomalaiset näkyy, kuuluu ja vaikuttaa erittäin vahvasti oppositiosta käsin, Koskela lupaa.
Koskela on koulutukseltaan
myös yhteiskuntatieteiden
tohtori. Hän on lisäksi toiminut yrittäjänä yli 30 vuotta ja
vuodesta 2003 papin tehtävissä.
- Olen eri tehtävissäni saanut tavata ja tutustua ihmisiin laidasta laitaan. Sitä
kautta on kertynyt näkemystä
siitä, mitä kansalaiset ajatte-

levat. Se antaa hyvän pohjan
kansanedustajan tehtävälle,
Koskela sanoo.

Julkisyhteisöissä
vakava johtajuusongelma
Perussuomalaiset puolustaa suomalaista työtä ja yrittämistä. Myös Koskelalle suomalainen työ oli keskeinen
vaaliteema. Äskettäin eduskunnassa käyttämässään puheenvuorossa Koskela toi
esille uuden näkökulman,
eli johtajuuden ja osaamisen
puutteen.
- Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen on oltava maailman kärjessä koulutuksessa. Ihmettelin, miksi
ohjelmassa ei kuitenkaan
painoteta esimies- ja organisointitaitojen parantamista ja
panostusta ongelman ratkaisemiseen.
- On laskettu, että kymmenisen prosenttia yhteisöjen ja
yritysten liikevaihdosta katoaa huonoon johtajuuteen. Jos
tästä ongelmasta onnistuttaisiin ratkaisemaan edes puolet, olisi sillä laajemminkin
kansantaloudellista merkitystä. Hyvä johtajuus tarkoittaa
samalla tehokkaampaa ja tuloksellisempaa toimintaa ja
sitä kautta myös työpaikkoja,
Koskela sanoo.
Yksityisissä yrityksissä johtajat toimivat tulosvastuulla. Huonot esimiestaidot johtavat yleensä erottamisiin
tai jopa yrityksen alasajoon.
Koskela kuitenkin tuo esille,
että huonoa johtajuutta esiintyy erityisen paljon nimenomaan julkisen sektorin toiminnassa.
- Julkinen sektori on paisunut suureksi, joten ongelmatkin ovat siellä suuria. Huono
johtajuus ilmenee esimerkiksi sairauspoissaoloissa. Tutkimusten mukaan julkisella
sektorilla poissaolot ovat lähes poikkeuksetta korkealla tasolla. Pahimmillaan jopa

Jari Koskelan mielestä
huonoa johtajuutta
esiintyy erityisen paljon julkisen sektorin
toiminnassa.
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osaa laskea, mitä se tarkoittaa, Koskela sanoo.

Kunnat suurissa
vaikeuksissa
Hallitus tavoittelee historiallista 75
prosentin työllisyysastetta vuoden
2023 loppuun mennessä, vaikka tiedossa ei tarkalleen
ole, mihin työpaikat
syntyvät.
- 75 prosentin työllisyys
tuskin tulee toteutumaan ja
vaikka tulisikin, se ei riitä mihinkään, koska hallitus on
kokonaan unohtanut kunnat,
hallituksen mukaan kuntien
tilannetta tarkastellaan vasta
syksyllä. Tilanne on se, että
kunnat ovat tällä hetkellä
suurissa vaikeuksissa suoriutua lakisääteisistä tehtävistään, Koskela muistuttaa.
- Kysymys kuuluu millä ne
tehtävät rahoitetaan, annetaanko lisää valtionosuuksia,
ja jos annetaan, mistä ne rahat otetaan?
Keskusta ajaa hallituksessa unelmaansa maakuntahallinnosta, jonka myötä Suomeen syntyisi uusi hallinnon
taso kuntien ja valtion väliin. Koskela kuitenkin näkee
maakuntahallinnossa suuria
ongelmia ja vaaroja, jopa demokraattisen päätöksenteon
kannalta.
- Kysymys on ensinnä siitä, että miten niiden pienten kuntien ääni saadaan
kuulumaan, jotka eivät saa
omia edustajiaan maakuntahallintoon mukaan. Toiseksi maakuntahallinnossa syntyy varmuudella erilaisia
eturistiriitoja, ei raumalainen valtuutettu aja maakuntavaltuustossa Karvian asiaa,
Koskela sanoo.

Kohtaanto-ongelma
ratkaistava
Koskela korostaa, että Suomen hyvinvointi rakentuu
työllisyydelle. Työllisyyden
selkäranka on pk-yrityksis-

“75 prosentin työllisyys tuskin
tulee toteutumaan ja vaikka
tulisikin, se ei riitä mihinkään.”
sä, joita olisi tuettava nykyistä enemmän, esimerkiksi verotuksellisesti.
- Viron yritysveromalli, jossa yritysvoiton saa jättää yritykseen ja voiton saa käyttää
yrityksen kehittämiseen, olisi
käypä ratkaisu myös Suomessa. Se edistäisi työllistymistä ja parantaisi pienyrittäjän
asemaa. Keskeinen ongelma
on tällä hetkellä korkealle kohonnut työllistämisen kynnys, mikä vaikuttaa varsinkin
pienissä yrityksissä epävarmuutena ja uskalluksen puutteena ensimmäisen uuden
työntekijän palkkaamiseen.
Vastavalmistuneilla nuorilla haasteena on työelämään kiinni pääseminen ja
ensimmäisen työpaikan löytäminen. Koskela kuitenkin
muistuttaa, että myös vanhemmissa ikäluokissa on tarjolla pätevää ja ammattitaitoista työvoimaa, joka jää nyt
hyödyntämättä kohtaantoongelman ja muiden työllistämisen esteiden vuoksi.
- Työllistämisen kynnystä
olisi eri tavoilla helpotettava
myös siksi, että työnantajat
uskaltaisivat palkata vanhempaa väkeä. Meillä on paljon

yli viisikymppisiä ja myös yli
60-vuotiaita ammattitaitoisia
henkilöitä, joilla riittää edelleen virtaa tehdä töitä.

Asiakeskeistä
vaikuttamista
Koskela uskoo, että perussuomalaiset pystyvät vaikuttamaan vahvasti oppositiosta
Suomen asioihin.
- Se tapahtuu asiakeskeisesti. Hyvillä puheenvuoroilla, ei turhaan räksyttämällä
vaan fiksuilla ja rakentavilla
esityksillä, jotka olivat myös
vaalivoiton takana.
- Meillä on erittäin hyviä
vaihtoehtoja hallituspolitiikalle, niitä on jo ollut ja tulee
olemaan jatkossakin. Niiden
taakse on mahdollista saada myös muiden puolueiden
kansanedustajia. Olen itse
ratkaisukeskeinen ihminen ja
näen, että yhteistyö on mahdollista, kunhan asioita ei pilata turhalla politikoinnilla,
Koskela sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Mäenpää sanoo muiden puolueiden
unohtaneen suomalaiset

”Päätöksenteossa on
aina ajettava omien
kansalaisten etua”
Kansanedustaja Juha Mäenpää ennustaa keskustalle hankalia aikoja vihervasemmistohallituksessa. – Jos vihreät haluavat pelastaa
maailman vähentämällä lihansyöntiä, se tuskin miellyttää keskustan perinteisiä kannattajia. Siellä on paljon maanviljelijöitä, jotka elävät lihan ja maidon tuotannosta.
ILMAJOKELAINEN Juha
Mäenpää nousi keväällä kansanedustajaksi kolmannella yrityksellä. Jo vuoden 2015
vaaleissa hän sai yli 3 000
ääntä ja pääsi varakansanedustajaksi.
llmajoen Koskenkorvalta kotoisin oleva Mäenpää sanoo
olevansa kansallismielinen
neljän lapsen isä. Ammattitaustaltaan hän on asentajakoneistaja, koneinsinööri ja
ammatillinen erityisopettaja. Vuodesta 2011 Mäenpää on
ollut sairauseläkkeellä.

Protesti entistä
puheenjohtajaa
vastaan
Mäenpää on myös vaikuttanut pitkään Ilmajoen kuntapolitiikassa. Vuodesta 2008
eteenpäin hän istui kaksi peräkkäistä kautta Ilmajoen kunnanvaltuustossa, mutta jättäytyi pois vuoden 2017
vaalissa.
Nyt Mäenpää myöntää, että
kyse oli mielenilmauksesta perussuomalaisten vanhaa
puoluejohtoa ja sen toimintaa
kohtaan.
- Olin varsinkin kyllästynyt
puolueen edelliseen puheenjohtajaan, joka hallituksessa
ollessaan petti äänestäjät. Jäin
sitten protestiksi pois kuntavaaleissa.
Jussi Halla-aho nousi perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuoden 2017 puoluekokouksessa Jyväskylässä.
Mäenpää kiittelee nykyistä
puoluejohtoa loistavaksi.
- Halla-aho on älykäs mies.
Hänen paras puolensa on se,
että hän osaa aina kansantajuisesti ja nopeasti esittää perustelut omille mielipiteilleen. Nähdäkseni sillä oli
merkitystä myös perussuomalaisten vaalivoiton kannalta. Vaalikeskusteluissa Jussi
onnistui hyvin jauhottamaan
toimittajat, jotka yrittivät jatkuvasti kampittaa perussuomalaisia, Mäenpää sanoo.
Mäenpää aloitti vaikuttami-
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sen samantien. Hän on käyttänyt eduskunnassa jo kymmeniä puheenvuoroja, joissa hän
on muun muassa nostanut
esille useita hallitusohjelman
ongelmakohtia sekä vaatinut
päätösvallan palauttamista
EU:sta takaisin Suomen eduskunnalle.
Mäenpää on puolustusvaliokunnan jäsen ja sivistysvaliokunnan varajäsen.
- Puolustusvaliokunnassa ei
ole juuri muuta ehditty tekemään kuin olemme tutustuneet valiokunnan toimintaan.
Käytännön työt käynnistyvät
sitten syksyllä.

Urheilijat
elävät lähes
kerjäläisinä
Puolustusvaliokunnan toimintaan liittyy myös yksi Mäenpään tavoite kuluvalla eduskuntakaudella.
- Tavoitteeni on, että Puolustusvoimat jollain aikavälillä perustaisi urheilu-upseerin
virkoja kansainväliseen menestykseen pyrkiville nuorille urheilijoille. Kysymys olisi siitä, että urheilijat voisivat
yhdistää harjoittelun palkalliseen työhön.
- Tällä hetkellä yksilölajeissa huipulle pyrkivät urheilijat
ovat vaikeuksissa, koska työssäkäynti ja opiskelu on hankalaa samanaikaisen harjoittelun kanssa.
Urheilija joutuu elämään lähes kerjäläiselämää. En ole
vielä selvittänyt, mikä olisi paras tapa edetä asiassa, Mäenpää sanoo.
Lakialoitteen Mäenpää aikoo tehdä nuuskan myynnin vapauttamisesta. Nuuskakauppa loppui Suomessa
1990-luvulla EU-jäsenyyden
myötä. Ruotsilla taas on EU:n
erityislupa myyntiin.
- Tällä hetkellä tilanne on se,
että nuuskan käyttäjät tekevät
ostoksensa Ruotsissa, ja samalla kymmenien miljoonien
eurojen verotulot menevät
Ruotsiin, Mäenpää sanoo.

Juha Mäenpään mielestä perussuomalaiset
pystyvät vaikuttamaan
päätöksentekoon myös
hallituksen ulkopuolelta.

Tuulivoimasta
terveysselvitykset
Eduskunnassa Mäenpää näkee tärkeimmäksi tehtäväkseen perussuomalaisten linjan
tukemisen, joka voi tapahtua
eri tavoilla.
- Perussuomalaiset on maahanmuuttokriittinen puolue,
ja tavoitteena on haittamaahanmuuton lopettaminen kokonaan. On useita asioita, joita
täytyy saada eteenpäin, kuten tuulivoiman terveysselvitys, siitä olen käyttänytkin jo
puheenvuoron. Susien kaatoluvista päättäminen täytyy palauttaa EU:sta takaisin kansalliseen päätösvaltaan.
Mäenpää arvioi, että perussuomalaiset pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon myös
hallituksen ulkopuolelta.
- Perussuomalaisten vaalimenestys ja vaalien tulos
jo itsessään kasaa hallituspuolueille painetta siirtyä lähemmäs perussuomalaista
linjaa.

Pride-hömppä
lisää PS:n
kannatusta
Pääministeri Antti Rinne osallistui näyttävästi Pride-marssille Helsingissä. Pride on myös saanut valtavasti
tilaa kotimaan mediassa huolimatta siitä, että hyvin monet suhtautuvat tapahtumaan
nihkeästi.
- Mitä pidemmälle Pridehömpötys menee, sitä enemmän konservatiivisia ihmisiä
siirtyy sdp:stä, kokoomuksesta ja keskustasta perussuomalaisten kannattajiin. Siirtymää
perussuomalaisten taakse tapahtuu koko ajan ja se tulee
näkymään myös puolueiden
kannatusmittauksissa.
Perussuomalaiset on kansallismielinen puolue. Mäenpää
näkee nykyajan suurena haasteena trendin, jossa kansallista itsenäisyyttä kunnioitetaan
yhä vähemmän samalla, kun

Perussuomalainen 9/2019 • www.perussuomalaiset.fi

“Perussuomalaisten vaalimenestys kasaa hallituspuolueille
painetta siirtyä lähemmäs perussuomalaista linjaa.”
päätösvaltaa valuu Euroopan
unionille.
- Kyllä meidän pitäisi pyrkiä kaikessa päätöksenteossa
ajamaan omien kansalaisten
etua, eikä alentua globalismin
sylkykupiksi.
Mäenpään mukaan maahanmuuttokriittisyys johtuu syvästä epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, jota monet
tavalliset suomalaiset kokevat
arjessa.
- Monessa suomalaisessa
perheessä koti on kerrostalossa. Vaikka molemmat vanhemmat kävisivät töissä, niin
vaatteita on ehkä jouduttu ostamaan myös kirpputoreilta ja
käytössä on vanha auto. Sitten
naapurikämppään muuttaa
somaliperhe, jolle yhteiskunta
tarjoaa ”valmiiksi lautasella”
kaiken saman, minkä suomalainen perhe on vuosien aikana hankkinut omalla työllään.
Tämä on monen mielestä käsittämätöntä.
- Räikeä esimerkki on myös
siinä, että yhteiskunta on
käyttänyt jokaiseen alaikäisiksi tekeytyneeseen turvapaikanhakijaan 80 000 euroa.
Samaan aikaan suomalaiset
vanhukset saavat osakseen
hyvin puutteellista ja vajanaista laitoshoitoa. Hoitohenkilökuntaa on liian vähän.
Nykyisillä resursseilla vanhuspalvelujen taso jää heikoksi, Mäenpää toteaa.

Pääministeri Rinteen johtamaan hallitukseen on jo nyt
ilmestynyt säröjä. Erimielisyyttä on ollut muun muassa
hallitusohjelman linjauksista koskien aktiivimallia ja vihreät ministerit ovat sooloilleet
linjauksillaan Isis-taistelijoiden Syyriassa olevista vaimoista lapsineen.
Erityisesti keskustan riveistä on jo useasti painotettu hallituskumppaneille, että hallitusohjelmaa on noudatettava,
tai muuten edessä on ongelmia.
Mäenpää ennustaakin keskustalle hankalia aikoja vihervasemmistohallituksessa.
- Odotan mielenkiinnolla
sitä päivää, kun hallituksessa
ryhdytään puhumaan lihansyönnin rajoittamisesta ilmaston pelastamiseksi, hallitus
voi hyvin kaatua siihen.
- Keskusta on pahassa välikädessä. Jos vihreät haluaa
pelastaa maailman vähentämällä lihansyöntiä, se tuskin miellyttää keskustan perinteisiä kannattajia. Siellä on
paljon maanviljelijöitä, jotka elävät lihan ja maidon tuotannosta. On erittäin vaikea
nähdä, että siinä sopu löytyisi,
Mäenpää sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Ranne pitää hallitusohjelmaa täysin epärealistisena

”Luvataan kaikkea
ihanaa kaikille,
mutta taloudellinen
pohja pettää”
Kansanedustaja Lulu Ranteen mukaan julkiset
varat eivät tule riittämään kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen, jos holtiton taloudenpito
jatkuu. Ranne on huolestunut eriarvoistumiskehityksestä, joka näkyy varsinkin monien lapsiperheiden ja eläkeläisten arjessa.
HÄMEENLINNALAINEN
Lulu Ranne on yksi perussuomalaisten uusista kansanedustajista. Hämeen äänikuningattareksi noussut Ranne
keräsi kaikkiaan 7 875 ääntä.
Jo vuoden 2015 vaaleissa Ranne nousi varasijalle.
- Keväällä kiersin melko paljon kenttää, ja tapasin paljon
ihmisiä. Tulos kertoo kuitenkin siitä, että olen ollut pitkään aktiivinen paikallis- ja
maakuntapolitiikassa. Taustalla on vuosien työ, eikä
eduskuntapaikka tullut ilmaiseksi, sanoo Ranne, joka on
myös kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu Hämeenlinnassa.

Tappouhkaus
vaalikentällä
Perussuomalaisten vaalivoitto oli havaittavissa kentällä jo
etukäteen.
- Kyllä sen huomasi. Koskaan aikaisemmin ei ole käynyt kuten nyt, että toritapahtumissa äänestäjät ihan
piirittivät perussuomalaisia
ehdokkaita ja halusivat keskustella. Jo neljä vuotta sitten
ehdokkaiden vastaanotto kentällä oli hyvä, mutta nyt se oli
vielä astetta parempi.
Vaalikevään aikana nähtiin
myös joitakin ikäviä lieveilmiöitä, jopa aggressiivisuutta. Ranteen kohdalla vakavin
paikka oli hänelle toritilaisuudessa kasvotusten esitetty
tappouhkaus. Ranne teki uhkauksesta rikosilmoituksen.
- Tapauksella oli useita silminnäkijöitä ja tekijästä otettu valokuva on toimitettu poliisille. Asia ei kuitenkaan ole
edennyt.

Kuntatasolla
hutiloidaan
Ranne aloitti politiikan kaupunginvaltuutettuna 2009 kokoomuksen riveissä ja siirtyi
perussuomalaisiin alkuvuodesta 2012. Ranne kertoo, että

hän huomasi hyvin pian, ettei
kokoomus ollut oikea puolue
asioiden muuttamiseksi parempaan suuntaan.
- Varsinkin kuntatasolla on
tavallista, että yhteisiä asioita hoidetaan hutiloiden. Verorahoja ei aina käytetä oikein,
vaan monesti miten sattuu.
Menopuoli kasvaa ja tulopuoli sakkaa. Lopputuloksena
palveluja leikataan ja veroja
nostetaan. Elinkustannukset
nousevat jatkuvasti. Jos päätöksentekijät eivät myönnä tosiasioita, ei taloutta saada tasapainoon eikä ihmisten arki
suju.
Koulutukseltaan Ranne on
diplomi-insinööri. Hän on
opiskellut myös oikeustieteitä. Ranne on työskennellyt pitkään valtakunnallisissa
ympäristöhallinnon tehtävissä. Eduskunnassa hän on suuren valiokunnan jäsen, valtiovarainvaliokunnan varajäsen
sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen. Lisäksi hän toimii Pohjoismaiden
neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana.

Eriarvoistumista
torjuttava talouspolitiikalla
Ranne sanoo olevansa huolestunut eriarvoistumiskehityksestä, joka näkyy varsinkin
monien lapsiperheiden ja eläkeläisten arjessa.
- Kaikki lähtee talouspolitiikasta. Me emme voi jatkaa tällä systeemillä, millä monessa kunnassa mennään, ja millä
Rinteen hallituskin nyt menee, eli jaetaan rahaa, jota ei
ole eikä tule. Lisäksi paisutetaan byrokratiaa, heikennetään suomalaisten itsemääräämisoikeutta ja investoidaan
kohteisiin, joilla ei rakenneta
tulevaisuutta kestävästi.
- Ja sitten joudutaan myymään omaisuutta ja nostamaan veroja. Siinä käy taas
niin, että rahat eivät enää riitä
perusasioihin, jolloin on pak-

Lulu Ranne on huolestunut
eriarvoistumiskehityksestä, joka näkyy varsinkin
monien lapsiperheiden ja
eläkeläisten arjessa.
ko ryhtyä leikkaamaan, myymään omaisuutta ja verottamaan lisää ja myös niitä
kohteita, joihin esimerkiksi
nyt Rinteen hallitus on luvannut helpotuksia, Ranne huomauttaa.
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Rakenteellinen
korruptio piilossa
Ranteen mukaan julkiset rahat eivät koskaan
tule riittämään hyvinvoinnin turvaamiseen, jos käytämme rahoja yhtä holtittomasti
kuin viime vuosina on käytetty.
- Talouteen liittyy myös taloudellisen huoltosuhteen
heikkeneminen, joka taas liittyy osin maahanmuuttoon.
Me emme voi jatkaa niin, että
otamme Suomeen jatkuvasti
lisää sitä porukkaa, joka vain
kasvattaa julkisia menoja eikä
kykene elättämään itseään ja
perheitään. Ensisijaista on se,
että pistämme omien kansalaisten asiat kuntoon, Ranne
sanoo.
Yhteiskunnallisena ongelmana hän näkee myös rakenteellisen korruption.
- Rakenteellinen korruptio
on Suomessa piilossa ja vaikeasti havaittavissa. Se liittyy
usein maankäyttöön, hankintoihin, rakentamiseen ja julkisiin yhtiöihin, joissa liikkuvat isot rahat. Rakenteellinen
korruptio ilmenee muun muassa avoimuuden puutteena, kaksoisrooleina, vastapalveluksien myöntämisinä,
varojen väärinkäytöksinä ja
esimerkiksi siinä, että pienet verkostot päättävät, miten asioita viedään eteenpäin.
Tällaiset käytännöt tapahtuvat usein lain rajoilla, jolloin korruptioon on hankalaa
päästä kiinni ja osoittaa väärinkäytöksiä.

Veroja maksavien
määrä vähentynyt
Hallitusohjelma lepää pit-

“Me emme voi jatkaa niin, että
otamme Suomeen jatkuvasti
lisää sitä porukkaa, joka vain
kasvattaa julkisia menoja.”
kälti sen varassa, että työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Tällä hetkellä
työllisyyden kasvu on kuitenkin hidastunut dramaattisesti
ja seuraavan taantuman odotetaan alkavan lähitulevaisuudessa.
- Työttömyyden taustalla on
usein myös sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, joten
nyt pitäisi keskittyä ensin niiden ongelmien ehkäisemiseen ja korjaamiseen ja miettiä työllistymistä vasta sitten.
Eikä pelkkä työllisyysaste tilannetta kohentaisikaan vaan
veroja maksavien työllisten
määrä, jonka kasvu on hidastunut huolestuttavasti jo vuoden verran.
- Verotulojen kasvu ei voi
kiihtyä Rinteen toivomalla tavalla, jos työllisyyden kasvu
hidastuu, Ranne painottaa.

Kansalaiset
nujertuvat ilmastotavoitteiden alle
Pääministeri Antti Rinne on
nostanut ilmastonmuutoksen
torjumisen hallituksen kärkihankkeeksi. Maksajiksi joutuvat tavalliset suomalaiset, joi-

den asumisen, liikkumisen ja
ruuan kustannukset tulevat
merkittävästi nousemaan erilaisten viherverojen ja ilmastotavoitteiden seurauksena.
- On täysin käsittämätöntä
asettaa tavalliset suomalaiset
vastuuseen hallituksen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteutumisesta. Eivät rintamamiestalojen asukkaat ja
lapsiperheet pysty toimimaan
siten kuin hallituksen tavoitteet edellyttävät. Hallitus siis
kasaa painetta niille, jotka taloudellisesti nujertuvat vaatimusten alle. Se ei ole oikein.
- Ilmastonmuutoksen torjuminen on globaalin tason kysymys, jota tulee ensisijaisesti
lähestyä kansainvälisellä tasolla. Toki voidaan lähteä siitä, että toimimme vastuullisesti myös yksilötasolla,
varsinkin kulutuksen osalta.
Mutta ei monellakaan tavallisella, edes keskituloisella suomalaisella ole varaa ryhtyä
käyttämään pelkkiä luomutuotteita tai hankkia sähköautoa ja nollaenergiataloa, Ranne sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Turtiainen ihmettelee hallituksen intoa maailmanparantamiseen

”Häviäjiä ovat tavalliset,
pienituloiset suomalaiset”
Perussuomalaisten uusi kansanedustaja Ano
Turtiainen lupaa eduskunnassa tarkastella kaikkea päätöksentekoa nimenomaan suomalaisten
edun kannalta. – Suomen eduskunnan kuuluu
ajaa kaikessa ensisijaisesti suomalaisten etua.
JUVAN kunnanvaltuutettu
ja tunnettu voimamies Ano
Turtiainen nousi eduskuntaan Kaakkois-Suomesta. Ensimmäisellä yrittämällään
valittu mies sai tuen 3 265 äänestäjältä.
- Kiersin vaalipiiriä noin
vuoden, melko massiivisesti, ja jossain vaiheessa ennen
vaaleja syntyi käsitys läpimenon mahdollisuudesta. Toisaalta, Juva on kuitenkin keskustan valta-aluetta ja melko
pieni paikkakunta. Tiedän,
että monelle on tärkeää äänestää nimenomaan oman
kotipaikkakuntansa ehdokkaita, joten olen oikein tyytyväinen.
Turtiainen meni läpi ensimmäisellä kerralla myös vuoden 2017 kuntavaaleissa. Poliittiseen vaikuttamiseen hän
tuli vähitellen mukaan jo
vuosina 2014-2015. Siihen aikaan hän oli Yhdysvalloissa
pyörittämässä voimailutuotteita valmistavan yrityksensä
liiketoimintaa.
- Ryhdyin ensin kirjoittamaan mielipidekirjoituksia.
Vuonna 2016 liityin perussuomalaisiin, kun minua pyydettiin mukaan kuntapolitiikkaan.

Kaikki peliin
Turtiainen on kilpaillut voimanostossa kansainvälisellä tasolla ja voittanut muun
muassa kuusi maailmanmestaruutta ja viisi Euroopan
mestaruutta. Turtiaisella on
metallialan koulutus ja hän
alkoi harjoitella aikoinaan
voimanostoa työskennellessään Wärtsilän telakalla.
- Olen sellainen on/offtyyppi, joten voimanosto vei
mukanaan. Siitä tuli tavallaan
elämäntapa, kun minusta tuli
myöhemmin myös voimailualan yrittäjä. Yritykseni Metal-voimailutuotebrändi tunnetaan laajasti maailmallakin,
Turtiainen sanoo.
Eduskunnassa Turtiainen
on liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen sekä puolustusvaliokunnan varajäsen. Turtiainen toteaa, että hän tekee
politiikkaa samalla periaatteella kuin urheileekin: kaikki laitetaan peliin.
- Töitä tehdään pitkäjänteisesti ja periksi antamat-
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Ano Turtiainen lupaa,
että hän tarkastelee
kaikkea päätöksentekoa suomalaisten edun näkökulmasta.

ta. Koskaan ei vain saisi olla
liian tyytyväinen itseensä ja
omaan työhönsä, sillä maailma ympärillä muuttuu nopeasti. Siihen on osattava reagoida.

Työssä käyvät
kurituksen
kohteena
Turtiainen lupaa, että hän
tarkastelee kaikkea päätöksentekoa suomalaisten edun näkökulmasta, ja
tulee reagoimaan, mikäli hänelle tuodaan suomalaisten kannalta haitallisia
esityksiä. Tästä Turtiainen
antoi näytteen jo ensimmäisessä puheenvuorossaan, jossa hän arvosteli pääministeri
Antti Rinteen johtaman hallituksen ohjelmaa.
Turtiaisen mielestä hallituksen intohimona näyttäisi
olevan maailmanparantaminen, haitallisen maahanmuuton kasvattaminen ja julkisen
sektorin ei-suorittavan portaan paisuttaminen.
- Suomen eduskunnan kuuluisi ajaa kaikessa ensisijaisesti suomalaisten etua
ja luonnollisesti sen pitäisi
myös näkyä vahvasti hallitusohjelmassa. Nyt hallitusohjelman häviäjiä ovat tavalliset, pienituloiset suomalaiset.
Erityisesti ohjelmasta kärsivät ne suomalaiset, jotka käyvät vielä töissä ja maksavat
itse asumisensa, ja varsinkin
ne, jotka käyttävät autoa työmatkoihinsa ja lämmittävät
Caruna-huijauksen jälkeen
velkaista taloaan puuklapeilla, Turtiainen sanoi puheenvuorossaan.

Hallitus antaa
haittamaahanmuuton
rehottaa
Hallituksessa on jo nyt erimielisyyttä siitä, onko tarkoitus laitattaa jalkapannat kielteisen oleskelulupapäätöksen
saaneille henkilöille vai ei.
- Haittamaahanmuutolle
hallitus ei ole ilmeisesti tekemässä mitään. Ministeri Maria Ohisalo vihjasi, ettei jalkapantoja otettaisi käyttöön,
vaan sen sijaan voitaisiin
käyttää jotain puhelinsovellusta. En ymmärrä tällais-

ta. Eihän missään maassa
pidä hyväksyä sitä, että maassa laittomasti olevat ihmiset
saavat liikkua täällä vapaasti.
- Tämän tyylinen välinpitämättömyys on myös omiaan
lisäämään rikollisuutta ja ylipäätään heikentämään koko
turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta. Sehän kannustaa
yleisesti ihmisiä epärehellisyyteen, jos maassa saa vapaasti liikkua myös laittomasti, Turtiainen ihmettelee.

Maaseudun
tiet kuntoon
Turtiainen on huolissaan
Suomen tieverkon rapistumisesta. Liikennevaliokunnassa Turtiainen lupaakin tehdä
kaikkensa sen eteen, että teiden kunnossapitoon ja uusien
teiden rakentamiseen kohdistetaan tarvittavat resurssit.
Turtiaista harmittaa erityisesti se, että Baltian maissa
ja Itä-Euroopassa tienpitoon
käytetään EU-rahaa, teitä
kunnostetaan ripeästi ja vanhoja hiekkateitä asfaltoidaan.
- Suomessa on nykyään sellaista kulttuuria, että maaseudulla huonokuntoisia pikiteitä haluttaisiin muuttaa
hiekkateiksi. Vaikka olemme EU:n nettomaksajia, niin
meillä ei muka olisi varaa
tienpitoon omassa maassamme. Sen sijaan rahoitamme
Itä-Euroopan tiehankkeita. Ei tämä voi jatkossa enää
näin mennä. Suomalaiset
maksavat niin paljon veroja,
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“Suomalaiset maksavat niin
paljon veroja, että meillä täytyy
olla varaa pitää oma tieverkko
kunnossa.”
että meillä täytyy olla varaa
pitää oma tieverkko kunnossa, Turtiainen painottaa.
Hän jatkaa, että tälläkin hetkellä monessa maaseudun kunnanvaltuustossa keskeinen puheenaihe on
maaseudun elinvoiman säilyttäminen. Tienpito liittyy
olennaisesti asiaan.
- Jos tiet menevät huonoon
kuntoon, se vaikuttaa suoraan maaseudun peruspalveluihin ja välillisesti myös
elinkeinoelämään, viime kädessä myös asuntojen arvon
laskemiseen. Kyse on myös
liikenneturvallisuudesta, sillä maaseudulla auto on yleensä välttämätön kulkuväline,
Turtiainen sanoo.

Työpaikkoja
yksityissektorille
Turtiainen ihmettelee, millä tavalla hallitus aikoo toteuttaa tavoitteensa julkisen
talouden tasapainottamises-

ta ja 60 000 uuden työpaikan
luomisesta. Turtiainen sanoo,
että julkisen talouden kestävyyden kannalta työpaikkojen olisi synnyttävä nimenomaan yksityissektorille.
- Hallitus ei kuitenkaan ole
esittänyt mitään keinoja yritystoiminnan ja työllistämisen helpottamiseksi. Yrityksen käynnistäminen on
muutenkin raskasta ja byrokraattista. Nyt yritysten kiusaksi on tulossa uusia veroja
ja byrokratiaa.
- Meidän pitäisi luoda Suomeen sellaiset puitteet, että
myös ulkomaiset sijoittajat
kiinnostuisivat Suomesta ja
tänne tehtäisiin investointeja.
Tarvittaisiin kannustimia, ennen kaikkea verohelpotuksia.
Hallituksessa ei vain näytä
olevan yritysosaamista, Turtiainen harmittelee.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Vallin haluaa Suomesta yrittäjäystävällisen maan

”Hyvinvointivaltion
rahoitus syntyy
menestyvissä yrityksissä”
Perussuomalaisten kansanedustaja Veikko
Vallin haluaa helpottaa yritystoimintaa kaikenkokoisissa yrityksissä. Pienyrityksissä hän
korottaisi arvonlisäveron rajaa. - Rajaa nostamalla pienyrittäjän olisi helpompaa työllistää itsensä. Korkea verotus osaltaan aiheuttaa
harmaata taloutta, Vallin sanoo.
PIRKANMAAN vaalipiiristä
eduskuntaan noussut Veikko Vallin lomaili loppukesästä kesäasunnollaan Madeiralla. Yrittäjätaustainen Vallin
sanoo, ettei varsinaisesti edes
osaa lomailla, vaan hänelle
on normaalia, että jokaiseen
päivään kuuluu tietty määrä
tehtäviä.
- Se on varmaan monelle yrittäjälle tuttu piirre. Minulla vain on tapana, että jos
on joku projekti päällä, edistän sitä ja teen asioita valmiiksi riippumatta siitä missä
olen, sanoo Vallin, joka käynnisti jo 1990-luvulla liiketoimintaa, josta syntyi menestynyt urheiluravintobrändi
FAST. Vallin myi osuutensa
bisnekseen kymmenen vuotta sitten.

Tunnetaan ”Tampereen
Trumpina”
Vallin tunnetaan kotiseudullaan myös ”Tampereen
Trumpina.” Eduskuntavaaleissa Vallin oli ehdolla ensimmäistä kertaa. Ääniä
kertyi 4 567, joiden turvin
Vallinista tuli yksi neljästä
Pirkanmaan perussuomalaisten kansanedustajasta.
- Tiesin, että läpimeno saattaisi olla mahdollista. Realisti kun olen, niin en silti etukäteen koskaan juhli voittoja.
Huomasin silti kevään aikana
monta kertaa, että perussuomalaiset on nosteessa. Tampereen keskustorilla perussuomalaisten kopeilla oli aina
eniten vilskettä. Vieressä oli
kokoomuksen koppi, josta ihmeteltiin, miten perussuomalaisten ympärillä on koko
ajan niin paljon väkeä.

Suomi voisi ottaa
Virosta esimerkkiä
Vallinin kärkiteemoja sekä
vaalikampanjassa että nyt
kansanedustajana on yrittäjien aseman parantaminen
ja laajemminkin yrittämisen
helpottaminen.
- Hyvinvointivaltion rahoitus syntyy vain menestyvissä

yrityksissä. Suomesta pitäisikin tehdä Euroopan yrittäjäystävällisin valtio, Viro
selvästi jo on sellainen tällä hetkellä. Me suomalaiset
olemme Euroopan nurkassa, kaukana päämarkkinoilta
nyt kun myös Venäjän-kauppa on jäissä.
- Virossa on ymmärretty,
että kaukaista sijaintia voidaan kompensoida parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä. Virossa teollisuus
kannattaa ja siellä osataan
markkinoida tuotteita. Viro
on Euroopan suurin puutalojen viejä, miksei se ole Suomi? Vallin kysyy.

Kun yritys kasvaa,
syntyy työpaikkoja
Vallinin mukaan yrityksille tulisi luoda Suomessa vähintään yhtä hyvä tai jopa
parempi toimintaympäristö
kuin Virossa on. Virossa osinko on veronalaista tuloa kuten Suomessakin. Sen sijaan
yrityksen liikevoitto ei ole veronalaista, vaan voiton voi
jättää yhtiöön ja käyttää sen
yrityksen toimintaan.
- Yritysvoiton verottomuus
tarjoaisi yrittäjälle mahdollisuuden kasvattaa yritystä kassavirralla, joten yrittäjällä ei olisi tarvetta mennä
pankkiin. Kun yritys kasvaa,
samalla syntyy työpaikkoja.
Monelle yrittäjälle, myös minulle aikoinaan oli tärkeää,
että yritys kasvaa omalla rahalla. Silloin ei tarvita pääomasijoittajia.
Eräät suomalaiset ekonomistit ovat toisinaan väittäneet, että Viron yritysveromalli ei toimisi Suomessa.
Vallin huomauttaa, että mediassa haastatellut talousviisaat ovat usein pankkien palveluksessa.

Yrittäjäriskistä
parempi korvaus
Vallin neuvoo katsomaan,
millaisia seurauksia verotuksen keventämisellä on ollut Yhdysvaltojen taloudelle.

Veikko Vallinin
mielestä yrityksille
tulisi luoda Suomessa
vähintään yhtä hyvä
tai jopa parempi
toimintaympäristö kuin Virossa.

Suurten veroleikkausten osana yritysveroa laskettiin huomattavasti, minkä seurauksena Yhdysvaltojen talous on
lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Samalla työllisyys on
noussut ja valtion verokertymä paisunut.
Vallin huomauttaa, että yrittäjäriskistä pitäisi muutenkin
saada parempi korvaus.
- Mitä meille jää, jos meillä
ei ole vahvaa yrityssektoria.
Yrittäjyys on koko hyvinvointivaltion moottori. Silti yrityksen omistajaa verotetaan
kaksinkertaisesti, kun yritysvoitto ja osinko ovat molemmat veronalaisia. Se voi syödä
monelta motivaatiota. Yrityksen perustamisen jälkeen
myös tyypillisesti kuluu pitkä
aika ennen kuin yritys alkaa
tuottaa omistajalleen mitään.

Arvonlisäveron raja
korkeammaksi
Hän jatkaa, että yritystoimintaa pitäisi helpottaa kaikenkokoisissa yrityksissä.
Alle kymmenen tai vain muutaman työntekijän työllistävissä yrityksissä arvonlisäveron tuoma rasitus voi olla
monelle liikaa.
- Arvonlisäveron (alv) raja
tulisi olla huomattavasti korkeampi. Mikroyrityksissä yrittäjä tekee usein töitä
omilla käsillään ja yrityksen
toiminta on palveluiden myymistä. Yrittäjä maksaa jo valmiiksi sosiaalimaksut, tuloveron ja vakuutukset, niin kyllä
se riittää. Miksi siinä pitäisi
olla vielä alv päällä?
- Alv-rajaa nostamalla pienyrittäjän olisi helpompaa

“Verotuksen kiristäminen ei
tarkoita automaattisesti lisää
verokertymää valtion kassaan.”
työllistää itsensä ja samalla
palveluja olisi helpompi ostaa. Korkea verotus osaltaan
vain aiheuttaa harmaata taloutta, Vallin sanoo.

Kritiikkiä ministereille
sosiaalisessa mediassa
Vallin käyttää päivässä useamman tunnin sosiaalisessa
mediassa vastaillen kansalaisten kysymyksiin ja seuraten
maailman tapahtumia. Toisinaan Vallin esittää kritiikkiä
tai kuittailee hallituksen ministereille.
Elokuun alussa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.)
esitti Twitterissä, että hallitusohjelmassa on sitouduttu lisäämään poliisien määrää 300:lla.
- Päästätte koko ajan lisää
”enoja” Suomeen. Se kuormittaa poliisia ja tekee Suomesta yhä turvattomamman
maan lapsille. Eikö yhtään
omatunto kolkuta? Vallin vastasi Ohisalolle.
Eno viittaa Helsingin Laajasalossa sattuneen lapsiin
kohdistuneen seksuaalirikosjutun marokkolaiseen
pääepäiltyyn.
- Olen saanut kansalaisilta hyvää palautetta siitä, että
nostan esille asioita, joita jää

pimentoon. Pyrin siihen, että
haastan keskusteluun tosiasioiden pohjalta. Yleensä tilanne vain jää sillensä, koska
päättäjät eivät useinkaan halua keskustella tietyistä asioista.

Verotuksen
kiristäminen ei auta
Hän toteaa, että hallitus tuskin muutenkaan saa kasaan
hankkeisiinsa tarvittavia varoja verotusta kiristämällä.
- Verotuksen kiristäminen
ei tarkoita automaattisesti lisää verokertymää valtion kassaan. Tämän sai muun muassa Viro kokea, kun siellä
edellinen hallitus korotti alkoholiverotusta: verokertymä
romahti.
- Kun kahden maan välillä on raja ja sen rajan toisella puolella verotus on merkittävästi maltillisempaa kuin
toisella puolella, niin ilman
korkeakoulututkintoakin pystyy päättelemään, kumpaan
maahan yritystoimintaa, kaupankäyntiä ja tuottavia työpaikkoja syntyy helpommin,
Vallin sanoi eduskunnassa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN
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