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■

PÄÄKIRJOITUS

Sairas maa
ÄSKETTÄIN sisäministeri Maria Ohisalo nimitti kansliapäällikön. Supon pomo Antti Pelttari
oli kokemuksensa perusteella selvä kärkiehdokas, mutta Ohisalo nimitti puoluesisarensa Kirsi Pimiän.
Nimitys näytti poikkeuksellisen
härskiltä kotiinpäin vedolta, ja sitä
moitittiin laajalti. Pimiällä ei ole kokemusta sisäisestä turvallisuudesta toisin kuin Supoa kymmenisen vuotta johtaneella Pelttarilla.
VÄÄRIN valittu, siis? Ei välttämättä. Pimiällä on meriitti, johon Pelttari ei yllä.
KUNTAVAALIEN 2017 alla Pimiän johtama yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto oli rakentamassa
Suomeen valtavaa massavalvontajärjestelmää, jolla kytättiin vaaliehdokkaita näiden tietämättä. Hyvässä uskossa Ylen vaalikoneeseen
some-tilinsä merkinneet joutuivat
seurantaan, ja kaikkia heidän viestejään analysoitiin. Massiivisessa
kyttäyshankkeessa käytettiin kehitettyä vihapuhealgoritmia. Sillä seulottiin päivittäin kuntavaaliehdokkaiden Facebookissa ja Twitterissä
julkaisemaa sisältöä. Vihapuheeksi
luokiteltu sisältö lähetettiin yhdenvertaisuusvaltuutetulle jatkotoimia
varten. Massakyttäyksen tuloksena
Pimiä käynnisti muun muassa Sebastian Tynkkysen kuntavaalien
yhteydessä julkaisemista some-viesteistä poliisitutkinnan.
PIMIÄ täsmensi Uudelle Suomelle, että kyse oli Tynkkysen kampanjasta, jossa ihmisiä pyydettiin kertomaan, miten maahanmuutto vaikutti
heidän turvallisuuteensa. Tynkkynen vertasi valvontajärjestelmää ItäSaksan salaiseen poliisiin, Stasiin.
PYSÄHDYTÄÄN hetkeksi. Mikä
kuviossa on vikana?
NO ensiksi, että yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii oikeusministeriön
yhteydessä. Oikeusministeriö vastaa vaalien järjestämisestä. On posketonta, että vaalijärjestäjä puuttuu
vaaliteemoihin.
TOISEKSI Kirsi Pimiä nimitettiin
juuri sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön ylimmäksi virkamieheksi. Sisäministeriön budjetti
on lähes 200-kertainen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon verrattuna, ja kyky suomalaisten massavalvontaan on suunnaton.
SUHMUROINNIN lopputulemana vihreä ministeri, jonka ykkösteema on vihapuhe, sai aisaparikseen
massavalvojan, joka käynnistää poliisitutkintoja ihmisten kertoessa
maahanmuuttoon liittyvistä ikävis-
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tä kokemuksistaan. Kuulostaako hyvältä?

Hallituksen päätös Kreikan
leiriläisten vastaanottamisesta
maksaa satoja tuhansia
euroja viikossa

MEDIASSA on toistuvasti puhuttu demokratian kriisistä. Olen samaa
mieltä, joskin eri syistä. Jo nyt on
Suomessa vaalien alla nähty melkoisia veivauksia. Luotettavuuttaan korostavat Yle ja HS peukaloivat 2019
vaalikoneensa haittaamaan inhokkejaan ja hyödyttämään suosikkejaan.
Ei ole tavanomaista, että oikeusministeriö ja keskeiset mediat sörkkivät demokratian pyhintä – vapaita
vaaleja.
MEDIAN avoin ja häikäilemätön
politisoituminen on kaikkien mediakäyttäjien havaittavissa. Tämän
päivän journalismin tavoite on poliittinen aktivismi. Punavihreän hallituskoalition poliittisia tavoitteita ja
sanavalintoja ei kyseenalaisteta: ilmastotavoitteet, sähköautot, turvapaikanhakijat, feminismi, miesinho,
vihapuhe ja valheiden internet.
HÄMMÄSTYTTÄVINTÄ on, miten toimittajien enemmistö ryhmittyy valtaapitävien rinnalle – sitä
puolustamaan, kansalaisia vastaan.
Eipä uutta auringon alla, niin on ennenkin toimittu.
ILTA-SANOMIEN ex-päätoimittaja Tapio Sadeoja pohtii lehdessään
1970-luvun YYA-Suomen häpeällisiä aikoja: ”1970-luku oli Suomessa valeuutisten aikaa, vaikka tuolloin ei kukaan tuosta termistä ollut
kuullutkaan.. Totuuden tuominen julki ei tiennyt hyvää sen esittäjälle eikä
uranäkymilleen. Neuvostovastaisuus
oli maaginen sana, josta tuli leimakirves vailla vertaa” [..] ”Yhä herää
kysymys, miten Suomessa syntyi niin
kova yhdenmukaisuuden paine, ettei
eriäviä mielipiteitä sallittu..” Sadeoja jatkaa: ”Miten voidaan estää, ettei
Suomessa koskaan enää ajauduta tilanteeseen, jossa on vain yksi virallinen totuus, josta poikkeaminen tietää
julkista häpeää. Ja jolloin kriittisille
äänille jää vaihtoehdoksi useimmiten
vaikeneminen ja itsesensuuri.”
VALITETTAVASTI virallinen Suomi nöyristelee ja riuhtoo jälleen.
Välillä rähmällään olon suunta on
Neuvostoliitto, välillä joku suurvaltahanke. Poliittinen korrektius
on tapa levittää ideoita, joista harvat hyötyvät ja useat kärsivät. Kuten
sadussa keisarin uusista vaatteista,
harva uskaltaa rikkoa tabua, joka voi
maksaa heille kalliisti. Siksi useimmat vaikenevat. Kritisoijat häpäistään ja uramahdollisuudet tukitaan
niiltä, jotka kieltäytyvät julistamasta
virallista totuutta.
MAA on suomettunut. Taas.

”Eurooppaan ha
ihmiset eivät näi
Hallitus päätti 175 alaikäisen ja yksinhuoltajaperheen
jäsenen kuljettamisesta Suomeen EU:n sisäisenä siirtona Kreikan leireiltä ja muualta Välimereltä. Asia nousi
julkisuuteen sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) ulostulossa, joka ainakin julkisuudessa esitettyjen tietojen
mukaan yllätti hallituskumppani keskustan.
PERUSSUOMALAISTEN varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra on kommentoinut asiaa
useassa yhteydessä. Sisäministeri Maria Ohisalo oli myös torstaina kuultavana asiasta hallintovaliokunnassa, jonka puheenjohtaja
Purra on.
Ylen aamussa (22.2.) Purra nosti
esille sen, että päätös ei ole mistään
suunnasta katsoen kestävä.
- Kreikassa ongelmana on EU:n
ja Turkin välinen sopimus, joka ei
enää toimi. Viime vuonna laittomat
saapumiset Kreikkaan lisääntyivät
54 prosenttia edellisestä vuodesta.
Joka viikko saapuu satoja uusia tulijoita. Saarten alaikäiset eivät lopu
tällaisilla siirroilla, Purra sanoo.

Moni maa ei
vastaanota ketään
EU:ssa ei ole yhtenäistä ja tehokasta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Suomi on yksi niistä
harvoista maista, jotka osallistuvat
taakanjakoon ja nimenomaan täyttävät kiintiönsä. Moni maa ei ota
vastaan ketään.
Hallituksen budjetissa tälle vuodelle on vastaanotettavien alaikäisten määrän arvioitu olevan 65.
- Tämä yksi päätös jo moninkertaistaa tuon lukeman. Pelkät vastaanoton kulut 175 alaikäisen
kohdalla maksavat valtavasti. Hallituksen arvion mukaan esimerkiksi yksi alaikäisen vuorokausi ryh-
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mäkodissa kustantaa 477 euroa. Tästä
saadaan, että 175 alaikäistä maksaa
viikossa jopa 580 000 euroa.
- Tässäkin tapauksessa murto-osalla siitä rahasta, joka menee näiden ihmisten pelkkiin vastaanottokuluihin,
puhumattakaan myöhemmistä kustannuksista, olisi voitu tarjota merkittävää humanitaarista apua Kreikkaan
ja muualle leireille, Purra sanoo.

Suojeluasemaa seuraa
perheenyhdistäminen
Uutiskuvissa näkyy yleensä hyvin
pieniä lapsia ja vauvoja alkeellisissa
leiriolosuhteissa. Purran mukaan todellisuus on kuitenkin toinen.
- UNHCR:n tilastoista tiedämme,
että Kreikan leireillä olevista alaikäisistä yli 90 prosenttia on sekä yli
14-vuotiaita että poikia. Kun suojelupaikka on saatu, käynnistyy välittömästi perheenyhdistämisprosessi. Ei
ole mitään syytä, miksi se ei käynnistyisi. Eivät nämä alaikäiset ole orpoja vaan perheidensä matkaan lähettämiä, Purra huomauttaa.
- Paitsi että humanitaarisen maahanmuuton kustannukset suomalaiselle veronmaksajalle ovat valtavat,
on ymmärrettävä, että myös yksittäisillä sektoreilla on suuria haasteita jo
nyt. Esimerkiksi terapiapalvelut. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitaminen ja terapiaan pääsy
on erittäin vaikeaa pitkin Suomea. En
ymmärrä, miten joku voi väittää, että
Suomella on hyvä kapasiteetti vas-

Laittoman maahanmuuton väylä

Perussuomalaiset vastustivat
turvapaikanhakijoiden meritaksia

haluavat
näin vähene”
taanottaa näitä alaikäisiä, mahdollisesti hyvin traumatisoituneita lapsia.

EDUSKUNNAN ulkoasiainvaliokunta käsitteli kokouksessaan EU:n kriisinhallintaoperaatiota Välimerellä (EUNAVFOR
MED SOPHIA).
Perussuomalaiset esittivät laivojen
käytön lopettamista operaatiossa, koska ihmissalakuljettajat käyttävät aluksia
hyväkseen turvapaikanhakijoiden meritakseina. Kyseessä on lain porsaanreikä,
koska alukset ottavat siirtolaiset kyytiin merihätään vedoten Libyan rannikolta ja antavat heille samalla kyydin Eurooppaan.
- Kyseessä on merkittävä laittoman
maahantulon väylä, joka pitää mieles-

tämme tukkia täysin, kansanedustaja Ville Tavio sanoo.
- Kyse on ihmishengistä, sillä siirtolaiset eivät enää lähde vaaralliselle kumivenematkalle Libyasta, kun laivat eivät ole
heitä vastassa. Jos taas EU pitää laivojaan Välimerellä, se houkuttelee siirtolaisia ottamaan riskin, joka johtaa hukkumisiin jatkossakin, kansanedustaja Tom
Packalén kertoo.
Perussuomalaisten ehdotus lopettaa
merellinen toiminta kokonaan ei saanut
muilta puolueilta kannatusta, vaan hävisi ulkoasiainvaliokunnan äänestyksessä
äänin 2–12.

Perussuomalaiset
ovat realisteja, eivät
välinpitämättömiä
Perussuomalaisia syytetään usein vihamielisyydestä ja kylmyydestä. Purra kuitenkin muistuttaa, että kyse ei
ole mistään sellaisesta.
- Maailma on täynnä kärsiviä lapsia, joita vaikka haluaisimme auttaa,
emme valitettavasti voi. Humanitaarinen maahanmuutto ei ole ratkaisu.
Perussuomalaiset eivät ole myöskään
kiinnostuneita kiillottamaan omaa sädekehäänsä, vaan kannatamme realismia ja ymmärrämme todellisuuden
rajoitteet, Purra sanoo.
- Kuinka monta viikkoa hallituksen sädekehä säihkyy tämän päätöksen myötä? Pian on varmasti taas aika
kantaa lisää vastuuta, sillä eivät Eurooppaan haluavat ihmiset lopu.

Moralistinen politiikka
kannustaa salakuljettajia
Purra huomauttaa, että siirtolaisvirta Eurooppaan, turvapaikanhakijoiden liikkuminen maasta toiseen,
salakuljetus, rikollisuus ja turvallisuusongelmat, maahanmuuton aiheuttamat kireät tilanteet jäsenmaiden
sisäpolitiikassa ja valtavat kustannukset veronmaksajalle eivät korjaa juurisyitä, vaan voimistavat ilmiötä ja sen
poliittista polarisaatiota.
- Spontaani turvapaikanhakijavirta Eurooppaan tai sen halki ei paranna tilannetta kehittyvissä maissa, eikä
paine lähteä, maksaa salakuljettajille
ja niin edelleen, koskaan lopu.
- Yksittäiset valtiot Euroopassa tekevät omia ratkaisujaan, osa kieltäytyy vastaanottamasta, osa sinisilmin
haluaa julistaa hyvyyttään. Miljardien

Riikka Purra

ihmisten tulevaisuutta ei ratkaise siirtolaisuus Eurooppaan tai minnekään
muuallekaan, eikä Suomi ”tee omaa
osuuttaan” moralistisella politiikalla, jossa tempoillaan sydäntä särkevän
kuvaston edessä ja annetaan sen vaikuttaa päätöksiin.

Suomen ei pidä
osallistua taakanjakoon
Purra korostaa, että Suomen ei pitäisi osallistua taakanjakoon.
- Suomen tulee ajaa tehokkaampaa ja kattavampaa Turkki-sopimusta sekä sellaista ehdollista politiikkaa kolmansien maiden kanssa, että
laittomat siirtolaisvirrat Eurooppaan
saadaan loppumaan. Tällöin ei ole
myöskään niitä surkeita leirejä Kreikassa.
- Myös traagiset hukkumiset on täysin mahdollista saada minimiin noudattamalla realistista politiikkaa ja
puuttumalla salakuljettajien ja muiden merellä hääräävien toimintaan,
Purra sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Perussuomalaisilta lakialoite:

Kansalaisuuden asumisaikavaatimus nostettava 10 vuoteen
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmä on jättänyt lakialoitteen Suomen
kansalaisuuden saamiseen vaadittavan
asumisajan nostosta kymmeneen vuoteen kaikille maahanmuuttajille.
Nykyisen lain mukainen yleinen asumisaikavaatimus on viisi vuotta ja turvapaikan saaneille neljä vuotta. Tämä
on vähemmän kuin useissa muissa EUmaissa.
Perussuomalaiset ovat huolissaan siitä, miten avokätisesti kansalaisuuksia on
viime vuosina myönnetty. Vuosi 2017 oli
ennätysvuosi, jolloin Suomen kansalaisuuden sai yli 12 200 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista.
Vuonna 2018 kansalaisuus myönnettiin
yli 9 200 ulkomaalaiselle.
Suurimmat Suomen kansalaisuuden

saajien ryhmät olivat Venäjän, Somalian ja Irakin kansalaiset. Suurin osa Suomen passin saaneista säilyttää myös aiemman kansalaisuutensa.
Perussuomalaiset painottavat, että
kansalaisuus tulee myöntää vain henkilöille, joiden sopeutumisesta ja nuhteettomuudesta voidaan olla varmoja.
Nykyisin vaadittavien neljän tai viiden
vuoden kuluessa ei voida täysin vakuuttua henkilön lainkuuliaisuudesta.
- Nopeasti saatava kansalaisuus ja sen
myötä helpottuvat perheenyhdistämiset ovat vetovoimatekijä ei-työperäiselle maahanmuutolle. Kansalaisuuden
saanutta rikoksentekijää ei voida myöskään enää karkottaa, perussuomalaisten
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville
Tavio sanoo.
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Jussi Halla-aho ja
Ville Tavio tenttasivat
hallitusta Suomen
EU-jäsenmaksujen
kasvattamisesta.

Brexit aiheutti paniikin

Suomalaisia
p e l o t e l l a a n E Ur i i p p uv u u d e l l a
Britannian ero Euroopan unionista toteutui lopulta. Perussuomalaiset tenttasivat eduskunnan kyselytunnilla hallitusta Britannian
EU-eron vaikutuksista Suomen maksuosuuteen EU:n budjetissa.
PERUSSUOMALAISET onnittelevat itsenäistä Britanniaa ja toivovat, että tämä
historiallinen tapahtuma toimii terveellisenä herätyksenä kiihkeimmille liittovaltion
kannattajille, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho aloitti.
- Britannia oli EU:n toiseksi suurin nettomaksaja. Kun se
poistuu, tämä heijastuu luonnollisesti jäljelle jäävien nettomaksajien asemaan edellyttäen, että EU-budjetin
menopuolta ei karsita ankaralla kädellä.

Tuppurainen: Suomi
pysyy nettomaksajien
joukossa
Komissio on esittänyt budjetin kasvattamista 1,11 prosenttiin bruttokansantulosta. Useat pienet nettomaksajamaat,
kuten Alankomaat, Ruotsi ja
Itävalta, ovat suhtautuneet tähän nihkeästi. Sen sijaan esitys on saanut kannatusta
Itä- ja Etelä-Euroopan nettosaajilta.
- Mikä on punavihreän hallituksen kanta? Hyväksyykö se
Suomen nettomaksuosuuden
pysyvän kasvattamisen Brexitin myötä vai kannattaako se
menojen karsimista. Ja jos kyllä, niin mistä? Halla-aho tiedusteli kysymyksessään.
- Kyllä Brexitillä on vaikutuksensa unionin rahoitukseen. Vaikutus otettiin jo hyvissä ajoin huomioon, kun
komissio valmisteli tulevalle rahoituskehyskaudelle
oman esityksensä. On selvää,
että Suomi yhtenä varakkaana
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maana on nettomaksajamaiden joukossa, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.)
myönsi vastauksessaan.

Pukit kaalimaan
vartijoina
Halla-ahon mukaan Euroopan unionin luonne on muuttunut oleellisella tavalla sitten
Suomen jäsenyyden alkamisen
vuonna 1995, jolloin EU koostui pääosin maista, jotka olivat
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen osalta samankaltaisella tasolla.
- Mukaan on tullut vähemmän kehittyneitä maita ja
EU:n menot ovat kasvaneet.
Samalla nettosaajien painoarvo menoja koskevassa päätöksenteossa on kasvanut. Pukit
ovat kaalimaan vartijoina, kuten sanotaan.
- Suomen puheenjohtajakaudella eurooppaministeri Tuppurainen suhtautui suorastaan
pelottavalla innolla uusiin laajentumisiin. Millä tavalla on
Suomen etu, että EU laajenee uusiin maihin, jotka eivät
ole valmiita jäsenyyteen? Eikö
edellisistä virheistä ole opittu
mitään? Halla-aho kysyi.

EU:n laajentumisen
hyödyt jäävät
näkymättömiksi
Ministeri Tuppuraisen mukaan eurooppalaisen yhteistyön hyödyt ovat ensisijaisesti arvoja sekä muita seikkoja
”joita ei voida mitata euroissa”. Uusia ehdokasmaita ovat
Pohjois-Makedonia ja Albania.
- Jäsenneuvottelujen avaa-

minen uusien maiden kanssa ei automaattisesti tarkoita
näiden jäsenyyksien hyväksymistä. Tiukoilla kriteereillä mennään ja neuvotteluja
saatettaan käydä jopa vuosia,
Tuppurainen paljasti.

Tilalle jonottavissa
ei kehumista
Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä sanoo,
ettei Ison-Britannian tilalle jonottavissa maissa ole kehumista.
- Nyt jos koskaan olisi hetki
miettiä, miten tähän tultiin ja
kuinka unioni voisi oppia sekä
nöyrtyä tapahtuneesta.
Mäkelän mukaan EU:n
kauppaliitto olisi kaikkien etu
– liittovaltion rakentaminen
taas ei käy.
- Ainoa oikea ratkaisu olisi
kansallisvaltioiden päätösvallan lisääminen omista asioistaan. Pelkään kuitenkin, että
tämä mahdollisuus jää käyttämättä. Huonosti toimivan unionin korjaamiseksi juntataan
entistä enemmän valtaa Brysseliin, josta kaikki ongelmat
todellisuudessa johtuvat.

Kausi hukattiin
Unkarin kanssa
kiistelyyn
Mäkelän mielestä Suomen
EU-vaikuttaminen on tuuliajolla ja kansallinen edunvalvonta hukassa.
- Puheenjohtajakausi tuli
ja meni, seurasin sitä läheltä
suuressa valiokunnassa. Hallitus ei onnistunut puolustamaan kansallista etuamme
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"Nyt jos koskaan
olisi hetki
miettiä, miten
tähän tultiin ja
kuinka unioni
voisi oppia sekä
nöyrtyä tapahtuneesta."
Jani Mäkelä

kauden aikana.
- Hallituksen olisi pitänyt
pyrkiä parantamaan metsäteollisuutemme toimintaedellytyksiä, tuoda esiin metsänhoidon osaamistamme sekä
vastuullisuutta ja edistää rahoitusta väylähankkeillemme.
Nyt nämä tavoitteet jäivät Unkarin kanssa kiistelyn ja epärealististen ilmastotavoitteiden varjoon.

Tuhansia työpaikkoja
meni sivu suun
Mäkelä sanoo, että ikävä todiste tämän vaikuttamisen tärkeydestä nähtiin, kun korkein
hallinto-oikeus torppasi äskettäin Kuopion sellutehdashankkeen vedoten EU:n vesipuitedirektiiviin.
- Tuhansia vientiteollisuuden työpaikkoja meni sivu
suun, koska etuamme ei ole
valvottu riittävästi EU:n pöydissä.
- Tosiasiat kannattaa tunnustaa; pieni maa ei voi yksin
muuttaa maailmaa. Suomalainen työ on ympäristöteko
– missään muualla ei metsäteollisuus toimi meitä ympäristöystävällisemmin. Suomalainen metsänhoidon
osaaminen on maailman huippua – siitä olisi hyötyä jopa
maailman suurten metsäpalo-

jen estämisessä. On Suomen
päättäjien velvollisuus tuoda
tätä esille, Mäkelä painottaa.

Suomi ottaa velkaa ja
myy valtion omaisuutta
Perussuomalaiset odottavat
hallitukselta toimintaa talouden kaikilla osa-alueilla. Julkisten menojen paisuminen,
tuhlailun politiikka ja valtionvelan kasvattaminen ovat
mahdoton yhtälö tilanteessa,
jossa tehokkaita työllisyystoimia ei ole näköpiirissä.
- Velkaa otetaan aina vain lisää, valtion omaisuutta myydään ja verotusta kiristetään.
Suunta on erittäin huolestuttava, sanoo Ville Tavio.
Perussuomalaiset odottavat
hallitukselta aidosti tehokkaita toimia työllisyyden parantamiseksi. Perussuomalaiset
tarjoavat yhteistyön kättä suomalaisen työn ja yrittäjyyden
kannalta tärkeiden uudistusten tekemiseen.
- Me tiedämme, että erimielisyyksistä huolimatta eduskunnan työssä täytyy puhaltaa
yhteen hiileen.

Tunteisiin vetoava
aktivismi jyrää
totuuden
Tavio sanoo, että elämme ai-

Yksi suurimmista
nettomaksajista lähti
JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KOLUMN I

Aateliston uusi tuleminen
KREIKKALAISPERÄINEN sana meritokratia tarkoittaa yhteiskuntajärjestelmää, jossa yksilöiden asema ja keskinäiset
suhteet määrittyvät heidän kykyjensä ja ansioidensa, eli meriittien, mukaan. Meritokraattisessa ihanteessa kuka tahansa, syntyperään katsomatta, voi edetä taloudellisesti, sosiaalisesti ja
poliittisesti niin pitkälle kuin omat kyvyt antavat myöten. Vastaavasti meritokratian pitäisi ainakin teoriassa tuottaa parasta
mahdollista päätöksentekoa – onhan virkoihin ja luottamustehtäviin valittu kyvykkäimmät ja pätevimmät henkilöt.

"EU hamuaa
itselleen aina
vain lisää valtaa,
eikä Suomen
etu paina Brysselin
vaakakupissa
paljoa."
kaa, jolloin Suomi kohtaa länsimaissa ja globaalisti vaikuttavia aikamme ilmiöitä
ja olemme muutoksen edessä, halusimme sitä tai emme.
Internet on tarjonnut ihmisille ennennäkemättömän
tietomäärän, mutta samalla suhteellisuudentaju uhkaa
perussuomalaisten mielestä
hämärtyä.
- Valtamediassa klikkijournalismi ja ylimalkaisen tason
kirjoittelu on syrjäyttänyt perinteisemmän tutkivan laatujournalismin. Monilla toimittajilla tuntuu olevan haluja
politisoitua pikemminkin
kuin toimia neutraaleina tiedonvälittäjinä.
- Fanaattinen tunteisiin vetoava aktivismi pyrkii raivaamaan itselleen virallisen
totuuden asemaa. Elämme
aikaa, jona ne, jotka hokevat
jatkuvasti tieteellisyydestä,
ovat usein itse kauimpana siitä, Tavio huomauttaa.

Vihervasemmisto
tukahduttamassa
keskustelua
Pieni joukko aktiivista vihervasemmistoa pyrkii tekemään keskustelukulttuurista
ahdasmielisen, mutta Tavio ei usko kaiken maailman
pöyristymisen ja loukkaantumisen kulttuurin vievän
voittoa. Nyt on syytä nousta
puolustamaan suomalaisten
sananvapautta.
- On oltu huolissaan viranomaisten maalittamisesta,

mutta entä kun viranomaiset ja virastot ovat itse maalittamassa sosiaalisen median kautta kansalaisia, joiden
mielipide poikkeaa viranomaisen mielipiteestä? On
erikoista, että viranomaisten riveistä on noustu kirjoittelemaan siten, ettei aina
tiedä enää, milloin kirjoitus
on viranomaisen näkemys
ja milloin politiikkaan yksityishenkilönä osallistuvan viranomaisen näkemys.
- Perussuomalaiset lähtevät
siitä, että viranomaiset ovat
olemassa kansalaisia varten,
eikä toisinpäin.

Monikulttuuriset
yhteiskuntakokeet
horjuttavat
Euroopan unionissa valtapuolueet ovat ajaneet
puoluekoneistoineen Eurooppaan monikulttuurisia yhteiskuntakokeiluja, joita tavalliset kansalaiset eivät
halua.
- Monikulttuuriset yhteiskuntakokeilut heikentävät
maiden talouksia ja turvallisuutta. Viime kädessä massamaahanmuuton politiikka voi horjuttaa kokonaisia
kansakuntia väestömuutosprosesseilla ja kulttuurierojen lisääntymisen kautta. Perussuomalaiset aikovat jatkaa
tolkun äänenä ja olemme
rohkeasti suomalaisten puolella jatkossakin.
- Suomessa on uskallettava puhua enemmän EU:sta.
Kansalaisten tietoisuutta
on lisättävä, vaikka Suomen
lainsäädännöstä vastaava
Bryssel tuntuisi kaukaiselta
paikalta, Tavio painottaa.

Valtamedia
pelottelee kansaa
Tavio sanoo Brysselin eliitin hävinneen briteille. EU ei

kovasta yrityksestä huolimatta saanut brittejä perumaan
kansanäänestyksensä tulosta
vaan Brexit toteutui.
- Paniikki on eliitin keskuudessa ilmeinen. Jopa Ylen
pölyttyneet kirjeenvaihtajat on täytynyt hälyttää uutisoimaan EU-myönteisiä juttujaan suomalaisille. Suomen
tv-lähetyksiin kutsuttiin tietysti Brexitiä kommentoimaan erittäin EU-mielisiä
politiikkoja ja asiantuntijoita.
- Valtamedia pelottelee kansaa Suomen riippuvuudella
EU:sta. Samalla EU hamuaa
itselleen aina vain lisää valtaa, eikä Suomen etu paina
Brysselin vaakakupissa paljoa, Tavio sanoo.

Suomalaiset eivät
halua liittovaltiota
Isossa-Britanniassa tapahtunut itsenäisyyden palauttaminen on aikakautemme
merkittävimpiä tapahtumia. Brexitistä on lisäksi syytä muistaa, että vallanvaihdos
tapahtui Britanniassa rauhanomaisesti ja demokraattisesti äänestämällä.
– Siksi myös meidän on syytä kiinnittää Suomessa huomiota siihen, että kansan
tulee voida äänestämällä vaikuttaa maansa tulevaisuuteen. Tämä on demokratian
haaste, jonka toivon kaikkien
puolueiden ottavan vakavasti.
– Suomalaiset tahtovat hillitä EU-liittovaltion ja Brysselin eliitin valtapyrkimyksiä.
Brexit olkoon varoituksena
Suomen EU-mieliselle eliitille: jos luovutatte lisää valtaa
EU:lle, myös Suomessa saattaa vielä nousta halu ottaa itsenäisyytemme takaisin, Tavio toteaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

MERITOKRATIAN vastakohtana voidaan pitää aristokratiaa, aatelisvaltaa. Siinä yksilön asema suhteessa muihin yksilöihin määräytyy hänen jalosukuisuutensa – tai sen puutteen –
mukaan. Aristokratia oli vielä 1800-luvulla normi Euroopassa.
Tyhmimmälläkin aatelisella oli mahdollisuus päästä virkoihin
ja asemiin, jotka olivat välkyimmänkin maatiaisen ulottumattomissa. Varsinaisista ”lasikatoista” (eli näkymättömistä esteistä)
ei ollut kyse, sillä mahdollisuuksien epätasa-arvo oli julkilausuttu ja usein lakeihin kirjattu sääntö. Laajempien mahdollisuuksien lisäksi aatelisilla saattoi olla etuoikeuksia esimerkiksi verotuksen suhteen, ja rikoslaki tai ainakin oikeuslaitos kohteli heitä
usein lempeämmin kuin alempien säätyjen edustajia.
MERITOKRATIAN ihanne leimasi voimakkaasti Yhdysvaltain syntyhistoriaa ja erotti sen Euroopan tuolloisista säätyyhteiskunnista. Tänä päivänä melkein kaikki maailman valtiot
ovat ainakin nimellisesti meritokraattisia, länsimaat pitkälti
myös käytännössä. Kaikki yksilöt ovat yhdenvertaisia lain edessä, ja kaikki julkiset tehtävät ovat avoimia kaikille yhteisön jäsenille (eli kansalaisille). Edes yksityinen yrittäjä ei saa syrjiä tai
suosia asiakasta tai työnhakijaa syntyperän perusteella.
IDENTITEETTIPOLITIIKAN myötä länsimaiseen yhteiskuntaan on kuitenkin muodostumassa uudenlainen aristokraattinen järjestelmä, jossa etenemismahdollisuudet, rikosoikeudellinen suoja, sosiaalinen pääoma ja puheoikeus julkisessa
keskustelussa riippuvat syntyperäisistä ominaisuuksista. Mutta
siinä, missä entisajan aatelisto pullisteli rahalla, loistolla ja mahtavilla esi-isillä, nykyään pelimerkkejä saa siitä, että sattuu syntymään johonkin ”sorrettuun” ryhmään.
ERÄS kansalaisaktivisti kirjoitti taannoin Nyt-liitteeseen hyvän
esseen kokemuksistaan intersektionaalisessa feministiliikkeessä. Liike korostaa uhriutta, valtapositioita ja nokkimisjärjestystä. On olemassa ”pyhät sorretut” (kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja ”rodullistetut”), joita kukaan ei uskalla
kritisoida, vaikka he puhuisivat ja vaatisivat miten älyttömiä, ja
sitten on olemassa roskaväki, eli muut ihmiset, joista saa sanoa
mitä tahansa. Tällainen tasa-arvo ennustettiin etevästi George
Orwellin kirjassa Eläinten vallankumous: ”Kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.”
YHDYSVALLOISSA järjestetään marraskuussa presidentinvaalit. Vuonna 2008 pohdittiin, ovatko amerikkalaiset valmiita
valitsemaan mustaa presidenttiä. Vuonna 2016 mietittiin, ovatko he valmiita valitsemaan naispresidenttiä. Nyt on jo heitetty
ilmoille kysymys, ovatko amerikkalaiset valmiita valitsemaan
homopresidenttiä. Nämä pohdinnat eivät tietenkään kirjaimellisesti sisällä vaatimusta, että presidentti pitäisi valita ihonvärin, sukupuolen tai suuntautumisen perusteella, mutta sitä niillä tarkoitetaan. Sillä jos ”uhriasemaan” kuuluva ehdokas häviää
vaalin, syyksi selitetään juuri hänen viiteryhmänsä, ja tappiota
pidetään todisteena lasikaton olemassaolosta.
OIKEUSVALTIO suojelee jokaisen yksilön yhdenvertaisia oikeuksia ja vapauksia, eikä sen pidä taipua minkään herkkähipiäisen ryhmän vaatimuksiin erivapauksista ja erityiskohtelusta –
sanalla sanoen: aatelisasemasta.
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Kotiaho varoittaa vesihuollon
myyntiaikeista ympäri maata

Kansallis omaisuus
säilytettävä
omissa käsissä
Vaikka Jyväskylä keskeyttikin vesihuollon
myyntihankkeensa, on asia edelleen ajankohtainen. Suunnitelmia vesihuollon kokonaan tai osittain yksityistämisestä on meneillään tälläkin hetkellä useissa kunnissa,
varoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Jouni Kotiaho.
JYVÄSKYLÄN kaupungin
suunnitelmat myydä osa vesihuollostaan yksityisille käynnisti maanlaajuisen keskustelun vesivarojemme eli yhden
kansallisomaisuutemme säilyttämisestä julkisen vallan
käsissä ja hallinnassa. Sittemmin Jyväskylän kaupunki
keskeytti yksityistämishankkeensa.
- Hyvä niin, päätös on täysin oikea. Keskeyttämispäätökseen varmastikin vaikutti
merkittävästi asiasta syntynyt
laaja kansalaispaine päättäjiä
kohtaan ja keskeisesti myös
Jyväskylän perussuomalaisten valtuustoryhmän yksityistämisasiaan ottama jyrkän kielteinen kanta ja ennen
kaikkea Jyväskylän paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Jarmo Nahkamäen käynnistämä nimien keruu kuntalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan

ALVA:n säilyttämistä vain Jyväskylän omistuksessa, uskoo
perussuomalaisten kansanedustaja Jouni Kotiaho Keskisuomalaisen kolumnissaan.

Yksityisen tahon
tarkoitus tehdä tuottoa
Vaikka Jyväskylä keskeyttikin hankkeensa, asia on edelleen ajankohtainen. Suunnitelmia vesihuollon kokonaan
tai osittain yksityistämisestä on meneillään tälläkin hetkellä useissa kunnissa. Perussuomalaiset ovat vaatineet
sen selvittämistä, voitaisiinko
säätää laki, jolla tällaiset vesivarojemme yksityistämiset
kiellettäisiin.
- Tässä jos jossakin löytyisi
nykyiselle punavihreälle hallitukselle oikea ja tärkeä asia
eteenpäin vietäväksi ilmastovöyhkäyksen sijaan, Koti-

Juvonen vaatii hallitukselta pikaisia toimia:

Röyhkeys vanhusten
hoivapalveluissa on
saatava loppumaan
Aluehallintovirasto keskeytti Seinäjoella sijaitsevan
Hoivakoti Kissanpäivien toiminnan. Asiakkaiden hoito
ja hoiva siirtyi Seinäjoen kaupungin vastuulle. Vakavia
puutteita on havaittu muun muassa lääkehuollossa ja
henkilöstömitoituksessa. Lisäksi asiakasturvallisuuden
on katsottu vaarantuneen.
JULKISUUDESSA olleiden tietojen mukaan hoivakodissa oli
toimittu poikkeuksellisen välinpitämättömästi: insuliinia on
säilytetty yleisessä jääkaapissa
ja hävitettäviä lääkkeitä virvoitusjuomapullossa.
- On uskomatonta, että vaikka tarkastuksia tehdään ja vakavia puutteita toiminnassa todetaan, toiminta saa kaikesta
huolimatta jatkua sellaisenaan
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vuosikausia ennen kuin ongelmiin oikeasti puututaan, perussuomalaisten kansanedustaja
Arja Juvonen kritisoi.

Viranomaisen ohjaukseen
ei reagoida
Puutteet eivät tulleet yllätyksenä, vaan vakavat epäkohdat
ja laiminlyönnit on todettu tarkastuksissa ensi kerran jo vuon-

Eikö Caruna-kaupoista
opittu mitään?
aho sanoo.
- Vesilaitokset ovat luonnollisia monopoleja. Yksityistäminen ei toisi mitään lisäarvoa toimintaan. Jos jokin
kaupallinen yksityinen taho
päästettäisiin edes vähemmistöosakkaaksi vesilaitosten
monopoliliiketoimintaan, se
tietysti vaatisi sijoitukselleen
korkean tuoton. Tämä johtaisi roimiin hinnankorotuksiin
ja kärsijöinä olisivat tietysti juuri sinä ja minä eli tavalliset suomalaiset kuluttajat. Jokainen meistä tarvitsee
päivittäin vettä. Ei yksityinen
taho koskaan tarjoa rahojaan
mihinkään pelkkää hyväntekeväisyyttään.

"Tässä löytyisi
nykyiselle
punavihreälle
hallitukselle oikea
ja tärkeä asia
eteenpäin vietäväksi
ilmastovöyhkäyksen
sijaan."

Suomessa on lukuisia vesi-

osuuskuntia kuntien sivukylillä, jotka eivät kuitenkaan
toimi bisnesperiaatteella.
- Yhteiskunta on tukenut
niiden perustamista verovaroin ja tämä onkin oikein. Sillä on pyritty parantamaan
sivukylien vesihuoltoa. Vesiosuuskunnat ovat kylläkin
yksityisiä, mutta ne eivät tavoittele osakkailleen voittoa,
vaan niiden ainoa tarkoitus
on turvallinen ja edullinen
vedensaanti osakkailleen.

na 2017, ja toistamiseen 2019.
Kaupungin mukaan havaittuja
vakavia puutteita ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.
- Ongelmana on erityisesti se,
että viranomaisen antamaan
ohjaukseen ei reagoida millään
tavalla. Tähän olisi löydettävä nyt ratkaisu, eikä antaa edes
mahdollisuutta vuosien aikaikkunaan hoitaa asioita kuntoon.
Huonosti hoidetuissa hoivayksiköissä on ihan oikeita ihmisiä
hoidettavana joka päivä, eikä
ole ihmisarvon mukaista antaa
heidän odottaa vuosikausia laiminlyöntien korjaamista.
- Valvovalle viranomaiselle tulisi suunnata siis enemmän resursseja, eikä luottaa
minkäänlaiseen omavalvontajärjestelmään, kuten hallitus
tuntuu hoitajamitoitusta koskevan lakiesityksen perusteella tekevän, Juvonen jatkaa.

vasta on saatu lukea uutisia jo
pitkään. Helmikuun alussa hoivajätti Esperi Care siirtyi velkojiensa omistukseen, mikä on
täysin poikkeuksellista. Taustalla kerrottiin olevan heikentynyt
taloudellinen tilanne. Keskiviikkona uutisoitiin Valviran määränneen Attendon korjaamaan
toimintansa epäkohdat heinäkuun alkuun mennessä.
- Näitä kolmea tapausta yhdistää kaikkia hoitajapula ja
huono hoito. Vanhusten hoivapalveluilla on mahdotonta tehdä kannattavaa bisnestä ilman
mittavia laiminlyöntejä, sekä
asiakkaita että työntekijöitä
kohtaan. Vanhukset altistetaan
ala-arvoiselle hoidolle ja henkilöstö ajetaan loppuun, kun
hoivapalvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman halvalla
ja laadusta välittämättä, Juvonen moittii.

Esperi velkojille, Attendolle
korjausmääräyksiä

Uhkasakkoja ja sanktioita

Haaviston Carunakaupat tuoreessa
muistissa

Kriisiytyneestä vanhustenhoi-
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Eduskunnan käsittelyssä oleva hoitajamitoitusta koskeva la-

Jouni Kotiaho

- Vesihuollon yksityistäminen johtaisi samanlaiseen tilanteeseen, kun Fortumin
sähköverkkotoiminta myytiin
pääosin ulkomaisten sijoittajien omistamalle Caruna-yhtiölle. Myyntipäätökseen antoi aikanaan luvan silloinen
vihreä omistajaohjausminis-

"Huonosti
hoidetuissa
hoivayksiköissä
on ihan oikeita
ihmisiä
hoidettavana
joka päivä."
kiesitys ei tuo tilanteeseen välitöntä parannusta.
- Keskeinen ongelma on se,
että lakiesitys ei sisällä sanktioita tilanteissa, joissa hoitajamitoitusta ei noudateta tai asiakkaiden turvallisuus muuten
vaarannetaan. Tarkastuksia pitäisi tehdä säännöllisesti ja kaikkiin hoivapalveluyksiköihin, ja
silloin, kun laiminlyöntejä havaitaan, viranomaisen olisi voitava edellyttää niiden korjaamista lyhyessä määräajassa,
esimerkiksi kolmen kuukauden
sisällä.
- Vaatimusta voitaisiin tehostaa uhkasakolla. Viranomaisen
olisi myös määräajan täytyttyä

Perussuomalaiset
vastustavat
vesihuollon
yksityistämistä.

teri Pekka Haavisto. Heti tämän jälkeen hinnat nousivat
huimasti, Kotiaho muistuttaa.
Vaikka Haaviston aiheuttamaa vahinkoa on yritetty myöhemmin oikaista, niin
mitään ei ole ollut enää tehtävissä.
- Kun ongelma ja vahinko
on jo aiheutettu, on sitä käytännössä mahdoton korjata
enää jälkikäteen. Kun valtio
yksityisti Kemiran, seurauksena oli roima lannoitteiden
hintojen nousu Pohjoismaiden kalleimmiksi. Tästä maataloutemme kärsii edelleen.
Vesihuollon kanssa ei pidä
toistaa Kemira- ja Carunakauppojen karmaisevaa virhettä, Kotiaho painottaa.

Kaivoslainsäädäntö
ajastaan jäljessä

kansallisomaisuuttamme ovat
myös maaperämme malmimineraalit.
- Nykyinen kaivoslainsäädäntömme on auttamattomasti ajastaan jäljessä. Kansainväliset kaivosyhtiöt
voivat vallata Suomesta alueita mahdollista kaivostoimintaa varten käytännössä ilman
mitään korvausta vastaan. Ne
voivat käynnistää valtauksillaan maaperätutkimuksia ilman, että viranomaisilla on
juurikaan valtuuksia puuttua
asiaan tai että maanomistaja
voisi asiaan puuttua tai saada
kunnollisia korvauksia jo tässä vaiheessa.
- Jos kaivostoiminta eli louhinta lopulta käynnistetään,
niin kaivosyhtiöiden maksamat korvaukset esimerkiksi
maanomistajille ovat mitättömiä verrattuna yritysten kaivostoiminnasta saamaan taloudelliseen hyötyyn, Kotiaho
toteaa.

Lähes
vastikkeetonta
ryöstöä
Kotiahoa ei miellytä myöskään se, että kansainväliset
yhtiöt pystyvät kotiuttamaan
voittonsa pois Suomesta hyvin pienin veroseuraamuksin,
eivätkä ne joudu korvaamaan
esimerkiksi paikalliselle matkailuelinkeinolle aiheuttamaansa tulonmenetysvahinkoa.
- Kaikkiin muihin maihin
verrattuna Suomi on kaivosyhtiöille todellinen Eldorado,
josta voi lähes vastikkeetta
kaivaa ja viedä pois maaperämme malmimineraalit. Tähän on saatava muutos!
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Kotiaho huomauttaa, että

Kymmenet tuhannet
hoitajat lähteneet alalta
Eduskunta käsitteli lähetekeskustelussa hallituksen kauan
odotettua esitystä vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta.

VIHREÄT ajavat äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen valtiollisissa vaaleissa. Linjauksen
toi esiin puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo
puoluevaltuuskunnan puheessaan lauantaina. Ohisalo esitti
juhlallisesti, että vihreät voisivat
olla ”nuorten puolella” tuomassa
heitä mukaan päätöksentekoon.
Valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen
kansalainen, joka viimeistään
vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Vihreiden mielestä ikäraja on liian korkea.
- Nuorten pitäisi olla mukana päättämässä, koska he joutuvat elämään päätösten seurausten kanssa kaikkein pisimpään.
He ovat ensimmäinen sukupolvi, joka joutuu elämään koko
ikänsä ilmastokriisin varjossa.

Esityksen yhteydessä on arvioitu, että hoitajamitoituksen nostamisen aiheuttama henkilöstötarve vuonna 2030 on 80 000
hoitajaa.
Kansanedustaja Riikka Purran
mukaan lisäystarve, noin 30 000
hoitajaa, tulee olemaan erittäin haasteellinen saavutettava.
Aloituspaikkojen merkittävälläkään lisäyksellä ei tähän päästä.
- Ongelma on siinä, että alan

Otetaan nuoret mukaan reiluun
muutokseen, eikä jätetä portaille värjöttelemään. Lasketaan äänestysikärajaa 16 vuoteen, Ohisalo lausui.
Vihreän sisäministerin kosiskelu nuorison suuntaan näyttäytyy
erikoisena, kun Ohisalon lausuntoa tarkastelee samanaikaisesti hänen avustajansa Petra Laitin
ulostulojen kanssa. Laitin viime
kesänä julkaisema Twitter-viesti iäkkäistä kansalaisista herätti
laajasti hämmästystä.
- Ukkolan esiinnostamat "sananvapauden rajoittamisesta" huolissaan olevat henkilöt
Röyhkä, Krohn, Syrjä, Saisio, ovat
60–70-vuotiaita. Kaikella kunnioituksella (Pantse Syrjää lukuunottamatta), se ei ole ikäluokka,
jota minä kuuntelisin yhteiskunnallisen kehityksen tiimoilta,

Ohisalon avustaja Laiti kirjoitti
someviestissä, jonka hän sittemmin poisti saatuaan kritiikkiä näkemyksistään.
Käytännössä Ohisalon avustaja
tarkoitti, että yli kuusikymppisten mielipiteelle voi politiikanteossa viitata kintaalla.
- Olen siitä pahoillani, Laiti selitteli jälkikäteen, kun Twitterhölmöily nousi uutisaiheeksi.
Ohisalon ja vihreiden kosiskelu
nuorten suuntaan on ymmärrettävää sen vuoksi, että kannattajaprofiililtaan vihreät on suurelta
osin nuorten puolue. Useissa kyselyissä vihreät on noussut alle
18-vuotiaiden suosikkipuolueeksi. Vihreiden kannattajissa on
myös paljon nuoria aikuisia, siinä missä perussuomalaiset saa
kuitenkin kannatusta kaikissa
ikäryhmissä.

PS: Hallituksen leikattava avustajakuluista
PERUSSUOMALAISET vaativat
suullisella kyselytunnilla hallitusta leikkaamaan rajusti ministereidensä erityisavustaja- ja valtiosihteerikuluista. Antti Rinteen
(sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallituskausien aikana kulut ovat lähes tuplaantuneet 11,5 miljoonaan euroon vuodessa.
- Pääministeri Rinteen aikana perustelu oli, että Suomen
EU-puheenjohtajuuskausi vaatii
apukäsiä. Hyvä hallitus, se kausi meni jo ja niin meni myös Rinne. Nykyinen pääministeri Marin
kyllä muutti avustajien määrää
– ylöspäin! perussuomalaisten
kansanedustaja Mauri Peltokangas sivalsi.
- Toveriavustajien menot ovat
vuoden aikana käytännössä
tuplaantuneet. Samalla verotus kovenee ja pennosillaan tupaa lämmittävä mummo miettii,
houkuttelevuus heikkenee tismalleen samasta syystä kuin
koulutetut hoitajat pakenevat
alalta: työolot, joiden kuormittavuutta palkka ei korvaa. Jopa
40 prosenttia hoitajista suunnittelee alanvaihtoa. Lähtöä alalta
harkitsevat erityisesti kokeneet,
mutta vielä loistavassa työiässä
olevat 30–50-vuotiaat hoitajat,
Purra sanoo.
- Suomessa olisi jo nyt riittävästi hoitajia, mikäli hoitajat tekisivät sitä työtä, johon heidät
on koulutettu.

Arja Juvonen
tehostaisi hoivayksiköiden
valvontaa.
tehtävä uusi tarkastuskäynti ja
varmistettava, että puutteet on
asianmukaisesti korjattu, Juvonen vaatii.

Vihreät hamuaa kannatusta ehdottamalla
äänestysikärajan alentamista

Jopa 72 000 hoitajaa
muissa tehtävissä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksestä paljastui,
että 72 000 hoitoalan koulutuksen saanutta on muilla aloilla töissä.
- Oleellista olisi pohtia, miten
näitä ihmisiä saataisiin palaamaan ja miten huolehdittaisiin
siitä, että nyt alalla työskentelevät eivät lähde pois.
Purran mukaan hoitotyö on

että kuka tuplaisi hänen pienen
eläkkeensä. Arvoisa hallitus, näettekö te edes häivähdyksen
moraalista ristiriitaa rahankäytössänne?
Peltokangas huomautti, että
kyse on veronmaksajien rahasta, eikä hallitus ei tunnu ymmärtävän sitä.
- Samaan aikaan, kun maksatte ökypalkkoja kavereillenne,

myytte valtion omaisuutta, otatte lisää velkaa ja kiristätte verotusta, Peltokangas muistutti.
Ministereiden avustajien määrää on perusteltu EU-puheenjohtajuuskauden lisäksi poliittisen työn onnistumisella ja
valmistelun tason parantamisella. Peltokankaan mukaan politikointi on lisääntynyt, mutta valmistelu on kuralla edelleen.

myös muuten muuttunut.
- THL:n tutkimus parin vuoden takaa kertoo, että vanhusten laitoshoidossa työskentelevistä hoitajista 80 prosenttia oli
kokenut väkivaltaa vuoden aikana. On selvää, että tämä vähentää työhyvinvointia, lisää
stressiä.

merkiksi kieliseikkojen vuoksi,
Purra sanoo.

Työperäinen
maahanmuutto ei
korjaa ongelmia
Purra muistuttaa myös, että
palkan ja työsuhdekysymysten
ohella esimerkiksi asunto- ja liikennepolitiikka vaikuttavat hoitajakysymykseen, kuten moniin
muihinkin matalan palkan tehtäviin.
- Ei tässä auta huutaa työperäistä maahanmuuttoa apuun.
Tismalleen samat kannustimet koskettavat myös maahanmuuttajia sen jälkeen, kun oleskelulupa ja mahdollisesti perhe
on saatu maahan. Ulkomaalainen hoitohenkilökunta ei muutenkaan ole ongelmatonta, esi-

Pakkorokottaminen
koetaan ongelmaksi
Purra nosti esille myös hoitavan henkilökunnan käytännössä pakollisen rokotteen ottamisen, jolla on nykyään vaikutusta
alalla pysymiseen. Vaikka työnantaja ei teoriassa voi pakottaa
työntekijää ottamaan rokotetta,
käytännössä asian koetaan olevan toinen.
- Pakkorokottamisen vuoksi hoitajia on jo lähtenyt alalta
tai hakeutunut muualle töihin,
kuten muihin Pohjoismaihin,
joissa tällaista ei vaadita. Täytyy muistaa, että myös rokotettu henkilö voi tartuttaa tautia
eikä rokote ole läheskään varma. Viime vuonna sen suoja oli
korkeintaan kohtalainen, joten
vaatimus on kohtuuton.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Hasselin perheen omakotitalon vesi katkaistaan, jos he
eivät maksa kunnan saneerauksesta 1 500 euron laskua
helmikuun aikana.

Suomalaisperheiden ahdinko kasvaa

Kun palkka ei
riitä elämiseen
Yhä useammassa suomalaisperheessä joudutaan miettimään, riittävätkö rahat peruskuluihin. Kouvolalaisen Hasselin perheessä on
kaksi aikuista, yksi lapsi, neljä koiraa ja kaksi
kissaa. Molemmat vanhemmista käyvät töissä, mutta silti rahat eivät riitä elämiseen.
PERHEEN koti sijaitsee
Kouvolan Kuusankoskella,
Markankylässä. Vanhassa talossa on 60 neliötä ja 1 500
neliön tontilla on pihasauna. Asunnossa ei ole suihkua,
vaan vesi lämmitetään saunassa.
Perheenäiti Paula on osaaikainen siivooja ja isä Antti
on ratatyöntekijänä.
- Minä tienaan keskimäärin 800 euroa kuukaudessa ja Antti 3 000 euroa, Paula kertoo.
Periaatteessa Hasselin perheen tulot ovat ihan hyvät.
Menojen jälkeen perheelle
jää ruokaostoksiin kuitenkin
vain parisataa euroa kuussa.
- Ennen raskautta tein kahta siivoustyötä, mutta sitten
käteeni tuli rannekanavaoireyhtymä sekä oikeaan lonkkaan rustokasvaimia. Näiden
vuoksi en enää loppuraskaudesta pystynyt tekemään töitä.
- Samaan aikaan, kun olin
itse sairauslomalla, Antti lomautettiin. Eihän junaratoja
voi korjata tai kunnostaa, jos
maa on jäässä, Paula kertoo.

Kelasta ei tipu
avustuksia
Koko perheen tulot tippuivat lähes nollaan, eikä Kelastakaan tippunut avustuksia.
Kun Roosa-vauva oli kahdeksankuukautinen, Paulan oli
pakko palata takaisin töihin.
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Perusmenoista
perhe selviää
hädin tuskin,
mutta yllättävät
menot ovat lähes
mahdottomia
tilanteita.
- Sosiaalityöntekijätkin totesivat, että osaan kyllä pyörittää rahaa paremmin kuin
moni muu. He eivät osanneet
neuvoa, missä voisimme vielä
säästää, Paula kertoo.
Laskuille pyydettiin lisää
maksuaikaa ja velkaneuvojalta pyydettiin apua.
- Siinä vaiheessa kattoremontin laina meni ulosottoon, eikä me selvitty oikein
muistakaan menoista. Me
kumpikin menetimme luottotietomme.
Antin palkasta lähtee joka
kuukausi melkein 1 200 euroa
ulosottoon, ja verojen sekä
muiden menojen jälkeen Antin palkasta jää käteen 1 400
euroa.
Perusmenoista perhe selviää hädin tuskin, mutta yllättävät menot ovat lähes mahdottomia tilanteita. Aiemmin
perheellä oli rahasto, johon
siirrettiin tietty summa joka
kuukausi, ja myös kolikkosäästö, jossa oli 300 euron hätävara vaikka lääkärikuluihin.
- Ei ole enää.

Paula on miettinyt myös
omien työtuntien lisäämistä,
mutta sekään ei kannata.
- Ulosotto iskee heti, ja Kelan tukiakaan emme sitten
saa.

Tuhansia euroja
kunnan saneeraukseen
Rahaa pitäisi välillä kuitenkin yhtäkkiä olla ylimääräistä
esimerkiksi eläinten lääkärikuluihin, auton korjauksiin –
tai kunnan vesihuoltosaneeraukseen.
- Kouvola päätti hiljattain
tehdä koko kylään hulevesijärjestelmän ja koska tonttimme reunasta runkolinjaan
menee kahden metrin pätkä, meidän maksettavaksi tuli
yhteensä 2 500 euroa, Paula kertoo.
Maksusta 40 prosenttia perittiin joulukuussa, ja siitä
perhe selvisi jotenkin ihmeellisesti, mutta loppuosan maksaminen on iso ongelma.
- Mistä ihmeestä me saamme 1 500 euroa kasaan helmikuun aikana? Kaikki keinot
on yritetty. Pyysimme ulosotosta maksuvapaata, mutta
se ei ole mahdollista kuulemma sen takia, koska Antilla on
niin hyvät tulot. Emme myöskään saa lisäaikaa hulevesimaksulle, Paula tuskailee.
Muitakin yllättäviä menoja olisi. Kumpikin perheen aikuisista tarvitsisi autoa työmatkoja varten, mutta nyt
talon pihassa seisoo käyttämättömänä kaksi rikkinäistä
menopeliä.
- Toiseen tarvitsisi ostaa uudet renkaat tyhjentyneiden
tilalle, ja toiseen pitäisi saada
uusi laturi. Onneksi täällä saa
julkisilla matkustaa vaunujen
kanssa ilmaiseksi, ja olen saa-
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Laskupino stressaa ja perheenäidillä on usein hyvin epätoivoinen olo.

nut lainata välillä pomon tai
äitini autoa työkeikoille.

Sähkön ja ruuan
hinta nousseet
Elämisen kulut ovat Paulan
mielestä nousseet hurjasti.
Esimerkiksi talven sähkölasku oli vielä seitsemän vuotta
sitten 100 euroa kuussa - nyt

se on 160 euroa.
- Meidän sähkönkulutuksemme ei ole muuttunut.
Vaihdettiin vielä patterit modernimpaan, ja lämmitetään
asunto usein puulla, Paula sanoo.
Vesimaksu on kolmen kuukauden välein 100 euroa ja
jätemaksu on kahden kuukauden välein 30 euroa, mu-

Laakso alentaisi palkkaverotusta ja työeläkemaksuja

Perhe joutuu
miettimään,
ostaisiko
lapselle
talvihaalarin
vai maksaisiko jonkun
laskun.

kaan lukien Kouvolan 30 euron vuosittainen ekomaksu.
Kattoremontin lisäksi perhe maksaa uudesta pönttöuunista tullutta lainaa. Yhteensä
velkaa on 25 000 euroa.
Ruuan hinta on myös noussut, ja senkin Paula on huomannut.
- Leivän hinta on muuttunut ihan älyttömästi. Muistan, kun ruisleipä maksoi pari
euroa, ja nyt se on 3–4 euroa.
Myös maidon hinta on noussut.

Lääkkeistä tingitään
Perhe on yrittänyt löytää tavan nipistää menoista tai kasvattaa tuloja, mutta ratkaisua
ei ole löytynyt. Viimeksi kuluneet kolme kuukautta Paula
on pyörittänyt perheen menoja 50 euron viikkobudjetilla.
- Yksikin yllättävä kulu romuttaa koko tilanteen. Sähkötkin ovat kerran menneet
poikki ja silloin sosiaalivirastosta vain sanottiin, että eiväthän he nyt joka kerta meitä voi auttaa, Paula sanoo.
Talon myymistäkin on mietitty yhdessä velkaneuvojan
kanssa.
- Meidän ei kannata muuttaa vuokralle, koska menot olisivat yhtä isot, elleivät isommat. Maksamme nyt
vain 450 euroa lainanlyhennyksiä, emmekä edes saisi talosta omiamme takaisin.
Lääkkeistä perhe on jo tinkinyt, mutta esimerkiksi lapsen menoista ei haluta säästää enempää.
- Voin itse syödä vaikka
puuroa, mutta Roosalle tehdään tietenkin kunnon ruokaa. Mitään hedelmiä tai
vihanneksia ei kyllä tällä bud-

jetilla ostella, Paula sanoo.
Lapsen hoidostakin perhe
maksaa 148 euroa kuussa.
- Meillä ei edes ole mitään
kulutusluottoja tai ostettujen
tavaroiden osamaksuja. Kaikki menot liittyvät peruselämiseen, Paula sanoo.

Ei sosiaalisia menoja
Rahasta huolehtiminen vie
voimia.
- Itken, kun katson laskupinoa ja ainoa asia, mistä me
Antin kanssa tapellaan, on
raha. Minä hermostun, jos
Antti on ostanut vaikka jonkun viiden euron erikoisoluen, Paula sanoo.
Huoli vie suuren osan ajasta
ja ajatuksista.
- Puran hitosti sitä olotilaa
Anttiin.
Myös sosiaalisista menoista
perhe on joutunut tinkimään.
- Ei ole mitään mahdollisuutta mennä vaikka leffaan,
koska parinkymmenen euron
meno romuttaisi meidän ruokabudjetin täysin. Olisi myös
kiva käydä muiden Roosan
ikäkavereiden tavoin sisäleikkipaikoissa varsinkin nyt,
kun ei ole lunta. No, ainakin
olemme oppineet hyvin kekseliäiksi tekemisen suhteen,
Paula sanoo.
Neljän vuoden päästä perheen tilanteen pitäisi hellittää, jos vain kaikki menee hyvin.
- Sitten meillä on velaton talo ja ulosotto maksettu. Neljä vuotta on kuitenkin
tosi pitkä aika ja ennen kuin
se on kulunut, voi käydä mitä
tahansa.
■ TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN

”Nousevat elinkustannukset
vaikeuttavat lapsiperheiden
selviytymistä”
- Kun vertailemme suomalaisten nykypäivän kuluja
palkkoihin, ei ole ihme, että ihmiset eivät tule toimeen. Esimerkiksi sosiaalialalla palkat eivät ole juurikaan nousseet, vaikka elinkustannukset ovat, sanoo
perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso.
LASKUPINOT kasvavat, mutta
palkat eivät nouse samaan tahtiin. Jo pelkistä perusmenoista
on vaikeuksia selvitä - ja ihmiset paikkaavat rahavaikeuksiaan ylitöillä tai luotoilla. Asuntojen rakentaminen kallistuu,
vuokrat nousevat, uusia kuntaveroja tulee maksettavaksi koko ajan lisää ja ruuan hinta muuttuu.
- Kaikenlaiset piiloverotukset
ovat yksi ongelma. Lisäksi jäteja vesimaksut ovat nousseet, ja
myös energiayhtiöt nostavat
maksujaan, perussuomalaisten
kansanedustaja Sheikki Laakso listaa.
Samaan aikaan palkkaverotusta on kyllä kevennetty, mutta ei tarpeeksi. Vuonna 2015,
edellisten eduskuntavaalien aikaan, palkkaverotus kiristyi kolmatta vuotta peräjälkeen, eikä
aiemmalle tasolle olla päästy
kevennyksistä huolimatta.
- Muiden verojen ja menojen
nostaminen pitäisi näkyä kokonaisveron laskemisessa, Laakso toteaa.

Kallista asumista
Ihmisten elinkustannukset
ovat Suomessa kaikista korkeimpia verrattuna muihin Euroopan maihin.
Expatistan-sivustolla voi tarkastella elämisen hintaa kaupungeissa eri puolilla maailmaa. Hintatietoja on kerätty
muun muassa ruokaostoksista, asunnoista, vaatteista ja ravintoloista.
Espanjassa eläminen on sivuston mukaan keskimäärin
19–54 prosenttia halvempaa
kuin Helsingissä. Verrokkina
ovat kaikki elämisen osa-alueet.
Esimerkiksi Alicantessa 85 neliön asunnon vuokra normaa-

"Kaikenlaiset
piiloverotukset
ovat yksi ongelma.
Lisäksi jäte ja
vesimaksut ovat
nousseet, ja myös
energiayhtiöt
nostavat maksujaan."
lihintaisella alueella maksaa
523 euroa, kun taas Helsingissä samankokoisen huoneiston
vuokra on 1 440 euroa. Eroa on
64 prosenttia. Helsingin vuokrat ovat tietenkin Suomen kaupunkeja keskenään vertaillessa korkeimmat, mutta myös
esimerkiksi Oulussa on 41 prosenttia korkeammat vuokrat
kuin Alicantessa.

Liikkumisesta verotetaan
Laakso ottaa myös Suomen
nykyiset työssä käymisen kulut.
- Polttoaine maksaa enemmän kuin ennen johtuen ilmastomuutoksen takia tehdyistä
korotuksista. Auton ylläpitokustannukset ovat kasvaneet tosi paljon. Kun kymmenen vuotta sitten liimailimme
tarroja tuulilasiin sadalla markalla, nyt auton käyttömaksut
ovat ihan toista luokkaa, Laakso sanoo.
Joukkoliikennemaksut ovat
kyllä pienentyneet, mutta läheskään kaikilla suomalaisilla ei
ole mahdollisuutta käyttää julkisia kulkuneuvoja.

Palkkaverotus kuntoon
Expatistan-sivuston mukaan
bensa on Helsingissä 17 prosenttia kalliimpaa kuin Alicantessa. Joukkoliikenteen kuukausilippu on 45 prosenttia

Sheikki Laakso
tyyriimpää Helsingissä kuin Alicantessa.
- Kun vertailemme suomalaisten nykypäivän kuluja vielä palkkoihin, ei ole ihme, että
ihmiset eivät tule toimeen. Esimerkiksi sosiaalialalla palkat
eivät ole juurikaan nousseet,
vaikka elinkustannukset ovat,
Laakso miettii.
Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi kunnallisen palkkalistoilla tulot ovat nousseet kymmenessä vuodessa vain 456
euroa.
Kun palkka ei riitä, ihmiset
kompensoivat matalia tulojaan
muilla tavoilla.
- Tuttavapiirissäni tehdään
ylitöitä, jotta he jotenkin selviäisivät edes perusmenoista. Varmasti moni muukin joutuu tekemään samoin, Laakso
pohtii.
Kansanedustaja miettii, mikä
voisi olla ratkaisu ihmisten ahdinkoon.
- Polttoaineverotus ei toimi, ja
on ehkä vähän utopistista ajatella, että palkkoja voisi nostaa. Mielestäni oikea keino on
palkkaverotuksen sekä työeläkemaksujen laskeminen, Laakso sanoo.
■ TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVA MATTI MATIKAINEN

Takuusäätiö: Elinkustannusten kasvu
syynä velkaantumiseen
PELKKÄ elinkustannusten
muutos lisää pienituloisten talousvaikeuksia ja on joskus jopa
syynä velkaantumiseen, todetaan Takuusäätiöstä.
- Elinkustannuksilla on merkittävä vaikutus. Joillakin lapsiperheillä pelkät peruslaskut vaikeuttavat arjesta selviytymistä,
joka sitten johtaa luotonkäyt-

töön, Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila toteaa.
Takuusäätiön asiakkaista suuri osa on jo pahassa velkakierteessä, kun kulutusluotot ja
muut laskut ovat menneet perintään tai ulosottoon. Rahan
hallinta digitaalisessa ympäristössä on vaikeampaa, ja ostaminen verkossa on helppoa.

- Me näemme järjestelmän
ongelmana helpon luoton saamisen. Meitä suomalaisia ohjataan tekemään päätöksiä, joista eniten hyötyvät luottofirmat.
Uuden korkokaton takia luoton ottajalle tarjotaan pitkiä takaisinmaksuaikoja, jolloin korkoa kertyy paremmin, Mattila
sanoo.
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Yhä
useammalla
suomalaisella
maksuhäiriömerkintä
– usein syynä
pikavipit

Yli puoli miljoonaa
suomalaista ulosotossa

Laillinen koronkiskonta tulee lop
Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on jättänyt eduskunnassa useita aloitteita, joilla pyritään
puuttumaan Suomea koskevaan velkaongelmien määrän kasvuun.
SEBASTIAN Tynkkynen
esittää laki- ja toimenpidealoitteissaan lyhennystä maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaan, taloustaidon
oppiaineen tuomista peruskouluihin ja toisen asteen
koulutukseen, ulosoton suojaosuuden korottamista ja
velkajärjestelyyn pääsemiseksi asetettujen kriteerien
kohtuullistamista.
- Jo vuosien ajan on puhuttu suomalaisten yhä kasvavista velkaongelmista ja
kansalaisten pahenevasta ahdingosta. Nykyisen hallituksenkaan ohjelmasta ei löydy riittävästi kunnianhimoa
lähteä tosissaan ja kaikin keinoin taklaamaan näitä ongelmia – positiivinen luottorekisteri on hyvä alku, mutta se
ei riitä. Puheilla ja tilannetta seuraamalla asiat eivät ratkea, vaan vaaditaan päättäväisiä ja konkreettisia toimia,
joilla tähän kehitykseen tosissaan puututaan.

Yhä useammalla
maksuhäiriömerkintä
Velkaongelmien määrä Suomessa on kasvanut vuosien aikana merkittävästi, ja
ne koskettavat yhä useampaa suomalaista. Asiakastiedon tuoreimpien tilastojen
mukaan lähes 390 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Ulosoton perintätoimien kohteena puolestaan
oli vuonna 2019 yhteensä yli
560 000 suomalaista.
- Lähdin viime syksystä alkaen perehtymään monesta
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eri näkökulmasta velkaantumiseen ja sen tuloksena nämä
konkreettiset aloitteet on saatu aikaan. Syksyn ja talven aikana olen kuullut useita eri
asiantuntijatahoja aiheeseen
liittyen sekä kansalaisia, jotka
velkaongelmien kanssa ovat
joutuneet painimaan. Kokonaisuus on kuitenkin todella
laaja ja moniulotteinen, joten
työtä tämän kokonaisuuden
parissa tulee jatkaa edelleen.

Velkaantumisella
monia syitä
Eduskunnan täysistunnossa
käytiin ajankohtaiskeskustelu
velkaantumisesta perussuomalaisten kansanedustajan
Ritva Elomaan aloitteesta. Suomalaisten velkaantumiseen liittyvät ongelmat pahenevat pahenemistaan.
Elomaan mukaan syyt velkaantumisen taustalla ovat
moninaiset. Osalla velat saattavat olla peruja jo 1990-luvun laman ajoilta. Monia ovat
kohdanneet elämässä yllättävät haasteet kuten työkyvyn
tai työpaikan menetys. Vähävaraisten suomalaisten velkaongelmat saattavat saada
alkunsa yhdestä pienestä sairaalamaksusta. Myös korkeakorkoiset pikalainat näkyvät
velkaongelmien lisääntymisenä.
- Valtion tulee puuttua velkaantumiseen liittyviin ongelmiin nykyistä tehokkaammin. Käytännössä tämä
tarkoittaa ylivelkaantumista ehkäiseviä toimia sekä velallisten aseman helpottamis-

Ranne sanoo,
että luotonantajat valitsevat
tietoisesti
heikommassa
asemassa olevat
kohderyhmäkseen.
ta lainsäädännön ja muiden
tukitoimien avulla. Valtio voi
esimerkiksi muuttaa velkojen perintää määrittävää lainsäädäntöä ja helpottaa velkajärjestelyyn pääsyä sekä
vaikuttaa velkojen vanhenemisaikaan.
- Tarkoituksenmukaista on
pyrkiä tilanteeseen, jossa velallisella on realistinen mahdollisuus maksaa velkansa
pois. Tällä hetkellä perusvelan päälle kertyy ylimääräisiä korko- ja muita maksuja
niin paljon, että alkuperäinen velkasumma jopa kasvaa lyhennyksistä huolimatta. Tämä tilanne on jokaiselle
osapuolelle kestämätön, Elomaa huomauttaa.

Rikas saa rahaa
lähes ilmaiseksi
Kansanedustaja Lulu Ranteen mukaan nykyinen 20
prosentin korkokatto edustaa
edelleen laillistettua koronkiskontaa. Hän ihmettelee,
kuinka suurta luotonantajan riskin ottamista lainsäätäjän on syytä suojella, ja koska
kyse on rikoslain tarkoittamasta kiskonnasta.
Hyväksyttävän riskin mittana voidaan pitää korkolain
viivästyskorkoa, joka on viitekorko plus 7 prosenttiyksikköä. Viitekorko on 0, eli
luottokelpoiset saavat rahaa
äärimmäisen edullisesti.
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Lulu Ranne

- Yleisen elämänkokemuksenkin perusteella on selvää,
että jos velallinen hyväksyy
yli 7 prosentin koron, hänen
täytyy olla jo valmiiksi heikossa asemassa tai hädänalainen, Ranne paukuttaa.
Ranne sanoo, että luotonantajat valitsevat tietoisesti heikommassa asemassa olevat
kohderyhmäkseen.
- Toimintaan liittyy luotonantajan suuri riski, jonka
suojelu on yhteiskunnalle vahingollista ja tulee lopettaa.
Ranne esittääkin, että koronkiskonnan raja kiinnitetään korkolain kulloiseenkin
viivästyskorkoon joko suoraan tai jossakin suhteessa
niin, että raja on aina selkeä
ja kaikkien tiedossa.

Pikavippifirmat
rikastuvat
Suomalaiset velkaantuvat
muun muassa korttiluotoilla,
kulutusluotoilla, pikavipeillä
ja taloyhtiölainoilla, ja ylivelkaantuminen koskettaa yhä
useampaa.
Kansanedustaja Riikka
Purra sanoo, että kotitalouksien kulutusluottokanta kasvaa kaiken aikaa. Tällä hetkellä kokonaissumma

Sebastian Tynkkynen

"Valtion
tulee puuttua
velkaantumiseen
liittyviin
ongelmiin
nykyistä
tehokkaammin."
on arviolta noin 23 miljardia
euroa.
Purran mukaan pikavipeistä ei valitettavasti ole saatavilla tuoreita tilastoja, koska
Tilastokeskus lopetti luottokantatilastonsa julkaisemisen
muutama vuosi sitten. Niitä voi kuitenkin arvioida pikavippiyritysten tilinpäätöstilastojen avulla.
- Erityisesti Ruotsista, Norjasta ja Virosta tulevien toimijoiden luotonanto on yli
kolminkertaistunut muutamassa vuodessa, Purra huomauttaa.

Korkokatto ei
poista ongelmaa
Viime vuonna voimaantullut pikavippejä suitsiva laki
ei lopulta kieltänyt niiden

Epäonnistuminen
yrittäjyydessä jätti
velkataakan
- Älkää missään nimessä ottako pikavippejä, Minna neuvoo
kohtalotovereita.

Pikavippiyhtiöt
tarjoavat nopeaa
lainaa hurjilla
koroilla.

lopettaa ”Luottotietojen
markkinointia eikä markkinointiin muutenkaan tullut
rajoituksia.
- Korkokatto ja luottokustannusten rajaus onneksi,
mutta valitettavasti ne eivät
poista pikavippiongelmaa,
Purra sanoo.
Pikavippien ottajat ovat
hyvin usein työmarkkinoiden ulkopuolella olevia tai
nuoria ja kokemattomia rahankäyttäjiä. Velkaantumisen kierre ja monet muut
ongelmat kietoutuvat yhteen. Pienituloisilla ongelmat kärjistyvät helpommin.

Mainonta pitäisi
kieltää kokonaan
Purra pitää oikeansuuntaisina monia tehtyjä ja tulossa olevia toimia ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi
ja velkaantuneiden auttamiseksi. Myös hallituksen
suunnittelema pikavippien
valvonnan siirtäminen finanssivalvonnan piiriin olisi toteutuessaan oikea toimenpide.
- Mielestäni pitäisi olla silti rohkeampi. Tämä ala löytää aina uusia konsteja kasvaa.
- Suomi voisi kieltää pikavippien markkinoinnin kokonaan, kuten Euroopassa
on tehnyt Hollanti. Täyskielto olisi kuulemma liian vaikea toteuttaa, ainakin EU:n jäsenmaana, Purra
sanoo.
Hollanti kielsi pikavippien markkinoinnin vuonna 2017. Myös hakukoneyhtiö Google on rajoittanut
Yhdysvalloissa pikavippien
markkinointia.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

menettäminen oli hirveää”

Salolainen Minna yritti paikata siivousalan
yrityksensä kassavajetta pikavipeillä ja velkakierre oli valmis.
SALOLAINEN Minna halusi vaihtaa alaa 14 vuoden vanhustenhoidon jälkeen ja hän päätti
perustaa oman siivousalan yrityksen. Alussa firmalla meni hyvin, kun Minna sai koko ajan
vain lisää asiakkaita. Töitä oli lopulta niin paljon, että Minna uskalsi palkata firmaan osa-aikaisen työntekijän. Myöhemmin
hommia riitti kahdelle kokoaikaisena.
Takaiskujen ja huonojen valintojensa takia Minnalla on nyt
kuitenkin yli 170 000 euron velkataakka selvitettävänä.

Kuusi pikavippiä
Rahaongelmat alkoivat, kun
tulot eivät riittäneet kaikkiin yrityksen menoihin. Verot, arvonlisäverot ja työntekijään liittyvät
kulut jäivät maksamatta.
- Kirjanpitäjä ei oikein osannut
neuvoa. Olisihan se varmaan pitänyt itsekin tajuta säästää esimerkiksi alveihin rahaa.
Minna otti ensin yhden pikavipin selviytyäkseen veloistaan.
Hän ajatteli, että vaikka korko on 38 prosenttia, hän pystyisi kyllä maksamaan lainan
pois. Niin ei kuitenkaan käynyt,
ja Minna joutui ottamaan toisen pikavipin voidakseen hoitaa edellisen.
- Ensimmäinen pikavippi oli
parituhatta euroa, mutta sitten
otin vielä viisi muuta, ja lopulta
summat kasvoivat 8000 euroon.
Olihan siinä kiva myös ostella
tavaroita, ja jotenkin sokaistuin
rahalle. Oli mukavaa saada iso
summa tilille.
Yrityksellä meni kuitenkin
ihan hyvin, ja Minna palkkasi

toisen osa-aikaisen työntekijän.
- Vaikka velkaa olikin jo kertynyt, liikevaihto oli ihan hyvä.

”Luottotietojen
menettäminen oli hirveää”
Suuri osa pikavipeistä meni
yleiseen elämiseen, ja myöhemmin Minnan luottokortit ja
joustoluotto oli myös käytetty
rajaan asti. Asuntolainan maksaminen tuotti myös vaikeuksia.
- Lyhennykset jokaisesta pikavipistä alkoivat samaan aikaan,
ja eiväthän rahat riittäneet niihin sekä muihin kuluihin.
Minna ei pystynyt maksamaan
pikavippejä, ja jonkin ajan päästä tuli varoitus luottotietojen
menettämisestä.
- Olin siitä aivan paniikissa,
mutta en voinut asialle mitään.
Soitin kirjanpitäjälle, joka rauhoitteli, ja sovimme, että selvitämme asiaa heti seuraavana päivänä. Verot olivat rästissä,
enkä voinut muitakaan laskuja maksaa. Pyysin kyllä maksuaikaa ja yritin oikeasti selviytyä,
mutta en vain pystynyt siihen.
Lopulta luottotiedot menivät.
- Silloin se oli ihan hirveää,
mutta jälkikäteen olen tajunnut, että luottotietojen menettäminen oli hyvä asia. Enää en
saanut uusia pikavippejä.

Häpeää ja salailua
Luottotietojen menettäminen
vaikeutti elämistä.
- Kun myin oman asuntoni,
sain onnekseni siitä hyvän summan, mutta asunnon vuokraaminen oli vähän vaikeaa. Sain
asunnon lopulta kuitenkin niin,

että maksoin kahden kuukauden vuokran etukäteen. Sekin
vaikutti vuokraamisen mahdollisuuteen, kun sain maksetun
yrittäjäeläkkeen mukaan Kelan
asumistukea, joka maksettiin
suoraan vuokranantajalle.
- Siihen aikaan rahaa vielä oli.
Myös kotivakuutuksen Minna sai maksamalla vuoden etukäteen.
Eniten raskasta velkaantumisessa oli kuitenkin salailu.
- Häpesin ja mielestäni oli noloa, että olin joutunut sellaiseen
tilanteeseen. Sitten kerroin mieheni siskolle, ja lopulta miehenikin sai tietää.

"Suurin osa
velasta on korkoa.
Olisinkin maailman
onnellisin, jos
maksettavakseni
jäisivät vain velat."
Reilu ulosottonainen
Tällä hetkellä Minnalla on velkaa 174 000 euroa. Summa sisältää muun muassa Finnveran
15 000 euron yrityslainan sekä
verovelan 25 000 euroa.
- Suurin osa summasta on
korkoa. Olisinkin maailman onnellisin, jos maksettavakseni jäisivät vain velat. Tämä taitaa olla
toiveajattelua. Tuntuu, että tästä korkokuopasta on tosi vaikea
nousta.
Minna on silti päättänyt maksaa velkansa pois. Hän on nyt
ollut yrittäjänä 4,5 vuotta ja tienaa kuukausittain ihan hyvin.
Menot lasketaan myös tosi tarkasti, eikä työntekijöitä enää
ole.
- Heräsin viime syksynä todellisuuteen, ja olen siitä asti

käynyt velkojani läpi yksi kerrallaan. Otin myös yhteyttä velkaneuvojaan.
Onnekseen Minnalla on reilu
ulosottonainen, joka luo uskoa
tarpeen tullen, ja häneen saa
yhteyden aina tarvittaessa. Minna maksaa ulosottoon kuukausittain 350 euroa.
- Tiedän, että minulle on käynyt tuuri. Olen kuullut tarinoita
ilkeistä ja rahanhimoisista ulosottajista.

Apua Velallisten
tuki -ryhmästä
Minna on saanut velkaneuvojan lisäksi apua Facebookin Velallisten tuki -ryhmästä.
- Kaikki lähtee pienistä teoista. Saamieni neuvojen mukaan
olen tarkistanut saatavien perintäkulut, etteivät ne olisi sallittua isommat. Esimerkiksi yhdessä 25 euron laskussa pelkät
perintäkulut olivat 100 euroa.
Yhdestä paikasta perintä lopetettiin kokonaan selvittelyideni ansiosta. Sain myös neuvon
maksaa pienempiä velkasummia pois, ja niin aion tehdäkin,
Minna kertoo.
Kaiken pahan alku ja juuri velkaantumisessa olivat pikavipit. Minnalla onkin antaa muille
hyvä neuvo.
- Älkää missään nimessä ottako pikavippejä. Jos olet kuitenkin jo joutunut velkasuohon,
kerro siitä läheisillesi ja hae
apua mahdollisimman nopeasti. Selvitä kaikkien velkojien laillisuus esimerkiksi korkojen ja
muiden mahdollisten menojen
suhteen. Jokaisesta velkasuosta
on kuitenkin mahdollista nousta, Minna kannustaa.
■ TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Hurstin leipäjonoille ei heru
STEA-avustuksia:

”Yhden kommentin
mukaan meillä on
liikaa rahaa”
Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö
ry ei hakenut tälle vuodelle ollenkaan
STEA-avustusta. Hakeminen tuntuu turhalta, koska sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) on jättänyt
avustuksen kokonaan myöntämättä jo
kahtena vuotena peräkkäin.
SIELTÄ (STEA:sta) tuli aikaisemmin kieltävät päätökset, niin emme ole sitten enää
hakeneet rahaa, koska tuskinpa sitä tulisi. Eräs kommentti oli, että yhdistyksellä on jo
liikaa rahaa, toiminnanjohtaja Sini Hursti kertoo.
Veikko ja Lahja Hurstin
Laupeudentyö on Suomen
tunnetuin ruoka-avun jakaja,
joka tarjoaa myös vaateapua.
Yhdistys kantaa Suomen tunnetuimman vähäosaisten auttajan Veikko Hurstin nimeä. Sini Hursti päätyi viime
vuonna järjestön vetäjäksi edeltäjänsä, isänsä Heikki
Hurstin pyynnöstä.
- Vaikka kyllä isä on edelleen mukana, ja teemme töitä yhdessä, kertoo Sini Hursti, joka on itse kouluttautunut
parturi-kampaajaksi.

Rahaa olisi tarvittu
logistiikkatilojen
korjaukseen
Viime vuonna Hurstin yhdistys haki STEA:lta 380 000
euron avustusta, joka oli-

si käytetty logistiikka- ja toimintakeskuksen hankinta- ja
korjausmenoihin sekä kahden auton hankintaan. Järjestö tarvitsee autoja ruoka- ja
tarvikelahjoitusten kuljettamiseen. Toissa vuonna hakemus koski logistiikka- ja toimintakeskuksen hankinta- ja
korjausmenoja. Kummallakaan kerralla avustusta ei
myönnetty.
Veikko ja Lahja Hurstin
Laupeudentyön toiminta on
enimmäkseen keskittynyt
pääkaupunkiseudulle. Vähävaraisten onneksi yhdistyksen toiminta jatkuu edelleen,
koska on olemassa muitakin
yhdistystä tukevia tahoja.
- Merkittävin tukija on Helsingin kaupunki, joka muun
muassa auttaa nykyisten toimitilojemme vuokrakuluissa.
Valtiolta emme saa mitään,
Hursti sanoo.

Yksityiset
lahjoittajat tukevat
hyväntekeväisyystyötä
Hursti kertoo, että STEA:n

"Toiminnan pitäisi
olla erilaista"
"Viime vuonna
joku vastaus oli,
ettei tämän
tyyliseen
työhön anneta
rahaa."
kieltävät vastaukset avustushakemuksiin ovat osaksi liittyneet yhdistyksen toiminnan
järjestelyihin.
- En tiedä, mikä siinä on,
miksei rahaa ole saatu, kun
monet muutkin ovat saaneet.
Viime vuonna joku vastaus
oli, ettei tämän tyyliseen työhön anneta rahaa, että toiminnan pitäisi olla erilaista.
Kun haimme rahaa logistiikkatiloihin ja myöhemmin yhdistyksen varsinaiseen toimintaan, niin vastaus oli,
ettei haku sovellu. En tiedä

sitten, mitä kriteerejä on sovellettu.
Veikko ja Lahja Hurstin
Laupeudentyö sai myöhemmin hankittua tarvitsemansa
autot ilman STEA:n tukea.
- Hommasimme ne itse, kun
onneksi tukea meille tulee
vielä muualtakin. Eräät yksityiset lahjoittavat rahaa, osa
jopa ihan säännöllisestikin, ja
olemme saaneet myös testamenttilahjoituksia. Pyrimme
jatkossa tarjoamaan mahdollisuuden myös ryhtyä kuukausilahjoittajaksi.

Monikulttuuriyhdistykselle sen
sijaan satoja tuhansia
STEA jakaa vuosittain kymmeniä miljoonia euroja järjestöille, joista monen toimintaa ja tuloksia on melko
hankalaa arvioida. Suomes-

sa toimii muun muassa useita somali- ja monikulttuurijärjestöjä, joiden toiminta on
täysin sidoksissa avustusvaroihin.
Esimerkiksi Suomen somalialaisten liitolle STEA
myönsi tälle vuodelle 175 500
euroa kahteen avustuskohteeseen. Lieksan Somaliperheyhdistys ry sai 138 987 euron avustukset.
Lieksassa toimiva monikulttuuriyhdistys Kipinä on vuosina 2017-2020 saanut STEArahaa jo 440 000 euroa, jota
käytetään muun muassa maahanmuuttajataustaisten osallisuuden lisäämiseen. Tälle vuodelle Kipinä sai 121 000
euroa.
STEA:n avustusvalmistelijat ensin käsittelevät kaikki avustushakemukset läpi
keskinäisen työnjakonsa
mukaisesti. Jokainen avus-

Setalle ja Sexpolle sataa runsaita avustuksia
SEKSUAALISIIN suuntautumisiin sekä sukupuolimoninaisuuksiin toiminnassaan keskittyvä Seta ry on jälleen haalinut
mukavan summan veikkausvoittovaroja. STEA on myöntänyt Setan kattojärjestölle
huimat 762 472 euroa tälle vuodelle käytettäväksi. Lisäksi avustuksia saavat Setan paikalliset
jäsenjärjestöt.
Myönnetyistä rahoista 319
000 euroa menee yksinomaan
Setan toiminnan perusrahoitukseen. Järjestön palkkalistoilla
on tällä hetkellä ainakin seitsemän työntekijää. Valtakunnallisen Setan STEA-avustuspotti on
kasvussa, sillä viime vuonna Se-
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tan kassaan kilisi 711 396 euroa.
Kaiken kaikkiaan Seta-toimintaan lohkeaa veikkausvoittovaroista tänä vuonna 998 472 euroa eli lähes miljoona euroa,
koska STEA jakaa suoraan varoja myös Setan paikallisille jäsenjärjestöille.
Sexpo-säätiö muun muassa järjestää seksuaalineuvontaja terapiapalveluita sekä kouluttaa seksuaalisuuden parissa
työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Sexpo saa tänä vuonna 398
662 euroa STEA:n kautta. Avustuksesta suurin osa, 263 662 euroa, on korvamerkitty Sexpon
perusrahoitukseen, eli käytän-

nössä ilmeisesti ainakin henkilöstön palkkakuluihin.
Sexpon palkkalistoilla on kymmenen henkilöä. Säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen esiintyy toisinaan mediassa
asiantuntijaroolissa. Paalanen
on muun muassa puolustanut ihmisten ja eläinten välisiä
seksuaalisuhteita. Sexpon toiminnan rahoitus nojaa enimmäkseen STEA:lta saatavaan rahalliseen tukeen. Summat ovat
suuria, sillä pelkästään vuosille 2017-2020 STEA on jakanut
Sexpolle 1 633 701 euroa. Osan
tuloistaan Sexpo saa myös koulutus- ja konsultaatiotoiminnasta ja asiakasmaksuista.
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Seksuaalijärjestöt tekevät STEA:n mielestä miljoonien eurojen arvoista valistustyötä.

Rantalan ja Milonoffin hankkeet
eivät kärsi julkisen
tuen puutteesta.

Kaarnavenemiehille taas jättipotti
Veikko ja Lahja
Hurstin Laupeudentyö auttaa köyhiä
suomalaisia ruokaja vaateavulla.

tusvalmistelija tekee oman
esityksensä avustettavista kohteista, minkä jälkeen
avustusehdotus luovutetaan
sosiaali- ja terveysministeriölle. Varsinaisen päätöksen
tämän vuoden avustuksis-

ta teki sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
(vas.).
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Somalijärjestöille jälleen
miljoona-avustukset
SOSIAALI- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) on tälle vuodelle myöntänyt 509 587
euron edestä avustuksia Suomessa toimiville somalijärjestöille. Somaliyhdistykset hakivat
tälle vuodelle yhteensä 1 091
664 euron avustuksia, joista siis
noin puolet toteutui.
Somaliyhdistysten joukossa
huomattavin tuensaaja on edelleen Suomen somalialaisten liitto (Somaliliitto), jolle STEA nyt
myönsi 175 500 euroa kahteen
avustuskohteeseen.
1990-luvulla perustettu Somaliliitto ilmoittaa toimivansa Suomessa asuvien somalialaisten
kattojärjestönä. Viime vuosina
liitto on haalinut suuria summia
julkisia varoja. Viime vuonna
STEA-rahaa heltisi 266 000 euroa ja vuonna 2018 yhteensä
221 000 euroa.
Lieksan Somaliperheyhdistys ry sai STEA-rahaa yhteensä
138 987 euroa. Varat on tarkoitus käyttää ainakin maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja turvapaikanhakijoiden
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämiseen sekä kaikille avoimeen matalan kynnyksen
toimintaan. Yhdistys aikoo myös
palkata työttömiä tai osatyöky-

kyisiä nuoria järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin.
Suomen Somalia-verkosto sai
STEA:lta 80 100 euroa, jotka käytetään maahanmuuttajataustaisten nuorten vaikuttamis- ja
osallistumismahdollisuuksien
lisäämiseen Impact Academy
-toimintamuodon avulla.
Suomen Somalia-verkosto olisi
halunnut myös palkata kaksi somalitaustaista nuorta järjestön
avustajaksi, jota varten verkosto
pyysi 38 214 euron avustussummaa. Tähän tarkoitukseen rahaa
ei nyt myönnetty.
Suomi-Somalia Seura on 1986
perustettu järjestö, joka kertoo muun muassa ylläpitävänsä ja edistävänsä Suomen ja Somalian välistä yhteistyötä sekä
tekevänsä Somalian historiaa
ja kulttuurielämää tunnetuksi
Suomessa.
Suomi-Somalia Seuralle heltisi STEA:lta mukavat 115 000
euroa. Rahat käytetään seuran
mukaan suomensomalialaisten
yrittäjyys- ja työllistymisedellytyksien edistämiseen kohderyhmälle räätälöidyn kurssin, työharjoittelun, mentoroinnin sekä
yrityshautomon ja neuvonnan
avulla.

Hautomotoimintaan
lapioitu jo yli miljoona
euroa STEA-avustuksia
Startup Refugees -projektista sekä tv-ohjelmistaan tunnetut mediapersoonat Riku Rantala ja Tuomas Milonoff ovat onnistuneet haalimaan nimissään toimivalle Phoenix ry:lle suurenmoisen kasan rahaa melko lyhyessä ajassa. Tänä vuonna STEA-avustusta tulee 566 483 euroa.
SOSIAALI- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA)
on tälle vuodelle myöntänyt
Phoenix ry:lle 566 483 euroa. Summasta 195 000 euroa menee turvapaikanhakijoiden työelämäosallisuuden
lisäämiseen ”tukemalla heidän työllistymisensä edellytyksiä ja kouluttautumista
yksilöllisillä osaajaprofiilien
kartoituksilla, työ- ja koulutusmahdollisuuksia koordinoimalla sekä koulutuksilla,
verkostoitumisilla ja vapaaehtoistyöllä.”
Loput rahat aiotaan käyttää muun muassa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävän
vapaaehtoismallin kehittämiseen, työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin
sekä Euroopan sosiaalirahaston rakennerahasto-ohjelman hankkeen Generation
Work -omarahoitusosuuteen.

Avustussummat
kasvussa
STEA-rahoituksesta on tullut Phoenix ry:lle melko vakaa tulonlähde. Avustussummat ovat myös kasvussa.
Viime vuonna yhdistykselle
myönnettiin 296 706 euroa.
Jo vuonna 2018 STEA-avustuksen määrä oli 180 000 euroa.
Ensimmäiset STEA-avustukset Phoenix ry sai niinkin äsken kuin 2017. Yhteensä STEA-rahaa yhdistykselle
on tähän päivään mennes-

Rantala esitteli
käsintehtyä
kaarnavenettä
esimerkkinä
Startup Refugeesin
toiminnasta.
sä kanavoitu huimat 1 043
189 euroa. Summa on suurenmoinen, kun ottaa huomioon,
että se on siis kertynyt vain
kolmessa vuodessa. Phoenix
ry on perustettu vuonna 2016
ja ensimmäiset STEA-avustukset sille siis myönnettiin
seuraavana vuonna.

dessä.
Projekti sai julkisuutta vuoden 2016 lopussa, kun Rantala esitteli tv-lähetyksessä käsintehtyä kaarnavenettä
esimerkkinä Startup Refugeesin toiminnasta. Rantalan mukaan kaarnaveneiden
myynnistä oli tarkoitus kehittyä bisnestä.
Sittemmin Rantala on televisiossa muun muassa myös
imitoinut itsetyydytystä.

Rahaa palaa
henkilöstökuluihin

Rantalan ja Milonoffin yhdistystoiminta pyörii enimmäkseen avustusten varasKaarnaveneestä
sa. STEA:n ohella varoja ovat
yhdistykselle aiemmin jakapiti tulla bisnes
neet ainakin valtioneuvoston
kanslian asettama Suomi 100
Mitä Riku Rantalan ja
Tuomas Milonoffin yhdistys -hanke sekä ME-säätiö.
Suomen Uutisten aiemsitten oikein tekee? Yhdisman selvityksen perusteella
tyksen verkkosivulla kerrotaan, että Phoenix on voittoa Phoenix ry:lle kanavoidut varat hupenevat suurelta osin
tavoittelematon non-profityhdistyksen henkilöstökuluihautomo, joka pysäyttää erihin eli työntekijöiden palkarvoisuuden käytännön keikoihin ja palkkojen sivukunoin.
- Kanavoimme yritysten, yh- luihin.
Rahaa on käytetty pienemteisöjen ja yksilöiden tuen ja
suuntaamme sen suoraan ih- piä summia myös esimerkiksi tietokoneisiin, taksi- ja pumisille, jotka sitä eniten tarhelinkuluihin, matkakuluihin
vitsevat.
Phoenix ry:n toiminta on si- sekä viranomaismaksuihin.
Tiedossa ei ole, kuinka moni
doksissa Startup Refugees
turvapaikanhakija on todel-projektiin, jonka ympärille
lisuudessa työllistynyt yhdisyhdistys on perustettu. Startup Refugeesin kerrotaan ole- tyksen avulla.
van hanke ja verkosto, jonka
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
puitteissa turvapaikanhaKUVA LEHTIKUVA
kijoita ja pakolaisia tuetaan
työllistymisessä ja yrittäjyy-
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PS-kansanedustajat herättelevät
päättäjiä:

Yksikin huumekuolema on liikaa
THL:n tammikuussa 2020 julkaiseman
Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan
huumekuolemat ovat kasvussa. Tilastojen
mukaan vuonna 2018 huumeiden yliannostukseen kuoli yhteensä 188 ihmistä, mikä on
12,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Erityisesti nuorimpien ikäryhmien huumekuolemat ovat huolestuttavassa kasvussa.
VUONNA 2016 15-19-vuotiaiden ikäryhmässä huumemyrkytykseen kuoli 4 nuorta, vuonna 2017 kuolleita
oli 12 ja vuonna 2018 kuolemantapauksia oli jo 20. Myös
20-24-vuotiaiden ikäryhmässä on tapahtunut kasvua, joskin hieman maltillisemmin.
Alle 25-vuotiaiden kuolemaan johtaneita yliannostuksia tapahtui vuonna 2018 yhteensä 50.
- Nuorten kuolemaan johtaneet yliannostukset kertovat karua kieltään kasvavasta
huumeongelmasta Suomessa.
Asenteet etenkin kannabista kohtaan ovat muuttuneet
sallivammiksi ja yhä useampi nuori on kyselyjen mukaan
kokeillut sitä. Moni myös
tuntee huumeiden käyttä-

"Asenteet
etenkin
kannabista
kohtaan ovat
muuttuneet
sallivammiksi."

tietoinen, perussuomalaisten
kansanedustaja Sanna Antikainen toteaa.

jiä ja on tietoinen huumeiden
saatavuudesta, vaikkei itse
käyttäisi niitä. Huumekaupan siirtyessä verkkoon lähes
kuka tahansa voi ostaa niitä
nimettömästi pelkästään älypuhelimen avulla. Sitä kautta
ne myös tulevat yhä nuorempien ikäryhmien saataville ilman, että heidän lähipiirinsä välttämättä edes on asiasta

Huumeiden käytön yleistyessä myös niiden aiheuttamat
haitat ovat kasvussa. Hoitoon hakeudutaan useimmiten opioidien käytön vuoksi,
joista ehdottomasti yleisimpänä tilastoissa on vieroitushoidossakin käytetty buprenorfiini (kauppaniminä mm.
Temgesic, Subutex ja Suboxone). Se myös aiheuttaa eni-

ten kuolemaan johtaneita
yliannostuksia yhteiskäytössä
alkoholin tai bentsodiatsepiinien kanssa.
Päihteisiin liittyvät hoitojaksot ovat lähivuosina olleet
kasvussa sekä erikoissairaanhoidon avohoidon että terveydenhuollon vuodeosastojen
puolella. Vuosina 2014-2018
avohoidon potilasmäärä oli
lisääntynyt 23 prosentilla ja
käyntien määrä lähes 33 prosentilla. Vuodeosastoilla vastaavasti hoitojaksojen määrä
oli kasvanut lähes 63 prosenttia ja potilaiden määrä 71 prosenttia. Hoitopäivien määrä
oli kasvanut yli kolmannek-

hervasemmiston joukoissa on
laajemminkin hyväksyvä ja salliva suhtautuminen huumeidenkäytön vapauttamiseen.
Huumeidenkäytön lieveilmiöt
ovat tällä viikolla jälleen nousseet puheenaiheeksi Helsingin
keskustakirjasto Oodin huumeongelmien yhteydessä. Oodi
on nopeasti muodostunut huumeidenkäyttäjien ja myyjien
kokoontumis- ja välienselvittelypaikaksi. Kirjaston tiloista on
myös löytynyt huumeidenkäytön tarvikkeita kuten ruiskuja ja
huumekuppeja.

meidenkäyttöhuoneet eivät aiheuttaisi järjestyshäiriöitä tai
epäsiisteyttä, jos huumeidenkäyttöhuoneet vain sijoitetaan
oikein.
Tukikohta ry:n Osis-toiminnan
kautta kerrotaan tavoitteena
olevan tarjota voimaannuttavaa koulutusta arjen hallinnasta kuntoutuville tai aktiivisesti päihteitä käyttäville ihmisille.
Osis-projektin kautta huumeiden käyttöhuoneita perustellaan muun muassa väitettyjen
”hyvien tuloksien ja kokemuksien” vuoksi.

Tukikohta ry väittää:
Huumeiden käyttöhuoneet eivät aiheuta
järjestyshäiriöitä

Irti huumeista ry:n pomo:
Huumeiden käyttäjille
mukavat tilat

Mitä ihmettä?

Huumeidenkäytön
vapauttamista
lobbaavia järjestöjä
tuetaan veikkausvoittovaroista
Hallituspuolueiden ministerien ja johtavien
poliitikkojen toistuvat huumemyönteiset ja huumeiden käyttöön rohkaisevat lausunnot näkyvät
tällä hetkellä konkreettisesti myös sosiaali- ja
terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA)
avustuspäätöksissä.
STEA tukee vahvasti useita järjestöjä, jotka ovat profiloituneet
vapaamman huumeidenkäytön
puolestapuhujiksi ja jotka kannattavat yhteiskunnan ylläpitämiä huumeiden käyttötiloja.
Huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista ovat vastikään esittäneet esimerkiksi
sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.),
joka myös julkaisi viime vuonna Facebook-kirjoituksen, jossa
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Huumeisiin kuolleita muisteltiin
Helsingissä.

hän esitti, ettei laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta pidä rangaista.
Ministeri Pekonen myös viime
kädessä teki itse päätöksen tämän vuoden STEA-rahojen jakamisesta.
Kansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki
puolestaan kannattaa niin sanottujen huumeiden käyttöhuoneiden perustamista. Vi-

Merkittävä
taloudellinen
ongelma

Tukikohta ry:lle myönnettiin
tälle vuodelle 969 172 euroa
STEA-avustusta useaan eri kohteeseen. Yhdistys ilmoittaa olevansa päihdealan järjestö, joka
tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä
pääkaupunkiseudulla.
Tukikohta lobbaa ahkerastihuumeiden käyttöhuoneiden
perustamisen puolesta. Twitter-postauksissaan järjestö ilmoittaa kannattavansa käyttöhuonekokeilua muun muassa
haittojen vähentämisen vuoksi.
Järjestö myös väittää, että huu-
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Irti huumeista ry sai STEAavustusta 747 496 euroa huumeidenkäyttäjien ja heidän
läheistensä erilaisiin tukipalveluihin. Nimestään huolimatta Irti huumeista ry on järjestö,
joka myös haluaa edistää huumeidenkäytön harjoittamista
miellyttävissä huumehuoneissa.
Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka lobbaa julkisen vallan ylläpitämien
huumeidenkäyttöhuoneiden
puolesta blogikirjoituksessaan.
Vainikan mukaan käyttöhuone olisi ”kokeilemisen arvoinen
toimintamuoto” ja että ”kokei-

sella tänä aikana.
- Päihderiippuvuus on merkittävä ongelma sekä yhteiskunnallisesti että taloudellisesti ja aiheuttaa suurta
inhimillistä kärsimystä sekä
päihteidenkäyttäjille että heidän läheisilleen. Tiedän henkilökohtaisesti, miltä tuntuu
menettää läheinen päihteille
omien vanhempieni kuolemien kautta, Antikainen kertoo.

Hoitoon päästävä
nopeasti
Antikainen painottaa, että
hoitoonpääsyn tulee olla
mahdollisimman helppoa ja
lu olisi syytä käynnistää Suomessa.”
- Tällä hetkellä suonensisäisesti huumeita käyttävien päiväkeskuksissa ja terveysneuvontapisteissä ihmiset viettävät
aikaa yhdessä, mutta käyvät ulkona ottamassa huumeannoksensa. Huumeiden käyttäminen
puistoissa, julkisissa vessoissa ja
rappukäytävissä ei ole varmasti kenestäkään mukavaa. Ehkä
käyttöhuonekokeilu voisi tuottaa myönteisiä tuloksia, Vainikka esittää.
Irti huumeista ry:n verkkosivulla käyttöhuoneiden tarpeellisuutta puolustellaan sillä,
että huumeiden käyttäjillä olisi mahdollisuus käyttää laittomia päihteitä terveydenhuollon
työntekijän valvonnassa.

Tykkäisivätkö
muka naapurit?
Sininauhasäätiö tarjoaa kyseenalaisen näkökulman huumehuoneiden perustamisen
puolesta. Laittomien huumeiden käyttötiloja perustellaan
sillä, että ne väitetysti palvelisivat myös naapurustoa.
Sininauhasäätiön yksikönpäällikkö Paula Ahosen mukaan
käyttöhuoneiden kapasiteetin
tulisi myös olla riittävän suuri,
jolloin ympäristölle ei tulisi rasi-

Sanna Antikainen sanoo
asenteiden muuttuneen.

nopeaa, jotta käyttäjä saa tarvitsemansa avun.
- Mitä pidempään hoitoa
joutuu odottamaan, sitä vaikeampaa on päästä eroon
päihteistä. Opioidien käyttäjät ovat usein vähävaraisia,
eikä heillä tai heidän läheisillään ole resursseja pärjätä ilman yhteiskunnan turvaverkkoja. Heitä ei saa jättää
oman onnensa nojaan. Pohjois-Amerikan opioidikriisi
on varoittava esimerkki, vastaavaa kehitystä ei saa tapahtua Suomessa.
Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien nuorten huumekuolemien
tetta alimitoituksesta.
- Tulisi miettiä, mitkä paikat
Helsingissä ovat sellaisia, joissa
huumeidenkäytön haittavaikutukset näkyvät katukuvassa siten, että käyttöhuoneen perustaminen olisi naapurustollekin
parannus eikä lisäkuormitus.
Myös käyttäjiä ajatellen valmiiksi tuttu sijainti varmastikin madaltaisi kynnystä käyttöhuoneeseen hakeutumiselle, Ahonen
vetoaa säätiön verkkosivulla.
Sininauhasäätiö sai tälle vuodelle STEA-avustusta huimat 3
108 966 euroa. Rahat käytetään
muun muassa aktiivisesti päihteitä käyttävien kohtaamis- ja
tukipisteen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Osa
rahoista menee maahanmuuttajien erilaisiin tukipalveluihin
ja kahvilatoimintaan.

Käyttöhuoneita tasaisesti
ympäri kaupunkia
Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry
sai STEA-avustusta jopa 5 358
964 euroa erilaisiin hankkeisiin.
Vaikka järjestö esittää toimivansa koko maassa ”terveiden
elämäntapojen edistämiseksi”,
EHYT ry lobbaa avoimesti vapaamman huumeidenkäytön
puolesta. Järjestön asiantuntijan Inari Viskarin mukaan valvottu huumeiden käyttöhuone

Kike Elomaa on huolissaan
myös omaisten jaksamisesta.

ennaltaehkäisyä sekä hoitoon
pääsyä.

Käyttö ja kokeilut
lisääntymässä
Kansanedustaja Ritva
”Kike” Elomaa myöntää,
että huumemaailman surulliset ihmiskohtalot vetävät hänet hiljaiseksi.
- Korviini kantautui taannoin pysäyttävä tieto eri-

tyisesti nuorten huumeongelmien yleisyydestä myös
Varsinais-Suomessa. Poliitikoilta niin valtakunnan politiikassa kuin kuntapäätöksenteossakin tarvitaan tiukkoja
toimia tässä ja nyt eikä kymmenen vuoden päästä.
Huumeiden käyttö Suomessa on yleistynyt merkittävästi
viime vuosikymmeninä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2019 julkaiseman tilastoraportin pohjalta
esimerkiksi kannabiksen
käyttö ja kokeilu 15-69-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa on peräti nelinkertaistunut vuosien 1992 (6 %) ja
2018 (24 %) välillä. Kannabis on selvästi yleisin käytetty huumausaine, mutta myös
amfetamiinin, ekstaasin ja
kokaiinin kokeilut ovat lisääntyneet tuntuvasti.
Käyttö ja kokeilut ovat
yleistyneet aivan viime vuosina keskimääräistä nopeammin. Eniten huumeiden
kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet 25-34-vuotiaiden nuorten aikuisten kohdalla. Tutkimukseen vastanneista tämän
ikäryhmän edustajista peräti 45 prosenttia ilmoitti käyttäneensä jotain laitonta huumetta joskus elämässään.

Poliisille ja tullille
kunnon resurssit
Huumeiden käytön ja kokeilun yleistyminen johtaa
väistämättä niihin liittyvien haittojen lisääntymiseen.
Tilastokeskuksen eri rikostyyppien kehitystä koskevasta tilastosta selviää, että
huumausainerikosten mää-

rä on noussut vuosien 20152019 välillä 23 410:sta yli 31
000:teen.
- Tämä kehityskulku on erittäin hälyttävä, koska huumeiden käytön yleistyminen lisää rikollisuutta. Erityisesti
järjestäytynyt rikollisuus voimistuu huumausainemarkkinoiden kasvun myötä. Myös
rajat ylittävä kansainvälinen
rikollisuus saa Suomessa yhä
merkittävämpää jalansijaa
huumausainekaupan kautta,
Elomaa toteaa.
Huumeisiin kuolleiden
määrä on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa korkeampi
kuin muualla Euroopassa.
- Huumeiden käyttöön ja
kokeiluun liittyvä kuoleman
riski on varteenotettava ja
muut terveyshaitat ovat yleisiä. Huumeet ovat vakava riski yksilön elämänhallinnalle
ja vaikuttavat vahvasti ongelmien kasaantuessa myös lähipiiriin. Huumeiden käyttöön
liittyvät ongelmat yleistyvät
käsi kädessä niiden käytön
kanssa.
- Tämä kehityskulku on saatava pysäytettyä hinnalla millä
hyvänsä. Erityisen huolestuttava seikka on huumausaineongelmien yleisyys nuorison
parissa. Jos tähän ei löydetä
keinoja puuttua, on varteenotettava riski, että ongelmat
lisääntyvät räjähdysmäisesti
tulevaisuudessa. Poliisi ja tulli tarvitsevat lisää resursseja
laittoman huumekaupan torjumiseksi. Tarvitaan heidän
työtään helpottavia lainsäädäntömuutoksia. Myös huumausainerikosten rangaistusten riittävyyttä tulee harkita
huolella, Elomaa sanoo.

Salliva asenneilmapiiri on riski
Valistustyöhön ja nuorille suunnattuihin tukipalveluihin on Elomaan mielestä kohdennettava nykyistä
enemmän resursseja, sillä ongelmien ennaltaehkäisy ja
varhainen puuttuminen ovat
avainasemassa tuloksellisessa päihdepolitiikassa. Terveydenhuollossa ja sosiaalityössä
on pureuduttava tehokkaammin huumeiden käyttäjien
auttamiseen.
- Olen laatinut toimenpidealoitteen, jossa vaadin
hallitusta ryhtymään laajamittaisiin poikkihallinnollisiin toimiin huumeiden käytön vähentämiseksi. Lopuksi
haluan korostaa entistä sallivamman asenneilmapiirin
riskejä. Suhtautuminen huumeisiin on useiden eri tutkimusten mukaan aiempaa positiivisempi. Jopa maamme
kärkipoliitikot ovat ilmaisseet myönteistä suhtautumista huumausaineiden käyttöä kohtaan. Minusta tämä on
vaarallinen tie.
- Meidän jokaisen tuleekin
miettiä, onko huumeista saatava hetken huuma kaikkien
niiden aiheuttamien haittojen väärti? Nyt tarvitaan vastuullista päätöksentekoa ja
lujia ratkaisuja paisuvan huumeongelman selättämiseksi. Emme voi katsella sivusta,
kun yhä useampi nuori lipsuu
hämärille poluille, Elomaa
painottaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Nimestään
huolimatta Irti
huumeista ry on
järjestö,
joka myös haluaa
edistää huumeide
nkäytön
harjoittamista
miellyttävissä hu
umehuoneissa.

Helsinkiin kaavaillaan
jo käyttöhuoneita
tekisi asuinympäristöstä entistä
viihtyisämmän.
Blogikirjoituksessaan Viskari
korostaa erityisesti, että käyttötilan olisi hyvä sijaita ”valoisalla
ja avaralla paikalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä.”
- Järkevin ratkaisu olisi sijoittaa käyttöhuoneita tasaisesti eri puolille kaupunkia, jolloin
lieveilmiöt eivät kasva suuriksi,
Viskari kirjoittaa.
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto suhtautuu myönteisesti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan
valtuustoaloitteeseen koski-

en huumeidenkäyttäjien käyttötilojen pilotointia. EHYT ry:n
mukaan lainsäädäntöä on uudistettava niin, että uudet haittojen vähentämisen toimet ja
niiden kehittäminen ja kokeilu
mahdollistuvat.

78 000 euron avustus
huumeseksin haittojen
vähentämiseen
Tälle vuodelle STEA on myös
jakanut runsaasti veikkausvoittovaroja hankkeille, jotka ovat
eri tavoilla suoraan sidoksissa
huumemaailmaan.

Kipinä ry:lle myönnettiin 138
000 euroa huumeita käyttävien
ihmisten osallisuuden lisäämiseen, sisäisen motivaation herättelemiseen ja oman elämän
vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen.
Nuorten ystävät ry sai 227 000
euroa huumeiden käyttäjien ja
heidän läheistensä vertaistoiminnan ja kokemustoimijuuden
kehittämiseen sekä matalan
kynnyksen vertaistoimintapaikan perustamiseen.
Positiiviset ry:lle myönnettiin
veikkausvoittovaroista erikoinen 78 000 euron avustus. Ra-

hojen käyttötarkoituksena on
haittoja vähentävä ja ennaltaehkäisevä vaikuttaminen seksin yhteydessä tapahtuvassa
huumeidenkäytössä (chemsex)
sekä osaamisen ja tiedon tuottaminen päihdetyön ja seksuaalineuvonnan ammattilaisille
sekä homo- ja bi-miehille.
Chemsex-ilmiöön on mediassa viitattu muun muassa laulaja
Jari Sillanpään huumejutun uutisoinnin yhteydessä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Poliittinen vastaliike Suomen
suurimmalle puolueelle?

Säälittävät
s i l a k at
Feministipoliitikon perustamaa Silakkaliikettä yritetään brändätä humanismin, ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden kylkeen, mutta ahdasmielisyyteen taipuvainen
ilmiö keskittyy lähinnä mätkimään perussuomalaisia sosiaalisessa mediassa.
VIIME vuoden lopussa Facebookissa alkunsa saanut poliittinen someilmiö Silakkaliike on saanut laajaa huomiota
eri kanavissa, vaikka monille
on edelleen epäselvää, mihin
liike on pyrkimässä. Silakoiden verkkosivulla kerrotaan,
että silakkaliike toimii jakamattoman ihmisarvon, tieteen, luonnon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden
puolesta. Silakoiden väitetään
myös olevan puoluepoliittisesti sitoutumaton ja vastustavan syrjintää, fasismia, rasismia ja ilmastodenialismia.
Silakkaliikkeellä on useita
sosiaalisen median kanavia.
Silakkaliike-nimisessä Facebook-ryhmässä on jo 28 000
jäsentä. Tosin äskettäin on
perustettu myös ”Silakkaliike ja kusetuksen sivumaku”
-niminen foorumi, silakkaliikkeestä poistuneille henkilöille.
Silakkaliikettä onkin moitittu siitä, että lähes mikä tahansa vastustaminen tai kyseenalaistaminen voi johtaa
silakkaryhmästä erottamiseen. Tämän sai äskettäin
kokea muun muassa Keskuskauppakamarin toimi-

tusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka erotettiin
silakoiden ryhmästä sen jälkeen, kun Romakkaniemi
oli todennut, että fasistisia
piirteitä esiintyy sitä enemmän, mitä kauemmas mennään maltillisesta, liberaalista keskustasta ja ettei silmiä
saa ummistaa myöskään vasemmistolaisiksi leimatuilta,
fasistisia piirteitä sisältäviltä
liikkeiltä.

Perustaja inhoaa
perussuomalaisia
Silakkaliikkeen esikuvana pidetään Italiassa toimivaa Sardiiniliikettä, joka vastustaa Matteo Salvinin La
Lega -puoluetta. Yksi liikkeen
perustajista, tekoäly-yrittäjä Katriina Valli kertoi joulukuun lopussa Helsingin Sanomille, että Silakkaliikkeen
takana on ”parinkymmenen
aktivistin joukko”.
Silakkaliikkeen perustajana
pidetään Johannes Koskea,
jonka julistuksenomaisesta
blogitekstistä liikkeen kerrotaan saaneen alkunsa. Koski
väittää liikkeen olevan rauhanomainen ruohonjuurita-

Koskenkylä:

Kritiikki hallituksen ilmastorahastoa kohtaan kasvaa
VTT Heikki Koskenkylä arvioi hallituksen ilmastorahastokaavailuja ja Vaken roolia. Hän toistaa esityksensä Vaken
lopettamisesta, sillä valtiollisia toimijoita on jo liikaa
sijoitus- ja kehitystoiminnoissa.
HALLITUS on kertonut aikeistaan irrottaa varoja valtion sijoitus- ja kehitysyhtiö Vaken
tuotoista ja ohjata niitä ilmastorahastohankkeeseen.
Vuonna 2016 perustettu valtion kehitysyhtiö Vake oli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) lempilapsi. Sipilän ideana oli laittaa
”valtion tase töihin”. Vakeen siirrettiin viiden yhtiön osakkeita.
Suurin erä tulee Nesteen 8,3 pro-
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sentin osakeomistuksesta, jonka
arvo on noin 2,4 miljardia euroa.
Viime vuoden syyskuussa selvitysmies Jouni Hakala julkaisi raportin valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden roolista. Hän ehdotti
Vaken lopettamista, pääomien
palauttamista valtiolle ja Vakelle kaavailtujen tehtävien siirtoa
Teollisuussijoitukselle eli Tesille.
Keskustelu Vakesta oli jo viime
syksynä varsin vilkasta ja kriittis-

Perussuomalaiset
herättävät "silakoissa"
kiihkeitä tunteita.
joka on toiseksi suurin eduskuntapuolue ja gallup-kannatukseltaan Suomen ylivoimaisesti suosituin puolue.

son ryhmä.
Koski on ammatiltaan käyttöliittymäsuunnittelija. Hän
oli myös feministisen puolueen eduskuntavaaliehdokas
viime keväänä. Kosken Twitter-tililtä selviää, että hän haluaa usein mätkiä perussuomalaisia omien käsityksiensä
pohjalta.
- Kuvitellaanpa hetki, Suomessa syntyisi oma Sardiini-liike, joka toimisi vastavoimana nationalistiselle,
populistiselle ja äärioikeistolaiselle politiikalle – eli erityisesti Halla-ahon PS:lle, Koski kirjoitti Twitterissa joulun
aikaan.
Kosken mukaan myös Silakkaliikkeen pitäisi haastaa perussuomalainen politiikka.
Kosken puoluesidonnainen tausta sekä hänen someavauksensa eivät siis ainakaan tue käsitystä, että
Silakkaliike olisi puoluepoliittisesti sitoutumaton. Päinvastoin: jää vaikutelma, että
pyrkimys on ensisijaisesti mätkiä perussuomalaisia,

Perussuomalaiset herättää
kiihkeitä tunteita myös Silakoiden Facebook-ryhmässä,
jossa monet kirjoittajat käyvät kovilla kierroksilla. Irrationaalinen pelko ja todellisuudesta loitollaan olevat
väitelauseet toistuvat melkein jokaisessa postauksessa.
Silakkaryhmän kirjoittajien mielestä perussuomalaiset ovat yleensä joko fasisteja, rasisteja tai molempia, ja
monet ovat löytävinään nykyajasta pelottavia yhtäläisyyksiä 1930-luvun tapahtumiin.
Julkaisujen kommentoijat ja
peukuttajat ovat jyrkästi samanmielisiä, eikä edes kaikkein älyttömimpiä väitteitä
tohdita kyseenalaistaa.
Silakkaryhmässä on julkaistu myös useita pidempiä

tä. Ehdotin itse Vake:n lopettamista 2019 marraskuussa. Vaken
taholta tuli tuolloin varsin kriittistä palautetta kirjoitukseen.
Sanna Marinin hallitus kertoi
3.2.2020, että hallitus valmistelee kevään kehysriiheen ehdotuksen ilmastorahastosta. Se perustettaisiin Vaken yhteyteen.
Vaken yli kahden miljardin euron
pääomien tuotoista kohdennettaisiin ilmastotoimiin satoja miljoonia euroja. Vake keskittyisi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja
digitalisaation edistämiseen.
Työelämäprofessori Pentti Pikkarainen kritisoi ilmastorahaston perustamista. Hän toteaa,
että Suomessa on jo useita valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöitä ja
epäilee uuden perustamisen tarvetta. Hän myös kritisoi Vaken
kautta annettavaa tukea yrityksille. Suomessa ei ole pulaa ra-

hoituksen saatavuudesta vaan
järkevistä hankkeista.
Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen ja toimitusjohtaja Paula Laine puolustelevat
Vaken toimintaa. Heidän perustelunsa eivät vaikuta kovin hyviltä.
Osmo Soininvaara varoittaa,
että ilmastorahastohanke saattaa osoittautua suureksi virheeksi. Soininvaara epäilee ilmastohankkeiden tukemisen
mielekkyyttä Vaken kautta. Tämä
tulisi vääristämään kilpailua, jolloin markkinaehtoisesti kannattavat hankkeet kärsisivät.
Soininvaara hoitaisi ilmastonmuutoksen ja päästöjen torjuntaa päästöoikeuksien hintoja
nostamalla.
Ehkä yllättävin ja kovin kritiikki ilmastorahastoa kohtaan on
tullut OP-ryhmän pääjohtajalta
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Fasismi- ja
rasismiväitteitä

kirjoituksia, joissa pyritään
eräänlaiseen yhteenkuuluvuuden ja ryhmähengen tunteen vahvistamiseen, jopa liioitellen ja hurmiohenkeä
tavoitellen.
- Silakkaliike näyttää voimaantuvan omasta lukumäärästään ja moninaisuudestaan. Liike on jo ylittänyt
yhden kynnyksen, eli saavuttanut niin suuren kriittisen massan, että media ei voi
ohittaa tätä. Eikä haluakaan,
eräs kirjoittaja väittää.

Mielenosoitus
lässähti
Silakkaliike järjesti ensimmäisen kerran toimintaa sosiaalisen median ulkopuolella, kun ryhmän mielenosoitus
kokoontui Helsingin Kansalaistorille. Paikalla olijoiden
mukaan tilaisuuden tunnelma vaikutti lässähtäneeltä, eikä hyinen sade nostanut
tunnelmaa. Osalla oli sentään mukanaan erilaisia kylttejä. Kaiken kaikkiaan mie-

Heikki Koskenkylä
Timo Ritakalliolta. Hän on myös
Finanssiala ry:n puheenjohtaja.
Finanssiala ry on pankkien ja vakuutuslaitosten etujärjestö. Ritakallio sanoo Kauppalehdessä
17.2.2020, että hän ”kummeksuu
ilmastorahastoa”. Myös Finanssiala ry:n toimitusjohtaja PiiaNoora Kauppi kritisoi ilmastora-

Olli Immosen
mielestä Suomessa ollaan vaarallisella tiellä.

Silakkaliikkeen mielenosoitus
Helsingissä jäi tyngäksi. Poliisi
puhui jopa tuhannesta ja paikalla olleet sivulliset vain parista
sadasta osallistujasta.

lenosoittajia nähtiin paikalla
vain noin tuhat.
Yksi paikallaolijoista oli perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen, joka kertoi tilaisuudesta
omalla Facebook-sivullaan jakamassaan videossa.
- Silakkaliike on kertonut
olevansa koko kansan liike, joka ei syrji ketään ja joka
vastustaa rasismia. Huomasin kuitenkin täällä, että mukaan on tullut vähän erilaista
porukkaa, ja tilaisuuden perusteella silakka-aktivismiin
liittyy myös ilmastoagenda,
Tynkkynen kertoo videolla.
Tynkkysen mukaan useat
mielenosoittajat pyrkivät tilaisuudessa estämään hänen
kuvaamisensa tunkemalla sateenvarjoja kameran eteen.
- Kun yritin siirtyä paikasta
toiseen, sateenvarjot seurasivat perässä.

la myös, että eräät silakka-aktivistit ryhtyivät roiskimaan
sateenvarjoihin kertynyttä vettä Tynkkysen päälle.
Tynkkynen kiittelee, ettei hän
ottanut tilaisuuteen mukaan
kalliimpaa kuvauskalustoaan
vaan ainoastaan kännykkäkameran.
- Mielenosoituksen jälkeen
kaiken kaikkiaan minulle jäi
se käsitys, että silakkaliike ei
ole sitä, mitä se väittää olevansa. Yhdessä lavalta kuullussa puheenvuorossa väitettiin, että Eduskuntatalossa
olisi yksi puolue, joka edistää
rasismia. Hyvin selkeästi kävi
ilmi, että silakkaliike toimii
nimenomaan perussuomalaisia vastaan.
- Lavalta järjestäjän toimesta myös huudettiin: ”Tämä on
meidän Suomi, ei teidän Suomi.” Sama toistui useita kertoja, Tynkkynen ihmettelee.

Epämääräistä
huutelua

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Tynkkynen kertoo videolhastoa, koska yksityistä rahaa on
tarjolla riittävästi.
Merkillepantavaa on, että Vaken hallituksen puheenjohtaja
Karhinen oli ennen Ritakalliota
pitkään OP-ryhmän pääjohtaja. Karhinen alkoi laajentaa OPryhmän toimintaa täysin uusille
aloille kuten terveydenhoitoon
ja jopa autonvuokraukseen.
Nämä Karhisen rönsyilyt on Ritakallio nyt karsimassa pois. Myös
Vaken osalta rönsyilemisen vaara on olemassa, koska sille ei
ehkä löydy tarpeeksi hyviä hankkeita.
Hallituksen olisi nyt syytä tutkia huolella selvitysmies Jouni Hakalan raporttia viime syyskuulta. Siinä todetaan, että
valtiollisia toimijoita on jo liikaa
sijoitus- ja kehitystoiminnoissa.
Näitä ovat Finnvera, Teollisuussijoitus (Tesi), Business Finland

(entinen Tekes), Solidium, Sitra ja
Vake. Tässä on aivan liian paljon
laitoksia ja toiminnot osin päällekkäisiä. Muissa Pohjoismaissa
ei ole vastaavaa. Hallituksen olisi parasta lopettaa Vake, siirtää
pääomat takaisin valtiolle ja sulauttaa Vaken toiminta jo aiemmin perustetuille laitoksille tai
yhtiöille.
Ilmeisesti hallitus on huomannut julkisuudessa esitetyn kovan
kritiikin Vakea ja sen ilmastorahastoa kohtaan. Valtioneuvoston kanslia onkin 17.2. asettanut
kiireesti ministeriöiden välisen virkamiestyöryhmän suunnittelemaan Vaken pohjalta rakennettavan ilmastorahaston
toimintamallia ja vaihtoehtoja
rahaston perustamiseksi.
■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
KUVA PS ARKISTO

Immonen sisäministeriön aikeista
rajoittaa sananvapautta:

”Maalittaminen
on vaarallinen termi”
Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan niin kutsuttua maalittamiseen
liittyvää lainsäädäntöä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lakimuutoksella pyritään puuttumaan maalittamiseen eli henkilöiden mustamaalaamiseen erityisesti sosiaalisessa mediassa.
SISÄMINISTERI Maria Ohisalo
(vihr.) totesi MTV:n verkkouutisissa, että muutamien vihapuhetta koskevien tutkimusten
mukaan osa ihmisistä ei uskalla osallistua poliittiseen keskusteluun tai lähteä ehdolle
vaaleissa.
Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kummastelee ministerin esiin
nostamia ongelmia maalittamiskeskustelun yhteydessä.
- Tarkoittaako sisäministeri lausunnollaan sitä, ettei poliitikkoja saisi jatkossa enää
arvostella? Sisäministerin vihjailut ovat huolestuttavia, Immonen sanoo.
- Poliitikkoja on saatava arvostella ilman pelkoa rikosoikeudelliseen vastuuseen joutumisesta, sillä muuten olemme
demokratian näkökulmasta
huolestuttavalla tiellä. Myös
tiedotusvälineiden olisi syytä olla huolissaan, jos Suomessa lähdetään murentamaan
oikeutta poliitikkojen arvosteluun.

"Tarkoittaako
sisäministeri
lausunnollaan sitä,
ettei poliitikkoja
saisi jatkossa enää
arvostella?"
niin kutsutun maalittamisen
keskeiset tekotavat ovat jo rangaistavia voimassa olevan rikoslain rangaistussäännösten mukaan.
- Rikoslaissa säädetään rangaistaviksi esimerkiksi virkamiehiin kohdistuvat rikokset, yksityiselämää loukkaavan tiedon
levittäminen ja vainoaminen,
kunnianloukkaus, julkinen kehottaminen rikokseen, laiton
uhkaus, tietosuojarikos, ilkivalta
ja viestintärauhan rikkominen.

Lainsäädännön
on oltava täsmällistä

Kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa riittävällä täsmällisyydellä siten, että
Päätöksentekijöiden
säännöksen sanamuodon perusteella on ennakoitavissa,
kestettävä kritiikkiä
onko jokin toiminta tai laiminImmosen mukaan poliitikko- lyönti rangaistavaa.
- Lainsäädännön on oltava seljen, viranomaisten ja muiden
päätöksentekijöiden tulee kes- keää, täsmällistä ja tarkkarajaista. Rikoslakiin ei voida säätää tehtävissään kovaakin jultää säännöksiä, jotka eivät täytä
kista kritiikkiä.
tarkkarajaisuusvaatimusta, Im- Sananvapauden tarkoitus
monen sanoo.
on suojella kansalaisia hallin- ”Maalittaminen” on epämäänolta, ei estää kansalaisia moiträisyydessään vaarallinen termi.
timasta huonoa hallintoa.
On syytä tarkkaan pohtia, salImmonen muistuttaa, että

liiko perustuslakimme esitetyn
kaltaista lainsäädäntöä.

Epädemokraattista
toimintaa
Immosen mukaan maalittamisen kaltaisia epämääräisiä lakeja säädetään paljon epädemokraattisissa maissa länsimaiden
ulkopuolella.
- Esimerkiksi Turkin rikoslaissa on pykälä, joka koskee presidentin kunniaa. Presidentin
herjaamista pidetään vakavampana rikoksena kuin tavallisen
kansalaisen herjaamista.
- Demokratiaan nojaavassa Suomessa asetelma on tällä
hetkellä päinvastainen: esimerkiksi Suomen kunnianloukkausta koskeva laki suojaa kansalaisten oikeutta arvostella
poliitikkoja ja julkisen viran haltijoita. Myös säädöksessä yksityiselämää loukkaavasta tiedon
levittämisestä on poliitikkoja koskeva poikkeus, Immonen
toteaa.
Immonen näkee, että käynnissä oleva maalittamiseen liittyvä
lainsäädäntöhanke on pahimmillaan suuri uhka demokratialle.
- Suomessa ollaan vaarallisella tiellä siinä vaiheessa, kun hallituksessa pohditaan keinoja
poliitikkojen ja julkisissa viroissa toimivien henkilöiden toiminnan arvostelun kriminalisointiin.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO
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