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PÄÄKIRJOITUS

Lasten pelejä
MUISTANET Monopolin? Lautapelin,
jossa pelaajat ostavat helsinkiläisiä katuja, rakentavat hotelleja ja yrittävät ajaa
toisiaan konkurssiin. Välillä nostetaan
Yhteismaa- tai Sattuma-kortteja ja käydään vankilassa. Jotta peli sujuu, kaikkien on noudatettava samoja sääntöjä.
Joskus isommat lapset toki höynäyttävät
nuorempiaan, jotka eivät joko viitsi tai
vielä osaa lukea sääntökirjaan perehtyä.
OPETTAAKO Monopoli taloutta – siivittävätkö lapsuuden pelituokiot aikuisajan varallisuuteen? Vai pitäisikö mieluummin pelata jotain toista peliä?
Afrikan tähti ei taida olla parempi. Siinä opetettava vaurastumisstrategia on:
”Harhaile ees-taas vieraalla mantereella
ja kaiva maata. Jos rosvo uhkaa aseella,
luovuta rahasi.”
HYPÄTÄÄN seuraavaksi aikuisten
maailmaan. Mitä yhteistä on seuraavilla uutisilla:
• Ranskan valtiovarainministeri Bruno
Le Maire vaatii EU-jäsenmaita takaamaan toistensa velkoja. Muuta vaihtoehtoa ulospääsyyn ei ole. Sitä paitsi ”kaikki
hyötyvät”. [HS]
• Kenraali Jarno Lindberg lobbaa
Lockheed Martin -yhtiön hävittäjää.
[IL]
• Kahden SDP-pääministerin Antti
Rinteen ja Sanna Marinin erityisavustaja Dimitri Qvintus siirtyy lääkeyhtiö
Bayer AG:n suomalaisen tytäryhtiön yhteiskuntasuhdepäälliköksi. [IS]
KAIKISSA kolmessa on kyse luottamusaseman hyväksikäyttämisestä. Ensimmäisessä kyse on siitä, että ylivelkaantunut Ranska haluaa hölmömpien
”kumppanimaiden” kuittaavan sen velat.
Rivien välissä on uhkaus: ”Maksakaa, tai
eurovaluuttanne tuhoutuu”. Vähän kuin
Afrikan tähteä pelaisi.
KAHDESSA jälkimmäisessä uutisessa kyse on siitä, että suurkorporaatiot
käytännössä ostavat sensitiivistä informaatiota. Tällaista ei lasten peleissä tapahdu. Jos tapahtuisi, pelin nimi olisi
Oligarkia. Tällaista peliä pelaamalla tenavat oppisivat aikuisten maailman julmat pelisäännöt ja oligarkkisen maailman. Sen, jossa yritysten kilpailuetu ei
perustu laadukkaisiin tuotteisiin, vaan
läheisiin suhteisiin vallanpitäjiin. Tässä pelissä ei ole kiinteitä, kaikille yhteisiä sääntöjä. Peli päinvastoin perustuu
siihen, että pelaajat yrittävät lennossa muuttaa sääntöjä tavalla, joka maksimaalisesti hyödyttää itseä ja haittaa
muita.
NEUVOSTOLIITTO kaatui jo vuosia
sitten, mutta sielläkin pelattiin tätä peliä. Suojamaskikauppias Onni Sarmasteen tapaiset nopealiikkeiset velmut
jobbasivat ensin farkkuja, sitten tietokoneita, ja lopulta valtionyhtiökuponkeja.
Vauraus mahdollisti lahjonnan. Virkamiehet siirtyivät kommunismin palveluksesta kumartamaan uutta herraa, poliittisesti vaikutusvaltaisia hyperrikkaita
oligarkkeja.
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OLIGARKIA käsitteenä tunnettiin jo
ennen ajanlaskumme alkua. Talousteoreetikoiden, Robert Michaelsin ja Nobelisti George Stiglerin, kynästä on käsite Oligarkian rautainen laki. Sen karu
viesti on: suuret voittavat ja pienet häviävät aina. Tämä johtuu siitä, että suurilla on mahdollisuus ja kyky yhdessä
toimien lobata läpi tavoittelemansa säädösmuutokset. Pienillä yrityksillä tätä
mahdollisuutta ei ole, saati sitten yksittäisillä ihmisillä.
KESKIMÄÄRÄISILLÄ parturikampaamoilla ei ole varaa palkata pääministerin luottoavustajia yhteiskuntasuhdepäälliköiksi ja laittaa näitä ujuttamaan
itseään suosivia sääntöjä seuraavaan kehysriiheen. Lääkekorporaatioilla varaa on. Samaten miljardikauppoja tekevällä Lockheed Martinilla on varaa
ostaa suomalainen kenraali ”konsultoimaan” hävittäjähankinnassa - siis kertomaan täsmällisesti, mitä Suomi tavoittelee. Tarjous rakennetaan sitten tämän
pohjalta.
ON vaikea sanoa, ovatko muut hävittäjiä tarjoavat yhtiöt yhtään sen eettisempiä.
KENTIES lääkärikunta on eettisempää?
Lääkäreitä tosin Suomessa on liian vähän. Lääkäreiden vähäisen määrän, kalliin koulutuksen ohella, varmistaa poliittisesti vaikutusvaltainen Lääkäriliitto.
Sen tavoite on pitää lääkäreiden määrä
mahdollisimman pienenä ja sitä kautta
palkat mahdollisimman korkeina. Taitavaa lobbausta. Valitettavasti lobbauksen maksavat aina suomalaiset - he, jotka jäävät vaille hoitoa.
ENTÄ Veikkaus? Se väittää toimivansa
eettisesti. Yhtiö kuitenkin ripottelee pelikoneensa kaikkein köyhimmille alueille. Poliitikkojen erityissuojeluksessa on
sallittua tehdä yksinoikeudella asioita,
joita muille ei sallita. Kätevää! Kätevää
on myös se, että Alko saa myydä liikkeissään viinaa, joka on aivan liian vaarallista vastapäisessä kaupassa myytäväksi.
VOISIHAN vähittäismyynnin jo pikkuhiljaa sallia – varsinkin muistaen, että Kja S-ryhmän poliittiset linkit ovat vähintään yhtä vahvat kuin Alkolla.
MITÄ pidempään suomalaista lainsäädäntötyötä seuraa, sen ilmeisemmäksi
käy, että suomalaiset korporaatiot osallistuvat toimintaansa sääntelevän lainsäädännön kirjoittamiseen. Tämä on
puhdasta oligarkiaa. Säännöt kun tehdään itseä hyödyttämään, ja muita haittaamaan.
ONKO ihme, jos Suomeen ei synny uusia suuria yrityksiä? Pikkufirmoja on rutosti ja erittäin vahvoja suuryrityksiä.
Keskikasti on ohuen ohut, eikä sieltä ole
luontevia polkuja suureksi.
MUTTA miten voisikaan olla? Niiden
syntyminen on tarkoituksella estetty.
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Hallitus ei osaa
laittaa asioita tärkeysjärjestykseen

Miljardien välttä
katetaan pelkäll
Perussuomalaiset eivät ole tyytyväisiä hallituksen
kehysriihen tuloksiin, vaikka toimenpidelistalla onkin heidän mukaansa tarpeellisia ja välttämättömiä
keinoja koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien hoitoon. Perussuomalaiset arvostelee erityisesti
sitä, ettei valtiolle toissijaisista menoista ole leikattu,
vaan kaikki lisäykset otetaan velaksi.
KORONALAMA ei saa olla tekosyy velkaantua enempää kuin on
välttämätöntä. Hallituksen olisi
syytä säästää vähemmän tärkeistä kohteista kuten kehitysavusta,
taloudellisesti haitallisesta maahanmuutosta ja liioitelluista ilmastotoimista, perussuomalaisten
eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Ville Tavio kommentoi.

Moraaliposeerauksesta
tinkimättä
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomauttaa,
että koronapandemia ja sen torjuntatoimet aiheuttavat valtiolle
miljardiluokan verotulojen menetyksen ja lisäävät toisaalta massiivisesti kuluja.

- Näyttää selvältä, että hallitus aikoo
rahoittaa tämän lisälaskun pelkästään
uutta velkaa ottamalla. Hallitusohjelman menolisäyksistä ei olla valmiita
tinkimään lainkaan, vaan rahan suruton kippaaminen omiin lempiprojekteihin jatkuu kuin mitään kriisiä ei
olisikaan, Halla-aho toteaa.

Kehitysapu jäihin,
pakolaiskiintiö jäihin
Halla-ahon mukaan vientiteollisuudella ja kuljetusalalla on keskeinen
rooli suomalaisten hyvinvoinnin rahoituksessa, ja tämä rooli vain korostuu, kun palvelusektori on syvässä
kriisissä. Halla-aho pitää ensiarvoisen
tärkeänä, että hallitus luopuu toistaiseksi suuruudenhulluista hiilineutraalisuustavoitteistaan.

Sanna Marinin
hallituksella ei ole
homma selvästikään hallussa.

Ministerit rahoittavat
omia lempikohteitaan.

lttämättömät menolisäykset
källä velalla
"Rahan suruton
kippaaminen omiin
lempiprojekteihin
jatkuu kuin mitään
kriisiä ei olisikaan."

- Koko menopuoleen pitäisi erityisesti nyt tehdä realistinen ja pragmaattinen läpivalaisu. Toimenpiteiden pitää hyödyttää Suomea ja
suomalaisia, Purra toteaa.
- Ihmisten terveys ja toimeentulo,
työpaikkojen ja yritysten selviytyminen ja mahdollisimman hyvät taloudelliset puskurit ovat tärkeitä asioita.
Sen sijaan en ymmärrä, miksi esimer-

kiksi kulttuuriala on tällaisessa elämän ja kuoleman politiikassa haluttu
nostaa erityisiin panostuskohteisiin,
Purra ihmettelee.

Maahanmuuton esityksiä
odotetaan pelolla

ne eivät kykene irrottamaan lempihankkeistaan edes kriisioloissa.
- Pelolla odotan, mitä sieltä on lähiaikoina esimerkiksi maahanmuuton
suhteen tulossa, Purra sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Purran mukaan hallituspuolueet
näyttävät politikoivan kriisissä, kun

- Kehitysapu on tässä tilanteessa
pantava jäihin. Kansallinen pakolaiskiintiö on lakkautettava, eikä turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja pidä
toteuttaa. Asiat on pystyttävä panemaan tärkeysjärjestykseen, ja suomalaisen työn ja yrittämisen tulee tässä
tilanteessa mennä maailmanparannushankkeiden edelle, Halla-aho vaatii.

Menoja ei ole
priorisoitu
Perussumalaisten 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Riikka Purran
mielestä kehysriihen päätöksissä on
paljon välttämätöntä ja tarpeellista.
Silti hänkin hämmästelee sitä perusajatusta, että priorisointiin ei koettu
olevan tarvetta.

Perussuomalaisten Ville Tavio, Jussi Halla-aho ja Riikka Purra ihmettelevät hallituksen tärkeysjärjestystä ja
rahankäyttöä.
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Ylestä ja
maahanmuutosta
voidaan säästää.

Halla-aho patistaa Yleä, Sitraa ja puolueita kulukuurille:

Toissijaisia menokohteita leikattava
ankaralla kädellä
Perussuomalaisten mielestä koronan tuomat talousvaikeudet
pakottavat valtion laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja
leikkaamaan sellaisia menoja, joilla ei ole merkitystä ihmisten
terveydelle tai hyvinvoinnille.
KENELLÄ vahingot pitäisi maksattaa, kun kaikki ovat
yhtä syyttömiä? Vahinkoja ei
voida täysimääräisesti kompensoida millekään eturyhmälle, koska se tapahtuu aina
jonkun muun eturyhmän
kustannuksella. Kaikki siis
tulevat maksamaan, perussuomalaisten puheenjohtaja
Jussi Halla-aho huomauttaa.
- Kaikki ihmiset kuuluvat
johonkin eturyhmään. Yrittäjiin, duunareihin, kiinteistösijoittajiin, eläkeläisiin,
opiskelijoihin, lapsiperheisiin, kuntien työntekijöihin
jne. Kaikista eturyhmistä tulee näinä päivinä paljon vies-

tejä päättäjille. Viestien yhteinen nimittäjä on se, että
koronaepidemian ja sen torjuntatoimien aiheuttamia vahinkoja ei saa maksattaa eturyhmällä X.

Pk-yrittäjille
rahallista tukea
Halla-aho muistuttaa, että
talouselämä on pidettävä
käynnissä sekä kriisin aikana
että sen yli, koska jos yritykset tuhoutuvat, lähtevät myös
työpaikat, verotulot ja kulutuskysyntä.
- On paljon yksittäisiä toimenpiteitä, joilla voidaan

helpottaa ahdingossa olevia
pk-yrittäjiä. Esimerkiksi se,
että eräiden muiden maiden
tavoin valtio maksaa osan
sellaisten työntekijöiden
palkkakustannuksista, jotka vähentyneen kysynnän tai
ovien sulkemisen vuoksi joutuisivat irtisanotuiksi. Samalla on tietysti tärkeää luoda
valvontamekanismit sen varalle, ettei tällaista tukea valu
muille kuin todellisissa ja koronasta johtuvissa vaikeuksissa oleville yrityksille.
- Samoin sairausajan palkkakustannukset on perusteltua siirtää valtiolle. Vuokraisäntien on syytä osallistua

Velkainen euroalue vaarassa
huojuttaa myös Suomen taloutta
Talouden sakatessa Italian ja siten koko euroalueen
ongelmat ovat valtavat. Nyt nähtävillä olevaa konkurssien ja alaskirjausten shokkiaaltoa ei ole vielä
edes kohdattu, varoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto.
EURORYHMÄN valtiovarainministerit kokoustivat päästäkseen yhteisymmärrykseen
toimista koronaepidemian ai-
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heuttaman kriisin korjaamiseksi. Näitä euroalueen ongelmia
on käsitelty julkisuudessa pinnallisesti, toteaa perussuoma-

laisten kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Sakari Puisto.
Yksi koronakriisin pahiten kurittamista maista on Italia.
- Täytyy ymmärtää, että talouden sakatessa Italian ja siten koko euroalueen ongelmat
ovat valtavat. Italian valtionvelka on 2 500 miljardia euroa,
ja nyt julkinen alijäämä reväh-
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"Nyt jos
koskaan on
kyettävä
panemaan asioita
tärkeysjärjestykseen."
talkoisiin ja leikata voittoosuus pois yritysten maksamasta vuokrasta. Monet ovat
jo näyttäneet erinomaista esimerkkiä, Halla-aho sanoo.

Suomalaiset
tarvitsevat nyt
joka sentin
Riippumatta siitä, millaisiin
kompensaatiotoimenpiteisiin ryhdytään, niihin tarvitaan rahaa.
- Nyt jos koskaan on kyettävä panemaan asioita tärkeysjärjestykseen. Kehitysapumenot on jäädytettävä
kokonaan. Suomi ei voi katastrofin keskellä maksaa yli
miljardia euroa kehitysapua
ulkomaille.
- Myös Yleisradion ja Sitran
kaltaisten mammuttien on
tunnettava vastuunsa, supistettava ei-välttämättömiä toi-

Turvapaikanhakijoita Torniossa
syksyllä 2015.

mintojaan ja ohjattava varoja
yhteiseen kassaan. Poliittisten järjestöjen ja puolueiden
saamaa tukea on leikattava
kovalla kädellä, Halla-aho sanoo.

Julkisesta
kulutuksesta
löysät pois
Perussuomalaiset korostavat, että kun talouttamme ja
yhteiskuntaamme ylläpidetään kriisin oloissa ja jälleenrakennetaan sen jälkeen, on
jokainen euro kallis.
- Julkisesta kulutuksesta on otettava kaikki löysät
pois. Suomen, kuten jokaisen
maan, on keskityttävä itsensä
ja omiensa auttamiseen. Kehitysapumenot, moninaiset
maahanmuuton kustannukset sekä poliittisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen
tuet ovat esimerkkejä menokohteista, joista pitää näissä oloissa leikata ankaralla kädellä suomalaisen työn,
yrittämisen ja hyvinvoinnin
puolustamiseksi. Säätiöiden
verotuksellisiin erivapauksiin
on puututtava.
- Suomi ei liioin voi osallistua yhteisvaluutta euron
pelastusprojekteihin, jotka
saattavat olla edessä, mikä-

tää. Sen pankkien tase on useiden tuhansien miljardien eurojen luokkaa. Ja nyt nähtävillä
olevaa konkurssien ja alaskirjausten shokkiaaltoa ei ole vielä edes kohdattu, Sakari Puisto
kuvailee.

Nykyiset tukimekanismit
eivät riittäisi
Mittakaavaa Italian ongelmiin
voi hakea pankkiunionin kriisirahastosta, jonka suuruus on 60
miljardia, ja Euroopan vakausmekanismista, joka on tällä het-

Sakari Puisto

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KOLUMN I

Katse pallossa myös
kriisiaikana

Suomen on
keskityttävä omiensa
auttamiseen.

KIRJOITAN näitä rivejä puoluetoimistolla, joka on etätöihin
siirtymisen vuoksi yhtä hiljainen kuin muukin Suomi. Myös
politiikka on poikkeustilassa. Kriisiaikana tavanomaiset talouteen ja yhteiskuntaan liittyvät puheenaiheet jäävät taka-alalle.
Kansalaiset hakevat epävarmuuden keskellä turvaa niistä, joihin valta henkilöityy – pääministereistä ja presidenteistä. Tämä
heijastuu myös puolueiden kannatusluvuissa niin meillä kuin
muuallakin.
PANDEMIATILANNE elää päivittäin, eikä kenelläkään ole
varmaa tietoa siitä, mikä strategia tuottaa parhaan lopputuloksen. Ei ole edes täysin selvää, mihin pitäisi ensisijaisesti pyrkiä.
Estämään tartuntoja hinnalla millä hyvänsä vai suojelemaan
taloutta ja yhteiskunnan rahoituspohjaa luhistumiselta? Kova
tauti vaatii kovat lääkkeet, mutta liian kovilla lääkkeillä tapetaan taudin lisäksi potilas. On yhteiskunnan kokonaisetu, että
terveet yritykset autetaan kriisin yli, mutta mistään ei löydy
sellaista rahasäkkiä, josta voitaisiin loputtomiin maksaa kiinni
olevien yritysten vuokrakustannukset ja lomautettuna olevien
työntekijöiden toimeentulo. Koulut on ennemmin tai myöhemmin avattava, tai muuten edessä on syrjäytymisestä seuraava inhimillinen ja taloudellinen pommi.
MIKÄ on opposition rooli kriisioloissa? Jos hallituspuolueiden
edustajilta kysytään, opposition – ja etenkin perussuomalaisten
– pitäisi olla hiljaa ja tukea kritiikittä kaikkea, mitä hallitus tekee. Muu on epäisänmaallista veneenkeikuttamista. Omissa riveissämme jotkut ovat taas sitä mieltä, että nyt pitäisi räksyttää
entistä tuimemmin ja lupailla palkankorotuksia sinne ja rahallisia tukia tänne. Oma näkemykseni on, että perussuomalaiset
ovat – ja meidän pitää olla – vastuullisen asiapolitiikan ja yhteiskunnan kokonaisedun puolue.

"Suomi ei
liioin voi osallistua
yhteisvaluutta
euron pelastusprojekteihin."
li koronaviruksesta pahiten
kärsineen Italian talous romahtaa. Sen sijaan Suomen
on syytä laatia valmiussuunnitelma eurosta irtautumi-

kellä kapasiteetiltaan enintään
500 miljardia euroa.
- Nyt käyttöön otetut tukimekanismit on tarkoitettu ehdoitta terveydellisten ongelmien
kohtaamiseen, ja ne auttaisivat
rahoitusmarkkinoiden ongelmia korkeintaan välillisesti.
- Ja vaikka koko keinovalikoima otettaisiin käyttöön rahoitusmarkkinoiden ongelmiin,
sekään ei riittäisi patoamaan
vyöryviä ongelmia, joita nyt koronaepidemia on puhkaisemassa. Suomen taloudellista tilannetta ne voisivat kyllä horjuttaa

Jussi Halla-aho laittaisi mm. Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto Sitran kulukuurille. Kuva Sitran järjestämästä paneelista.

seksi, Halla-aho sanoo.

Suomalaisten
voitava luottaa
päättäjiin
Halla-aho painottaa, että
kansalaisilta vaaditaan tulevina viikkoina ja kuukausina suurta kärsivällisyyttä ja epäitsekkyyttä, mutta
”suomalaiset ovat histori-

maksusitoumuksillaan, kansanedustaja varoittaa.

Euroalue nähnyt
vasta esinäytöksen
Toinen ongelma liittyy sisäpolitiikkaan.
- Pohjoisille maille yhteisvastuulliset velkakirjat eivät
käy; se olisi piikki auki EteläEuroopalle. Toisaalta Italia ei
suostu tukeen, johon liittyy
tiukkoja talouspoliittisia vaatimuksia.
- Akuutti tuki ja keskinäinen

ansa saatossa selvinneet
pahemmastakin”.
- Keskeistä on, että he voivat luottaa päättäjien kaikissa teoissaan puolustavan
juuri heidän etuaan ja kaikkien osallistuvan talkoisiin
yhteisen isänmaan hyväksi.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

solidaarisuus varsinaisissa
terveysasioissa rehdisti toteutettuna voi olla perusteltua.
Sen sijaan euroalueen ja sen
pankkien kriisitoimenpiteissä on nähty vasta esinäytös,
eivätkä ongelmat ole vielä
edes tulleet pinnalle, Puisto sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

SUOMEN huoltovarmuus ja kriisivalmius ovat osoittautuneet
kuplaksi. Olisi kuitenkin kornia ja populistista syyttää siitä pelkästään istuvaa hallitusta. Kaikki hallitukset ovat vuosikymmenten ajan romuttaneet ja laiminlyöneet huoltovarmuutta. Valmiudesta on aina helpointa leikata, kun rahaa tarvitaan
omiin lempiprojekteihin, sillä hyvin suurella todennäköisyydellä kriisiä ei koskaan tule, eivätkä leikkaukset kostaudu.
MIELESTÄNI vastuullisen opposition tehtävä ei ole ilkkua virheille, jotka olisivat voineet tapahtua mille tahansa hallitukselle, tai pyrkiä keräämään irtopisteitä katteettomilla lupauksilla.
Sen sijaan meidän tulee kyseenalaistaa vallitsevat tärkeysjärjestykset, kun jälleenrakennukselle etsitään maksajia. Perussuomalaiset ovat aina korostaneet priorisointia ja sitä, että julkisen
vallan ensisijainen tehtävä on puolustaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä viesti on tuskin koskaan ollut yhtä
ajankohtainen kuin nyt ja tulevina kuukausina. Taloudellisen
kurimuksen keskellä valtio jatkaa miljardien lapioimista kehitysapuun ja maahanmuuttoon. Seuraavaksi suomalaiset pääsevät rahoittamaan Italian romahtavan talouden pelastusoperaatiota yhteisvastuun ja solidaarisuuden nimissä.
ON myös syytä katsoa tulevaisuuteen ja pohtia niitä globalisaation ongelmia, joita koronakriisi on tuonut esiin. Pitkät tuotanto- ja kuljetusketjut ovat haavoittuvia, eikä niihin voi luottaa
hädän hetkellä. Elintarviketuotantomme näyttää olevan täysin
riippuvainen vierastyövoimasta, jonka tulo on nyt vaikeutunut.
Suomen ja muunkin Euroopan on ryhdyttävä torjumaan halpatuontia ja puolustamaan omaa teollisuuttaan kaikilla sektoreilla. Se on huoltovarmuuskysymys, mutta kyse on myös kotimaisesta työstä ja hyvinvoinnista.
TOIVOTAN lukijoille hyvää kevättä ja muistutan, että kunnallisvaalit ovat jo vuoden kuluttua!
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Perussuomalaiset
laittaisivat rahat
suomalaisiin.

Rahoituspäätöstä perustellaan sillä, että Halosella
on useita kehityspoliittisia
luottamustehtäviä.

Suomalaisten verovaroja sujahti mm. presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin

Ulkoministeriö jakoi taas miljoonia m
Koronan torjumiseksi tarvittavat toimet käyvät Suomelle erittäin
kalliiksi ja valtio valmistautuu jo ottamaan lisää velkaa. Poikkeuksellinen tilanne ei näy millään tavalla ulkoministeriön kehitysyhteistyön rahoituspäätöksissä: useita miljoonia suomalaisten verovaroja
siirtyy kaukomaille tasaiseen tahtiin joka kuukausi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että tämän vuoden kehitysapu minimoidaan ja rahat kohdennetaan kotimaahan.
VALTION budjetin mukaiset
kehitysyhteistyön määrärahat
ovat tänä vuonna 1 030 miljoonaa euroa, josta ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on 673 miljoonaa
euroa. Kehitysyhteistyöhön
budjetoidut rahat vastaavat arvioiden mukaan jopa 0,41:tä
prosenttia Suomen bruttokansantulosta.
Koronaviruksen leviämisen
torjumiseksi tarvittavat toimet
käyvät Suomelle erittäin kalliiksi ja julkisen talouden tulevaisuudennäkymät ovat heikot:
useiden arvioiden mukaan kriisi voi olla jopa pahempi kuin
1990-luvun lama.
Ulkoministeriön kehitysyhteistyön rahoituspäätöksistä poikkeuksellista tilaa ei voi
havaita, sillä useita miljoonia
suomalaisten verovaroja siirtyy kaukomaille tasaiseen tahtiin joka kuukausi. Tässä jutussa esitetyt rahoituspäätökset on

tehty helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kuitenkin katsoo, että
koronakriisin vuoksi Suomen
on tärkeää kohdentaa rajalliset
resurssit ennen kaikkea oman
kansan hyvinvointiin ja suomalaisen työn pelastamiseen. Ryhmä esittää, että tämän vuoden
kehitysapu minimoidaan ja rahat kohdennetaan kotimaahan.

Presidentti
Halonen häärää
luottamustoimissa
Ulkoministeriö tukee presidentti Tarja Halosen kehityspoliittisia tehtäviä 50 000
eurolla. Rahoituspäätöstä perustellaan sillä, että Halosella on useita kehityspoliittisia
luottamustehtäviä. Halonen on
mm. YK:n pääsihteerin Every Woman Every Child -liikkeen ohjausryhmän varapu-

Meri toivoo rahoitusta tärkeälle asialle

Kotimainen rokotetutkimus
on osa huoltovarmuutta
Kansanedustaja Leena Meri haluaa hallitukselta tukea
kotimaiselle rokotetutkimukselle. Vaatimustaan hän
perustelee muun muassa huoltovarmuudella.
JOS Suomessa kehitettäisiin
ei-kaupallisessa tarkoituksessa kotimainen koronarokote,
parantaisi se Suomen huoltovarmuutta.
- Maskifarssissa näimme, miten kalliiksi pahimmillaan tulee tilata terveyttä suojaavia tar-
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vikkeita kesken globaalin kriisin.
Onnistuessaan nämä tuet ovat
kuitenkin pieniä rahoja verrattuna siihen, että Suomi joutuu
ostamaan muualta suuria määriä mahdollisesti ylihintaan myytävää rokotetta, Leena Meri perustelee.

Globaalikasvatukseen
varattu 100 000
käytetään
globaalikasvatuksen
tukihankkeisiin.
heenjohtaja ja pääsihteerin
rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavan paneelin
jäsen. Halonen myös toimii aktiivisesti Sustainable Development Solutions -verkostossa ja
on monen kansainvälisen kestävän kehityksen parissa työskentelevän järjestön hallintoelimen jäsen.
YK:n pakolaisapujärjestön
UNHCR:n toimiston kassaan
sujahtaa kolme miljoonaa euroa. Rahat on tarkoitus käyttää
kehitysapuhankkeisiin Kongossa, jossa ulkoministeriön mukaan on yli 15,6 miljoonaa ih-

Riittääkö tuotanto?
Esimerkiksi WHO:n asiantuntijat ovat esittäneet huolensa tuotannon riittävyydestä, kun rokote saadaan kehitettyä.
- Rokotefirmojen pitäisi valmistaa rokotetta muiden rokotteiden ohella ja lisäksi patenttien suhteen voi syntyä ongelmia
tuotannon laajuudessa, Meri sanoo.
Patenttiongelmalla Meri viittaa siihen, että rokotteet suojataan patentein, kuten muutkin lääkeaineet. Teoriassa on siis
mahdollista, että jokin yritys sai-
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mistä humanitaarisen avun
tarpeessa.
UNHCR toimittaa pakkomuuttaneille hätäaputarvikkeita ja pyrkii parantamaan
pakolaisten huomioimista kansallisessa politiikassa. Ulkoministeriö myös huomauttaa, että
jatkuva alirahoitus vaikeuttaa
järjestön keskittymistä pitkäaikaisiin kehitystoimiin.

Kestävän kehityksen
edistämiseen
2,5 miljoonaa
YK:n ympäristöohjelman
UNEP:n tehtävänä kerrotaan
olevan ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistäminen
YK-järjestelmässä sekä ympäristön tilan puolestapuhujana
ja globaalin ympäristöagendan
asettajana toimiminen.
UNEP:n työohjelma tavoittelee siirtymistä vähähiiliseen,
vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen
kehitykseen, joka pohjautuu
ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle,
vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle.
Suomen osuus YK:n ympäristöohjelmaan osallistumises-

ta oli maaliskuussa 2,5 miljoonaa euroa.

Maailmankansalaisuuteen
kasvaminen
on kallista
Ulkoministeriö rahoittaa sidosryhmäviestintää 60 000 eurolla ja globaalia kasvatusta
peräti 100 000 eurolla. Kummankin toiminnan konkreettisesta sisällöstä on hankalaa saada selvyyttä.
Ulkoministeriön mukaan kehitysviestintä tekee Suomen
kehityspolitiikan linjauksia
sekä kehitysyhteistyön tarpeita, tavoitteita ja tuloksia tunnetuiksi suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kehitysviestinnän yksikkö tukee globaalikasvatusta ja sen
myötä suomalaisten nuorten
kasvamista vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Globaalikasvatukseen varattu 100 000
euron määräraha käytetään
globaalikasvatuksen tukihankkeisiin.
Ulkoministeriön mukaan pitkäjänteisen globaalikasvatuksen tuki luo pohjaa suomalaisten sitoutumiselle globaaliin
vastuunkantoon. Kehitysvies-

si yksinoikeuden rokotteeseen
ja myöntää siten lisenssejä tahtomallaan tavalla.

Suomessa
kehitteillä nenäsumuterokote
Suomessa kehitetään perinteisten injektiorokotteiden lisäksi nenäsuihkeena annettavaa
koronarokotetta. Rokotetta on
kehittämässä joukko nimekkäitä
suomalaisia lääketieteen tutkijoita, kuten akatemiaprofessori
Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen
yliopistosta, Helsingin yliopiston
tutkijoiden virologian professori

Leena Meri
Kalle Saksela ja akatemiaprofessori Kari Alitalo.
Tutkijat arvelevat suihkerokot-

Irakissa riittää
öljyvaroja.

KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera:

ia maailmalle
tinnän yksikkö tukee globaalikasvatusta ja sen myötä suomalaisten nuorten kasvamista
vastuulliseen maailmankansalaisuuteen.

YK:n järjestöjen
jäsenyys maksaa
selvää rahaa
Tiesitkö, että YK:n puitteissa
toimii teollisen kehityksen järjestö UNIDO, jonka jäsen Suomikin on? Jäsenyyden myötä
tulee vuosittain maksettavaksi
sääntömääräinen jäsenmaksu,
joka vuonna 2020 on Suomen
osalta 476 327 euroa.
UNIDO:n tehtävänä on
inklusiivisen ja kestävän teollisen kehityksen edistäminen osana kansainvälistä kehitysagendaa. Suomi on ollut
UNIDO:n jäsen sen perustamisesta vuonna 1966 lähtien.
Ulkoministeriö rahoittaa
myös julkaisutuotantoa 70 000
eurolla.
Ulkoministeriön mukaan kehitysviestintä tekee Suomen
kehityspolitiikan linjauksia
sekä kehitysyhteistyön tarpeita, tavoitteita ja tuloksia tunnetuiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksikkö tukee
kehityspolitiikkaa ja kehitysteen olevan testivalmis jo kesällä ja kertovat tutkimuksen olevan huomattavan nopeaa.
- Tutkimus tarvitsee tietysti rahoitusta ja toivon, että hallituspuolueilta löytyy tahtoa tukea
nimenomaan kotimaisia, lupaavia tutkimuksia. Esimerkiksi tämän suihkeena annettavan
rokotteen tutkijaryhmä on korostanut, ettei aio kilpailla ylikansallisten lääkefirmojen kanssa, vaan tuotetta kehitetään
isänmaan etu mielessä, Meri sanoo.

Suomalaisten etu edellä
Nenäsuihkerokotteen arvioi-

yhteistyötä toteuttavia osastoja
viestinnässä.

Somalian maahanmuuttovirasto sai
miljoonan etuajassa
Jo aiemmin, viime vuoden puolella, suomalainen
veronmaksaja pääsi osallistumaan niinkin erikoiseen
hankkeeseen kuin Somalian maahanmuuttoviraston institutionaalisen kapasiteetin
vahvistamiseen.
Ulkoministeriön päätöksellä
joulukuussa kohdistettiin miljoona euroa Somalian maahanmuuttovirastolle. Päätöksen
toimialaksi on mainittu julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi sekä hallittu, turvallinen
ja vastuullinen maahanmuutto.
Hankkeen kuvauksessa mainitaan, että pitkään jatkuneen
konfliktin seurauksena rajavalvonta Somaliassa on kärsinyt, mikä luo hedelmällisen
toimintaympäristön valtioiden
rajat ylittävälle, järjestäytyneelle rikollisuudelle sekä laittomalle kaupalle.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

daan kustantavan ensimmäisessä vaiheessa joitakin satojatuhansia euroja. Myöhemmissä
vaiheissa tehtävät testaukset
maksavat jo enemmän, mutta
summat eivät ole tutkijan mukaan tähtitieteellisiä.
- Kaikissa hankinnoissa ja sijoituksissa pitäisi mennä Suomen
ja suomalaisten etu edellä. Kun
rokotetta ei valmisteta ensisijaisesti kaupalliseen tarkoitukseen,
viranomaiset säätelevät sen valmistamista ja jakelua. Näin rokotetta myydään ulkomaille vasta,
kun sen riittävyys suomalaisille
on turvattu, Meri sanoo.
- Itse kehitetty rokote voi-

Miksi Suomen köyhät
elättävät Irakin rikkaita?
Suomen metsien puiden arvo on 125 miljardia euroa.
Irakin tunnettujen öljy- ja kaasuvarojen arvo on puolestaan 4 200 miljardia dollaria. Miksi Suomi tukee
upporikasta Irakia? Tätä pohtii KHT-tilintarkastaja
emeritus Pauli Vahtera blogissaan.
LAITETAANPA summat vierekkäin: 125 000 000 000 euroa –
Suomen metsien arvo vs. 4 200
000 000 000 euroa – Irakin öljyvarat. Ero on 34-kertainen Irakin hyväksi.
Pauli Vahtera huomauttaa
myös, että 1960 Irakissa oli 7,3
miljoonaa asukasta, tänä vuonna ylitetään 40 miljoonan asukkaan raja. Suomessa asukkaita
oli vuonna 1960 4,4 miljoonaa
ja nyt 5,5 miljoonaa.
- Jos rahaa on pakko antaa
Irakille, niin miksei vastikkeena
vaadita öljyä.
- Jos Suomen väestönkasvu
olisi ollut yhtä holtitonta kuin
Irakissa, olisimme maailman
köyhimpien maiden joukossa,
Vahtera toteaa.

Irakissa kolminkertainen
ostovoima
Vuonna 2018 Irakin bruttokansantuote (BKT) asukasta
kohden oli 5 030 USD, Suomen
47 820 USD.
- Suomen koko BKT on vähän

suurempi kuin Irakin, mutta Irakissa rahan ostovoima on miltei
3-kertainen Suomeen verrattuna. Irak ei millään mittarilla
ole kehitysapua tarvitseva maa.
Esimerkiksi suosikkimaani Etiopian BKT/asukas on 772 USD.
- BKT valehtelee. Bagdadin
keskustassa 1 makuuhuoneen
asunnon vuokra on euroissa
436 euroa. Helsingin keskustassa yksiön vuokra olisi 1 0002 000 euroa.

Suomi maksaa
kaikenlaista
Vahtera listaa tukimuotoja:
- Suomi maksaa Irakin kriisinhallinnan menoja tänä vuonna
8 miljoonaa euroa.
- Vuosina 2014-2018 Suomen
kehitys- ja humanitaarinen apu
Irakille on ollut yhteensä noin
30 miljoonaa euroa. Lukuihin
voi suhtautua kuin koronalukuihin alkuvuodesta Suomessa. Osa rahasta piilotetaan Lähi-idän tukeen. Loppuvuonna
2018 annettiin pelkästään Ira-

Pauli Vahtera
kin vakauttamisrahastoon
5 miljoonaa euroa.

Irakilla riittää öljyä
Ulkoministeriön rahankäyttö
on periaatteessa julkista, mutta se on Vahteran mukaan piilotettu niin hyvin, että esimerkiksi Irakin rahojen selvittäminen
olisi valtava urakka kenelle tahansa.
- Jos rahaa on pakko antaa Irakille, niin miksei vastikkeena
vaadita öljyä. Sitä Irakissa riittää Suomellekin, Vahtera kirjoittaa asiasta Oikean Median blogissaan.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

si merkitä kultakaivosta, kun
ajatellaan, kuinka paljon valtio
voi tehdä säästöjä omalla tuotannolla. Siksi kysyn ministeriltä, onko tällaiselle kotimaiselle rokotetutkimukselle koronaa
vastaan varattu rahoitusta, millä perustein sitä jaetaan ja huomioidaanko kotimaisen rokotetutkimuksen tukeminen osana
huoltovarmuutta? Meri kysyy
kirjallisessa kysymyksessään.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT PS ARKISTO
JA LEHTIKUVA
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Hallituksen pelisilmä pettää taas:

Junttaa sukupuolineutraaleja henkilötunnuksia keskellä
pandemiaa
Perussuomalaisten kansanedustajat Veikko Vallin ja Ano Turtiainen pitävät henkilötunnusten uudistamista järjettömänä
ja tarpeettomana projektina. Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että henkilötunnukset muutetaan siten, ettei niistä käy
jatkossa ilmi henkilön ikä tai sukupuoli.
VALTIOVARAINMINISTERIÖ asetti vuonna 2017
työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena
oli kehittää suomalaista henkilötunnusjärjestelmää vastaamaa nyky-yhteiskunnan
haasteisiin.
Työryhmä esimerkiksi toteaa, että Suomessa on nykyisin ”kansainvälisen muuttoliikkeen vuoksi paljon
henkilöitä, jotka pitää yksilöidä, mutta joilla ei ole henkilötunnusta”. Viime vuonna
Rinteen hallitus lisäsi tehtävälistaan vielä sukupuoli-

neutraalin ideologian.
- On ihmeteltävä jälleen
kerran hallituksen pelisilmän
puutetta, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin.
- Tällainen uudistus, jota
esitetään vielä hieman kyseenalaisin perusteluin, tulee
aiheuttamaan täysin turhia
kustannuksia julkiselle sektorille sekä kaikille yrityksille,
joiden asiakasrekisterissä esimerkiksi käytetään henkilötunnuksia.
Hankkeen kustannuksista ovat varoittaneet muutkin. Talouselämä uutisoi

(15.4.2020) edunvalvontajärjestö Finanssiala ry:n tiedotteesta, jossa kritisoitiin
hallituksen suunnitelmaa. Finanssiala ry:n mukaan puhutaan ”miljardiluokan” hintalapusta.

Täysin väärä
ajankohta
Suunnitelman ajoitus osuu
kaiken lisäksi hetkeen, jolloin
Suomi ja koko maailma ovat
taistelussa herkästi leviävää
ja toistaiseksi tutkimatonta
kulkutautia vastaan. Pandemiasta aiheutuvat kustannuk-

Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari:

Koronakriisi paljasti,
ettei Suomi ole ollut
tilanteen tasalla
Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari sanoo, että jos Suomessa oltaisiin haluttu varmistaa suojavarusteiden taso ja saatavuus, siihen olisi löytynyt keinoja. - Mitä virkaa on huoltovarmuuskeskuksella, joka ei pysty
varmistamaan Suomen huoltovarmuutta? Huhtasaari ihmettelee.
EUROOPAN parlamentin jäsenet Laura Huhtasaari ja
Petri Sarvamaa (kok.) keskustelivat Ylellä koronan vaikutuksesta EU:n toimintaan.
Sarvamaan mukaan koronakriisi ei vaikuttaisi siihen,
että halu siirtyä Afrikasta Eurooppaan jatkossa kasvaa.
- Mitä paremmin siellä (Afrikassa) asiat saadaan järjestymään, sitä vähemmän ihmisillä olisi tarvetta lähteä,
Sarvamaa sanoi.

Afrikan auttaminen
on loputon suo
Huhtasaari huomautti, että
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koronakriisin keskelläkin kehitysavun maksaminen jatkuu edelleen.
- Afrikan auttaminen on loputon suo. EU:han ei nyt leikkaa kehitysavusta, kuten ei
Suomikaan, vaikka tällä hetkellä meidän pitäisi mielestäni ensisijaisesti tukea
Suomen kansalaisia ja suomalaisia yrityksiä. Jos sitten
katsotaan kehitysavun konkreettisia tuloksia, niin eivät
ne muuttohalut ole siitä vähentyneet, vaikka rahaa onkin laitettu kehitysapuun.
- Vaikka Euroopan rajat ovat
tällä hetkellä aika lailla kiinni, Suomi on kuitenkin otta-

massa Kreikan pakolaisleiriltä 175 ihmistä. Samaan aikaan
Saksa ottaa 17 kertaa vähemmän, Huhtasaari sanoi.

Suojavarustesekoilu
kertoo Suomen
tilannekuvasta
EU kerää jäsenvaltioilleen
suojavarusteita yhteisessä
jättihankinnassa. Viime viikonloppuna kuitenkin uutisoitiin, ettei Suomi ehtinyt
mukaan hankintakierrokselle, vaikka Brysselistä kerrottiin keskitetyistä hankinnoista jo helmikuussa.
Huhtasaari totesi, että ta-
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set tulevat olemaan ennen
näkemättömät ja ne joudutaan joka tapauksessa maksamaan velkarahalla.
- Meillä on käsissämme
akuutti kriisi, jonka hoitoon
on suunnattava kaikki voimavarat – nyt ei ole oikea aika
rakentaa mitään sukupuolineutraalia utopiaa, Vallin
kommentoi.
- Nyt tarvitaan selkeää johtajuutta ja viestintää. Tässä on niin monta käytännön
asiaa hoidettavana: on huolehdittava ihmisten ja yritys-

paus vain kertoo siitä, millainen tilannekuva Suomessa on ollut.
- Kriisi on paljastanut, millä tasolla Suomen huoltovarmuus on ja kuinka hyvin
olemme kartalla asioista. Nyt
on selvästi tullut esille, että
emme ole huolehtineet omasta huoltovarmuudestamme
eikä ministeriössäkään oltu
tilanteen tasalla. Siksi nyt
jäimme sivuun hankinnoista.
Sarvamaa puolestaan halusi selvittää, kuka tai ketkä olisivat vastuussa siitä, että pääministeri Sanna Marinille
on annettu väärä kuva asioista.
- Pääministeri puhui 27. helmikuuta eduskunnalle pelkkää palturia siitä, mikä on
Suomen valmius suojavarusteiden osalta. Pääministerillä
on ollut väärä tieto ja jostainhan se on tullut. Tämä pitää
selvittää. Jostain pitää löytyä
vastuu, ministeriöissä on vastuuhenkilöt asioille, Sarvamaa sanoi.
Huhtasaari sanoi, että jos
Suomessa olisi todella haluttu varmistaa se, että suojavarusteiden taso ja saatavuus
toimii, siihen olisi löytynyt
keinoja, jos niitä vain olisi haluttu käyttää.
- Mitä virkaa on huoltovarmuuskeskuksella, joka ei pys-

ten taloudellisesta tilanteesta,
on hankittava suojavarusteita
hoitohenkilökunnalle ja selvitettävä viruksen toimintatapa.

Syyt eivät kestä
päivänvaloa
Nykyisessä henkilötunnusjärjestelmässä on mahdollista luoda 897 erillistä tunnusta jokaiselle vuoden päivälle,
jolloin lapsia syntyy. Keskimäärin Suomessa syntyy noin
50 000 lasta vuosittain, mikä

"Juuri nyt
on aika
varautua euron
hajoamiseen
ja samalla
koko EU:n
hajoamiseen."
ty varmistamaan Suomen
huoltovarmuutta? Huhtasaari kysyi.

On varauduttava
euron hajoamiseen
Huhtasaari on usein todennut, että EU:n integraatiota
tulisi hallitusti alkaa purkaa.
Koronakriisi on vahvistanut
näkemystä.
- Juuri nyt on aika varautua
euron hajoamiseen ja samalla koko EU:n hajoamiseen.
Olemme koko ajan olleet tietoisia siitä, että mikä tahansa
taantuma tai kriisi laukaisee
samalla eurokriisin. Erityisesti Italiassa, jonka velkasuhde on 137 prosenttia jo
nyt. Ranskassa se on noin 100
prosenttia. Kun isoissa maissa on tällaiset velkasuhteet,
niin tiedämme, että eurokriisi on tulossa muun kriisin tai

Henkilökortit
menevät pian
vaihtoon.

Ano Turtiainen

on saanut kokonaan unohtumaan maalaisjärjen ja se korostuu nyt koronan aikana,
Turtiainen sanoo.
- Uudistus on ennen kaikkea
ideologinen, eikä siten yksimielinen. Myös oppositiolle pitäisi antaa työrauhaa ja
eduskunnassa pitäisi käsitellä
nyt lähinnä välttämättömiä,
koronaa ja sen seurauksia
koskevia asioita. Ihmettelen,
miten näitä edes kehdataan
edistää tällaisena aikana.

Miten henkilö
voidaan tunnistaa?

Rahat käytettävä
akuutin koronakriisin
hoitamiseen.
tarkoittaa noin 140 lasta päivässä. Järjestelmä on siis hyvinkin riittävä.
Raportissa mainitaan teknisten näkökulmien lisäksi
”varautuminen mahdollisten
globaalien kriisien aiheuttamaan henkilötunnusta tarvitsevien määrän tuntuvaan kasvuun.” Tällä ei tarkoiteta siis
syntyviä lapsia, vaan edelleen
kasvavaa siirtolaisuutta.
Vallinilla on tähän tiukka
linja:
- Minun näkemykseni on,
että suomalainen henkilö-

tunnusjärjestelmä on täysin
toimiva, eikä Suomea pidä
vastuuttomalla maahanmuuttopolitiikalla päästää sellaiseen tilaan, että on pakko
käyttää miljardeja henkilötunnisteiden muuttamiseen.

taantuman myötä, Huhtasaari sanoi.
Hän huomautti, että samaan
aikaan Ranskassa ja Italiassa on maailman mittakaavassa huomattavan suuret kultavarannot.
- Tässä tilanteessa en ymmärrä ajattelua yhteisvastuusta. Millä tavalla suomalaisten pitäisi vastata
italialaisten ja ranskalaisten
pankeista? Olen ehdottomasti sitä mieltä, että euro on ollut epäonnistunut poliittinen
projekti, se ei toimi ilman tukipaketteja. Maailmanhistoriassa mikään valuuttaunioni ei
ole koskaan pysynyt loppuun
asti ja selvinnyt ilman liittovaltiota, joten nyt on aika
purkaa toimimaton unioni.

ron pelastaminen tulisi hyvin
kalliiksi.
- Tiedämme nämä velkasuhteet. Tiedämme myös,
että EU-maiden taloudet ovat
hyvin erilaisia. Italiassa esimerkiksi on paljon harmaata taloutta, jota on vaikea saada verotuksen piiriin, siellä
ollaan enemmänkin erikoistuneita veronkiertoon. Silti
italialaiset taloudet ovat suhteellisesti varakkaampia kuin
suomalaiset taloudet.
Sarvamaa haastoi Huhtasaarta.
- Sinun näkemyksesi on
aina se, että olisi parempi,
jos unionia ei olisi olemassa.
Unionin purkaminenko olisi
ratkaisu ongelmiin?
Huhtasaari vastasi, että
EU:n tulisi palata itsenäisten
valtioiden vapaakauppa-alueeksi, jonka sisällä valtiot voivat toki tehdä yhteistyötä.
- Kuten nyt on huomattu,
vahvat kansallisvaltiot pystyvät parhaimmillaan toimimaan, kun ne tuntevat oman
maansa ja oman kulttuurinsa. Luotatko sinä siihen, että
Ranska ja Italia pitävät Suomen puolta ja toimivat oikeudenmukaisesti, kun olemme
luovuttaneet niille päätösvaltaa? Huhtasaari kysyi kollegaltaan.

EU:n on palattava
vapaakauppa-alueeksi
Huhtasaari jatkoi, että eu-

"Millä tavalla
suomalaisten
pitäisi vastata
italialaisten ja
ranskalaisten
pankeista?"

Poliittista ideologiaa
Viime syksynä kartoitukseen lisättiin myös Rinteen
hallitusohjelman kirjaus henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopumisesta. Tämä tarkoittaisi, että

Veikko Vallin

molemmille sukupuolille olisi
yhtenäinen järjestelmä, joka
ei tunnista miehiä ja naisia
erikseen.
- Sukupuolineutraalius on
poliittinen ideologia, joka ei
perustu tieteeseen eikä biologiaan. Se on nyt trendi, mutta se menee ohi. Ei sellaista
voida käyttää perusteluna tällaiseen koko yhteiskuntaa läpileikkaavaan uudistukseen,
naurahtaa Vallin.
- Uudistukselle on mahdollisesti paikkansa myöhemmin, mutta ei keskellä

kulkutautia, eikä tällaisin perusteluin.

Vain välttämättömät
asiat käsittelyyn
Kansanedustaja Ano Turtiaisen mielestä erityisesti nyt
koronaviruksen aikana korostuu asioiden tärkeys, kun on
kyse elämästä ja kuolemasta.
- Nämä projektit, joissa ihmisistä tehdään sukupuolettomia ja iättömiä, ovat
etenkin sen rinnalla täysin
merkityksettömiä. Näyttää
siltä, että urbaani elämäntyyli

Asiaa valmistellut työryhmä esittää, että uudet henkilötunnukset otetaan käyttöön
porrastetusti vuodesta 2023
alkaen niin, että siirtymäkausi päättyy 2027. Turtiainen
kyseenalaistaa myös uudistuksen toimivuuden.
- Yksi ajatus henkilötunnuksissa on, että henkilö tunnistaa oman tunnisteensa ja
hänet voidaan tunnistaa tunnuksesta. Jos tunnukset ovat
vain satunnaisia numeroita,
tulee varmasti paljon virheitä, kun omaansa ei tunnista
esimerkiksi virallisista papereista.
- Miten uusista tunnuksista voidaan tunnistaa henkilö, jos niistä poistuvat vähäisetkin tunnistetiedot, eli ikä
ja sukupuoli? Turtiainen ihmettelee.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Kansallisvaltiot
toimivat paremmin
itsenäisesti.

Laura Huhtasaari ei
anna hallitukselle
kiitosta sen koronatoimista.

Sarvamaan vaimolle
jättiavustukset
Suomen Kuvalehti uutisoi ensimmäisenä, että Sarvamaan vaimon Sari Helinin
someyritys Huono Äiti Oy on

saanut 100 000 euron korona-avustuksen valtion rahoitusyhtiö Business Finlandilta.
Tuki on herättänyt ihmetystä,
koska muun muassa sosiaalisen median käyttö on kasvanut viime aikoina.
Huomiota herätti, ettei Ylen

Aamu-tv:n juontaja kysynyt
Sarvamaalta mitään tämän
perheeseen kohdistuneesta
jättiavustuksesta.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO
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Hallitusta varoitettiin
kuukausia kriisin
kehittymisestä.

Suojavarusteiden skandaalihankinta ei ole yksittäinen virhe,
vaan virheiden päätepiste

Hallitus tuputti myyttitarinoita - tod
Hallitusta on varoitettu jo kuukausien
ajan kriisin kehittymisestä. Sen sijaan
että hallitus olisi ryhtynyt asianmukaisesti toimeen, se on askel askeleelta hankaloittanut suojavarustetilanteen
ratkaisemista ja viitannut kintaalla sekä
varoituksille että avuntarjouksille.
HALLITUKSEN työministeri Tuula Haatainen ilmoitti
näyttävästi Huoltovarmuuskeskuksen johtajan Tomi
Louneman erosta. Lounema joutui eroamaan sen jälkeen, kun koronaviruspandemiaa varten tarkoitettuja
hengityssuojaimia oli tilattu
Huoltovarmuuskeskukselle
miljoonilla euroilla ilman kilpailutusta Onni Sarmasteelta. Kiinasta toimitetut hengityssuojaimet eivät täyttäneet
laatuvaatimuksia, eikä niitä
voida käyttää.
Vyyhtiin oli alkuperäisessä
Suomen Kuvalehden jutussa liitettynä myös moottoripyöräkerho Helvetin enkelit,
joka kuitenkin halusi ottaa tapahtuneeseen etäisyyttä. Helvetin enkelit kiisti Twitterissä
olevansa missään tekemisissä
asian kanssa.
- Selvyyden vuoksi. Hells
Angels -moottoripyöräkerho
ei liity millään tavalla Tiina
Jylhän tai Sarmasten maskikauppoihin. SK:n ja HS:n toimittajat hakevat vain klikkejä jutuilleen, Helvetin enkelit
kommentoivat kohua tuoreeltaan.
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Hallitus
keskittyy edelleen
ilmastonmuutoskysymyksiin,
mm. satojen
miljoonien eurojen
suuruisen
ilmastorahaston
perustamiseen.
Kun jopa pahamaineinen
moottoripyöräkerho joutuu
ottamaan etäisyyttä maan
hallituksen otteisiin PR-syistä, on paikallaan tarkastella, miten tähän pisteeseen on
oikein tultu. Epäonnistunut
suojainkauppa ei nimittäin
ollut hallituksen ensimmäinen epäonnistuminen suojavarusteiden suhteen, vaan
pikemminkin jo kuukausia
jatkuneen, pidemmän kehityksen käännepiste.
Hallitusta on varoitettu jo
kuukausien ajan kriisin kehittymisestä. Sen sijaan että
hallitus olisi ryhtynyt asianmukaisesti toimeen, se on askel askeleelta hankaloittanut
suojavarustetilanteen rat-

kaisemista ja viitannut kintaalla sekä varoituksille että
avuntarjouksille. Huoltovarmuuskeskuksen kohun myötä kulissit ovat nyt kuitenkin
tulleet alas: suojavarusteet
uhkaavat loppua Suomesta jo
aivan lähipäivinä.
Miten tähän pisteeseen on
tultu? Kerrataan tapahtumien kulku.

Tammikuu:
Suojavarusteet ovat loppumassa tukkuliikkeistä, hallitus keskittyy ilmastonmuutokseen.
Koronavirustilanne aiheutti jo tammikuussa suojavarusteiden kysyntäpiikin
niin, että suojavarusteet alkoivat loppua suomalaisilta
tukkuliikkeiltä. Jo tässä vaiheessa ainakin suomalaisilla terveys- ja huoltovarmuusviranomaisilla on pitänyt olla
käsitys siitä, että pandemiatilanne saattaa aiheuttaa globaalin kysyntäpiikin suojavarusteille.
Pääministeri Sanna Marin
(sd.) ei tässä vaiheessa koe
tarpeelliseksi kommentoida
koronavirustilannetta. Hallitus keskittyy edelleen ilmastonmuutoskysymyksiin, mm.
satojen miljoonien eurojen
suuruisen ilmastorahaston
perustamiseen.

Helmikuu:
Mitään ei edelleenkään ta-
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Kotimaista
tuotantoa ei
käynnistetä.
Suojavarusteiden
vientiä ulos maasta
ei rajoiteta.
pahdu, lopulta pidetään
tiedotustilaisuus.
Helmikuun aikana hallituksen hiljaiselo jatkuu. Jälkikäteen pääministeri Marin on
kertonut, että jo helmikuun
alussa hallitus olisi kuitenkin selvittänyt eri toimijoiden varautumista ja Huoltovarmuusvarastossa olevien
materiaalien tilannetta, sekä
tehneen lisätilauksia.
Se, että hallitus on omien
sanojensa mukaan selvittänyt
inventaariotilannetta jo helmikuun alussa on merkillepantavaa, koska esimerkiksi
Helsingin Sanomien uusimpien tietojen mukaan Huoltovarmuusvarastoissa nyt oleva
materiaali riittäisi noin yhdeksi päiväksi nykyisessä koronavirustilanteessa. Vaikka
hallitus siis omien sanojensa
mukaan oli tarkistanut inventaariotilanteen sekä Huoltovarmuuskeskukselta että
muilta toimijoilta kuten kunnilta jo helmikuussa, se päätti kuitenkin edetä valitsemallaan, vähintäänkin oudolla
strategialla: 27.2. hallitus pitää tiedotustilaisuuden, jossa

se vakuuttaa, että suojavarusteita on Suomessa riittävästi.
Kotimaista tuotantoa ei
käynnistetä. Suojavarusteiden vientiä ulos maasta ei rajoiteta. Esimerkiksi Ruotsi liittyy nopeasti
EU-maiden yhteissopimukseen suojavarusteiden hankinnasta,
mutta Suomi kieltäytyy (lopulta Suomi liittyy viimeisenä EU:n jäsenmaana
kuukausi Ruotsin jälkeen, mutta jää rannalle siihenastisista tilauksista).

Maaliskuu:
”Eivät ne tule loppumaan.”
Maaliskuussa eduskunta äänestää valmiuslain käyttöönoton puolesta Suomen
siirryttyä poikkeusoloihin.
Varoituksia myös suojavarusteista alkaa nyt tulla useilta
suunnilta. Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja
Riikka Purra kertoo sairaaloiden heikentyneestä suojavarustetilanteesta A-studion lähetyksessä. Niin ikään
presidentti Sauli Niinistö
kertoo selvittäneensä suojavarustetilannetta henkilökohtaisesti ja olleensa yhteydessä myös kansainvälisiin
päättäjiin omien kontaktiverkostojensa kautta. Suojavarustetilanteen kehityksestä varoittaa myös esimerkiksi
HUS:in diagnostiikkajohtaja
Lasse Lehtonen.

Ministeri Haatainen vierittää
vastuun muille.

Uudenmaan eristämisen
lopettaminen oli virhe

Hengityssuojaimet
loppuivat heti
alussa.

Perussuomalaisten mielestä hallitus toimi ennenaikaisesti lopettaessaan Uudenmaan eristämisen
vain kahden viikon jälkeen.

- todellisuus oli toista
studion lähetyksessä 23.3.
Huoltovarmuuskeskus saa
edelleen suojavarustetarjouksia luotettavilta toimittajilta, mutta
kieltäytyy. Suojavarusteet ovat jo loppumassa.

Huhtikuu:
Kriisi iskee
päälle, kansainväliselle medialle
myydään vielä
myyttitarinoita
valmistautumisesta.

Tässä vaiheessa hallitus on
tiennyt todellisen suojavarustetilanteen maassa jo pidemmän aikaa, perustuen salaisiin asiakirjoihin, jotka se
on saanut nähdä, mutta joita esimerkiksi oppositiolla ei
ole käytettävissään. Hallitus
päättää kuitenkin kiistää kaiken. Kun päätös huoltovarmuusvarastojen avaamisesta lopulta tehdään, sosiaali- ja
terveysministeriön ylijohtaja
Päivi Sillanaukee vakuuttaa
televisiossa, että suojavarusteita on varattu riittävästi.
- Eivät ne tule loppumaan,
Sillanaukee kertoo Ylen A-

Samalla kun suojavarustetilanne kotimaassa on jo täysin
kriisiytymässä, kansainväliselle medialle myydään vielä
myyttitarinoita Suomen valmistautumisesta. Esimerkiksi nyt irtisanoutunut Huoltovarmuuskeskuksen johtaja
Lounema ehtii vielä antaa
haastattelun 5.4. julkaistuun
New York Timesin artikkeliin, jossa kerrotaan miksi
Suomen ei tarvitse olla huolissaan hengityssuojainvarastoistaan: “Suomi, Pohjoismaiden valmistautujakansa,
ei ole huolissaan kasvosuojaimista”, lehti kertoo.
Päivän kuluttua New York
Timesin jutun julkaisemisesta Suomessa kerrotaan, että
hengityssuojaimia ja muita suojavarusteita ei riitä esimerkiksi hoitokotien henki-

lökunnalle.
- Meillä on ollut selvästi jonkinasteinen logistinen
haaste, sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan.
Kuluu toinen päivä ja “logistinen haaste” on jo muuttunut huutavaksi pulaksi:
hengityssuojaimet ovat käytännössä loppu. Pääministeri alkaa tässä vaiheessa syyttää mm. kuntia varautumisen
puutteesta. Hallitus, joka itse
pimitti tiedon Suomen todellisesta varautumistilanteesta ja pääministeri Marin, joka
itse kehotti olemaan kyseenalaistamatta viranomaisten
osaamista, päättää lopulta,
että bussin alle on heitettävä
ainakin joku. Lopulta Huoltovarmuuskeskuksen johtaja
Lounema saa lähteä, samalla
kun Huoltovarmuuskeskuksen kohukauppojen paperit
julistetaan salaisiksi.
Kohun nostanut tilaus vain
pisara meressä - poliittista vastuuta ei voi vierittää
virkamiehille.
Kuten tapahtumien etenemisestä nähdään, todellinen
skandaali Suomen suojavarustevarautumisessa ei ole ollut mikään yksittäinen kauppa, kohujulkkis tai yksittäisen
virkamiehen päätökset, vaan
pikemminkin koko hallituksen varautumisen puute ja
muunnellun totuuden kertominen siitä.
Ulkoapäin on hankala tietenkin varmuudella tietää,

HALLITUS päätti lopettaa Uudenmaan eristämisen aikaisemmin kuin alun perin aikoi. Pääministeri Sanna Marin
myönsi, että Uudenmaan liikkumisrajoitus on edelleen sinänsä tarpeellinen, mutta ei
enää välttämätön.

Tilanne on
edelleen vakava
Marin kertoi, että hallituksen päätös perustuu pitkälti
oikeudelliseen arviointiin. Toisaalta pääministeri kuitenkin
myönsi, että Suomi ei ole vielä epidemian taitekohdassa,
joten muita rajoitustoimia on
noudatettava. Marin myönsi, että tilanne on edelleen vakava.
Marin kehotti kaikkia suomalaisia välttämään sosiaalisia kontakteja. Hallitus suosittelee vahvasti, että ihmiset
edelleen myös välttäisivät eitarpeellista vapaa-ajan matkustamista kotimaassa.

Sairaanhoitopiirit
vastustivat
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra ei kannattanut Uudenmaan eristyksen
lopettamista, koska sululla ei
ole saavutettu toivottua lopputulosta. Purran mukaan ra-

miten päätökset ovat tarkalleen ottaen syntyneet ja minkä tiedon varassa. Hallitus on
kuitenkin antanut Suomen
varautumisesta useita kertoja sellaista tietoa ja sellaisia
vakuutuksia, jotka eivät ole
kestäneet myöhempää tarkastelua. Asiaa varmasti selvitellään vielä pitkään, mutta jo nyt voi sanoa, että myös
tällä salailun kulttuurilla hallituksessa ja ministeriöissä on
suojavarusteasiassa entisestäänkin hankalaa tilannetta

joituksia pitäisi lisätä.
Purra myös huomautti, että
kaikki Uudenmaan ympärillä
olevat sairaanhoitopiirit vastustavat sulun purkamista,
mikä on ymmärrettävää, sillä sairaanhoitopiirien kapasiteetti ei kestä suurta sairastuneiden ja hoitoa tarvitsevien
joukkoa.

Tautihuippua ei ole
vielä saavutettu
Myös perussuomalaisten
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio moitti hallituksen päätöstä lopettaa
Uudenmaan eristys muusta
Suomesta.
Uudenmaan eristämisen piti
jatkua 19.4. asti, mutta se lopettiin jo 15. huhtikuuta.
- Sulun purkaminen oli erittäin huono päätös hallitukselta. Taudin leviäminen maakuntiin nopeutuu tämän
takia ja enemmän ihmishenkiä menetetään kuin olisi ollut pakko. Vaikea uskoa, ettei
perustuslaki suojaisi ensisijaisesti ihmisten terveyttä, Tavio
kommentoi.
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uuden koronaviruksen tautihuippua ei ole
vielä koettu Suomessa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

vain pahennettu. Vastuun tästäkin asiasta kantaa kuitenkin
hallitus, eivät yksittäiset virkamiehet.
Varautumisen laiminlyönnin ja omien maalien tekemisen pitää nyt loppua. Suojavarusteiden riittävyys
sairaanhoitopiireissä ja esimerkiksi vanhusten hoitokodeissa on elämän ja kuoleman
kysymys.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA
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Koronakriisi koettelee hoitohenkilökunnan fyysistä terveyttä
ja henkistä jaksamista:
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”Ras
eteen joudutaan
Suomessakin” Työyhteisön
Koronakriisi tulee Suomessa vielä pahenemaan ja kriisin
myötä suomalainen terveydenhoitojärjestelmä joutuu
äärirajoille. Myös hoitohenkilökunnan jaksaminen on kovalla koetuksella. Perussuomalaisten hoitajataustaiset
kansanedustajat Mari Rantanen, Arja Juvonen ja Sanna
Antikainen pohtivat, miten kriisin aikana turvataan hoitajien ja lääkärien terveys ja henkinen jaksaminen.
lievästi oireilevia, RantaKANSANEDUSTAJA
Mari Rantanen Helnen kertoo.
"Herää
singistä pitää niin hoitoSuuri osa
kysymys,
henkilökunnan henkisen
tartunnoista
kuin fyysisenkin terveyonko kriisin
den kannalta ensiarvoiiskenyt hoitajiin
johtamisessa
sen tärkeänä sitä, että
toimittu parhaalla
Hoitohenkilökunasianmukaisten suojavataa on sairastunut palrusteiden riittävyydestä
mahdollisella
jon koronavirukseen
huolehditaan. Tällä hettavalla."
jo nyt. Siinä vaiheeskellä näyttää siltä, ettei
sa, kun Suomessa ilmoiasiaan ole Suomessa riittettiin 200 varmistettua
tävästi osattu perehtyä,
koronavirustartuntaa, oli niistä neljävaikka taudin leviäminen on ollut tiekymmentä nimenomaan hoitohenkidossa tammikuusta saakka.
lökunnan tartuntoja. Sen jälkeen on
- Hoitohenkilökunnan terveyden ja
turvallisuudentunteen kannalta on tär- lakattu ilmoittamasta hoitohenkilökeää, että heille on riittävästi asianmu- kunnan osuutta virustartunnoista.
- Näyttää siltä, että koronavirukseen,
kaisia suojavarusteita, ja kun hoitajat
suojavarusteisiin ja testaukseen liittyalkavat itse oireilemaan, heidät pitää
vät ohjeistukset ovat olleet aika epäsaada testattua heti. Tältä osin tilanne
selviä ja muuttuvat koko ajan. Herää
on ilmeisesti vähän parantunut THL:n
kysymys, onko kriisin johtamisessa toimuutettua testauskriteerejään, mutmittu parhaalla mahdollisella tavalla.
ta ongelmia esiintyy yhä, Rantanen saPitää toivoa, että hoitoalan työnantajat
noo.
pystyisivät edes osoittamaan riskiryhmiin kuuluvat ja raskaana olevat hoiKuka saa hoitoa,
tajat ja lääkärit eri tehtäviin, Rantanen
kuka ei?
toteaa.
On mahdollista ja jopa todennäköistä, että lähiviikkoina hoitohenkilökunta joutuu vaikeiden ja raskaiden valintatilanteiden eteen, jos tehohoitopaikat
loppuvat pääkaupunkiseudulla kesken.
Muun muassa Italiassa ja Espanjassa on jo nähty, mitä tapahtuu, kun tehohoitopaikat loppuvat ja hoitajat ja
lääkärit joutuvat päättämään, kuka saa
hoitoa ja kuka ei.
- Tässä kriisissä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Testaaminen ja suojavarusteiden riittävyys, tehohoitopaikkojen riittävyys ja hoitohenkilökunnan
kuormitus – kaikki asiat kietoutuvat toisiinsa. Uupumisia tulee varmasti erityisesti siinä vaiheessa, kun potilaita on paljon ja joudutaan vaikeiden
valintatilanteiden eteen. Myös fyysinen työkuorma ja hoitohenkilökunnan
huoli omien läheistensä puolesta vaikuttaa heidän jaksamiseensa. Hoitajat ja lääkärit kohtaavat työssään juuri
ne vaikeimmat tautimuodot, eivät niitä
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”He vaarantavat
henkensä siellä”
Esimiesten ja kollegojen tuen merkitys korostuu kriisin keskellä. Myös
kansanedustaja Arja Juvosen esittämä
vaarallisen työn lisä olisi tärkeä tuen
ja arvostuksen osoitus niille, jotka nyt
taistelevat etulinjassa suomalaisten ihmishenkien ja terveyden puolesta.
- Vaikka raha ei korvaa kaikkea, se
osoittaisi arvostusta sitä kovin raskasta
ja vaarallista työtä kohtaan, mitä hoitoalalla nyt tehdään. Tarkkaan ottaen he
kuitenkin vaarantavat omat henkensä
siellä, sanoo Rantanen.

Hoitohenkilöstöstä
otetaan nyt kaikki irti
Koronaviruksen vastaisessa taistelussa on otettu käyttöön valmiuslaki, joka
mahdollistaa hoitoalan henkilökun-

on oltava
turvallinen.
nan työaikojen pidentämisen, lomien
peruuttamisen ja yleensäkin sen, että
hoitajista ja lääkäreistä voidaan kriisin
keskellä ottaa kaikki irti.
Kansanedustaja Arja Juvonen Espoosta muistuttaa, että kriisiaikanakin
hoitajilla pitää olla mahdollisuus riittävään lepoon, taukoihin ja ruokatunteihin.
- Hoitoalalle olisi jo aiemmin pitänyt
osata rakentaa riittävä varabooli henkilöstöä juuri tällaisten tilanteiden varalta. Kun kentälle nyt tuodaan paljon
hoitajia, joilla ei ole ennestään kokemusta akuutista hoidosta, on tärkeätä
pitää huolta siitä, ettei kukaan joutuisi toimimaan yksin epävarmassa tilanteessa, Juvonen sanoo.

Suojavarusteiden
puute pahin
sudenkuoppa
Juvonen on jo useaan otteeseen esittänyt hoitoalalle erityistekijälisää, suomeksi sanottuna vaarallisen työn lisää,
joka olisi mahdollista ottaa käyttöön.
Se on myös kirjattuna joihinkin työehtosopimuksiin erillisessä pykälässä.
Hoitoalan lisäksi vaarallisen työn lisä
kuuluisi sellaisille kriittisille aloille,
jotka eivät voi tehdä työtään etänä, kuten poliiseille ja palomiehille.
- Työyhteisön on myös oltava turvallinen. Suojavarusteita on oltava riittävästi, työn johtamisen on oltava
kohdallaan ja työvuorojen jaossa on
noudatettava tasapuolisuutta. On vaikea edes kuvitella, että tappava virus
on liikenteessä mutta meiltä puuttuu
asianmukaisia suojavarusteita. Tämä
on suurin sudenkuoppa kriisin hoidossa tällä hetkellä, ja on pöyristyttävää,
ettei Huoltovarmuuskeskuksesta tavara ole liikkunut tarpeeksi nopeasti.
Suojavarusteita on riitettävä myös kotihoitoon, Juvonen kertoo.

Testaamista
tehostettava
Koronaviruksen testaamista on Suomessa edelleen tehostettava. Jos on
olemassa pienikin epäilys siitä, että virusta on hoitohenkilökuntaan kuulu-
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Mari Rantanen

van ihmisen lähipiirissä, pitäisi tämän
automaattisesti jäädä kotikaranteeniin,
jottei olisi riskiä viruksen tuomisesta
työpaikalle.
Juvonen pitää ehdottoman tärkeänä, että myös hoitohenkilökunnan perheenjäsenet testattaisiin koronaviruksen varalta.
- Tautia on erityisen vaikea torjua,
kun tällä hetkellä sen voi saada oikeastaan mistä vain, mutta kuitenkin kaupassa pitää käydä, Juvonen pohtii.

Kriisi kertautuu
ahdistuksena ja
psyykkisenä oireiluna
On päivänselvä asia, että jos koronaepidemia Suomessakin räjähtää käsiin
samalla lailla kuin on jo käynyt monessa muussa maailman maassa, joutuvat
hoitajat ja lääkärit suorittamaan priorisointia sen suhteen, kenelle tehohoitoa annetaan.
Juvonen uskoo, että eri laitoksiin tullaan perustamaan eettisiä toimikuntia,
ja jo nyt varmasti käydään päivittäin
pohdintaa siitä, entä jos ja mitä kun tilanne tulee eteen. Esimerkiksi vanhustenhoitoalalla priorisointia on jouduttu harjoittamaan jo pitkään, lähinnä
silloin kun toipumismahdollisuuksia
ei ole.
- Tämän kriisin aikana hoitohenkilökunta joutuu näkemään, kokemaan ja
tekemään asioita, jotka varmasti mo-

Hoitajat ovat
koronakriisin todellisia
sankareita.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KOLUMN I

Vuosi kuntavaaleihin
KENTTÄ on hiljentynyt. Piirien ja paikallisyhdistysten kevätkokoukset on siirretty syksylle. Samoin puolueneuvoston kokous.
Suomi näyttää olevan pysähtynyt
ja päällimmäisinä monen mielessä ovat viime aikoina olleet terveyteen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset.

Arja Juvonen

varmuusvarasto on avattu. Antikaisen mielestä hoitajille ja lääkereille kuuluu myös Juvosen esittämä
vaarallisen työn lisä.
- Tällä hetkellä hoitoalalla tehdään hyvin pitkää päivää ja kaikki
lomat on peruttu. On kohtuutonta
vaatia, että pitäisi tehdä sitä työtä
oman terveytensä uhalla, jos suojavarusteita ei ole. Myös testaamista on lisättävä ja koronatesteihin
pääsyä helpotettava. Monilta itse
riskiryhmiin kuuluvilta hoitajilta
on tullut sellaista viestiä, että heitäkin pelottaa olla töissä paikassa,
missä on suuri riski koronaviruksen kohtaamiseen. Kun siihen lisätään, että suojavarusteita ei ole, on
se aika kestämätön yhdistelmä, Antikainen pohtii.

Hoitajien työtaakka
katastrofaalinen

Sanna Antikainen

nen kohdalla kertautuvat erilaisina
traumastressireaktioina. Ei toki kaikilla, koska työ itsessään jo vaatii tekijöiltään paljon luonteenlujuutta. Kriisi tulee varmasti aiheuttamaan paljon
henkistä ahdistusta ja psyykkisiä oireita yhteiskunnassa yleisemminkin, ei
pelkästään hoitoalalla, sanoo Juvonen.

Riskiryhmiin kuuluvat
hoitajat peloissaan
Kansanedustaja Sanna Antikainen
Outokummusta pitää kaikkein pahimpana epäkohtana koronakriisin hoidossa tällä hetkellä sitä, että suojavarusteista on edelleenkin pulaa, vaikka

Antikainen menee hiljaiseksi sen
ajatuksen edessä, että Suomessakin
tulisi lähiviikkoina vastaan tilanne,
ettei hoitopaikkoja riittäisi kaikille, vaan hoitajat ja lääkärit joutuisivat päättämään, kuka saa hoitoa ja
kuka ei. Mahdottomana hän ei ajatusta pidä, mutta kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta siltä vältyttäisiin. Kaikkien suomalaisten on
saatava hoitoa.
- Hoitajien työtaakka oli aivan
valtava jo ennen koronakriisiä ja
nyt se on katastrofaalisella tasolla. Olen todella huolissani myös
heidän tilanteestaan. Minulle tulee paljon yhteydenottoja hoitoalan ihmisiltä kentältä ja viesti on
sellainen, että lopussa aletaan olla.
Yhteydenottoja tulee sekä jaksamisesta että suojavarusteiden puutteesta. On aivan kohtuutonta, että
hoitohenkilökunta joutuu suoraan
vaarantamaan oman terveytensä
suojavarusteiden puutteen takia,
Antikainen sanoo.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

PERUSSUOMALAISET ovat
alusta asti vaatineet koronan ottamista vakavasti. Kansanedustaja
Arja Juvonen varoitti uhasta jo alkuvuodesta. Kansanedustajamme
ovat ottaneet päivittäin kantaa hallituksen toimiin ja pyrkivät kirittämään ja ohjaamaan toimia oikeaan
suuntaan.
VIIME ajat ovat opettaneet, millaisia ongelmia hallitsemattomaan
globalisaatioon liittyy. Toistuvasti korostamamme huoltovarmuus
on myös osoittanut merkityksensä.
Tilanteen vaatimat eristystoimet
voivat toivon mukaan myös opettaa ihmisiä arvostamaan uudella
tavalla yhteisöllisyyttä ja luontoa.
VAIKKA päällimmäisenä monien
mielissä ovat tällä hetkellä koronaan liittyvät kysymykset, on hyvä
muistaa, että myös koronan aikana
ja sen jälkeen on elämää.
POIKKEUSTILAN kestosta ei ole
tietoa, joten on hyvä varautua pitämään arki pyörimässä tilanteen
mahdollistamalla tavalla. Kunnissa totutellaan sähköisiin kokousjärjestelmiin niin valtuustojen kuin
lautakuntienkin työskentelyssä.
MYÖS puolueen piirien ja paikallisyhdistysten hallitukset ja työvaliokunnat ovat joutuneet digiloikan
eteen, kun kokoukset on jouduttu
siirtämään verkkoon. Puolueen sivuille on koottu ohjeita etäkokousten pitämisestä, sillä päätöksenteon tulee toimia myös erityisoloissa.
ARKIRUTIINIEN pyörittämisen
lisäksi puoluetoimijoiden on hyvä
ulottaa katseensa myös pitemmälle. Kuntavaaleihin valmistautuminen aloitettiin ennen koronakriisiä
ja vuoden kuluttua tästä hetkestä
nuo kuntavaalit on jo käyty.
MEILLÄ on siis vuosi aikaa koota listat ja voittaa vaalit, jotta suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus saadaan palautettua kuntien

päätöksenteon keskiöön. Tämä tulee olemaan nyt tärkeämpää kuin
koskaan, sillä koronan jäljiltä jaettavana ei tule olemaan muuta kuin
niukkuutta.
MONET paikallisyhdistysten
suunnitelmat ovat menneet uusiksi. Paikallisia kuntavaaliteemoja ja
vaalistrategioita voidaan taustalla jo hioa, mutta tupaillat ja toritapahtumat saavat vielä odottaa parempia aikoja.
TÄRKEIN askel tulevia kuntavaaleja varten on tällä hetkellä se, että
jokainen perussuomalainen ymmärtää, että hänen henkilökohtaista panostaan tarvitaan näissä vaaleissa. Suomi tulee tarvitsemaan
tuhansia perussuomalaisia arvoja
edustavia kuntapäättäjiä – ja lähin
heistä voi löytyä peiliin katsomalla.
KYSELYTUTKIMUKSET kertovat, että kansanliikkeellämme on
erittäin vankka kansan tuki. Se on
säilynyt korkealla myös kriisin aikana, jolloin pääministeripuolueet perinteisesti nostavat kaikkialla
kannatustaan.
KUNTAVAALEISSA ehdokasasettelu on valtakunnallisen kannatuksen lisäksi avainasemassa ja
tarvitsemme kattavat listat jokaiseen kuntaan. Näissä talkoissa on
tärkeää, että jokainen perussuomalainen kantaa kortensa kekoon ja
on käytettävissä ehdokkaaksi.
MONI saattaa vaatimattomana ihmisenä epäröidä asettumista ehdolle. Epäröinti on kuitenkin täysin turhaa. Tekemällä oppii. Et ole
luottamustehtävissä yksin, vaan
koko paikallinen PS-jengi on tukenasi. Jokainen vaaleissa saatu ääni
on tärkeä lisä yhteiseen pottiin.
NYT on siis oiva aika ottaa yhteyttä paikallisyhdistykseen ja allekirjoittaa kuntavaalien ehdokassitoumus.
KUNTAVAALEJA tärkeämpää on
kuitenkin se, että akuutti viruskriisi saadaan selätettyä nopeasti. Pysytään siis mahdollisimman paljon neljän seinän sisällä, vältetään
kontakteja ja pestään kädet riittävän usein. Käsiä pestessä on kuitenkin jo hyvä välillä katsoa peiliin
ja pohtia sitä, näkyykö peilissä tuleva kuntapäättäjä.
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kaHallitus helpottamassa matalapalk
aloille saapuvaa maahanmuuttoa

Suomi täynnä
lomautettuja
ja työttömiä
ihmisiä
Hallitus haluaa muuttaa ulkomaalaislakia ja
EU:n ulkopuolelta tulevien kausityöntekijöiden
maahantuloa ja oleskelua koskevaa lakia väliaikaisesti koronakriisistä johtuen. Muutos esimerkiksi varmistaisi, että usea jo nyt merkittävästä
kotimaisesta työttömyydestä kärsivä ala saisi ulkomaalaista halpatyövoimaa myös jatkossa.
MAATALOUDESSA erityisesti satokaudella, marjan poiminnassa ja muissa vastaavissa tehtävissä ulkomaalaisten
osuus työntekijöinä on erittäin korkea. Suurin osa näistä
henkilöistä on kausityöntekijöitä. He tulevat maahan, tekevät työtä ja lähtevät maasta.
- He eivät kuormita sosiaaliturvaa ja palveluita, eivätkä jää maahan työn loppumisen jälkeen. He ovat pääosin
työteliäitä ja kunnollisia ihmisiä, joista ei seuraa sosiaalisia ongelmia. Lähtömaita ovat
esimerkiksi Ukraina, ValkoVenäjä, Thaimaa, Venäjä. Vähemmän ihmisiä tulee enää
Baltiasta ja Puolasta, kansanedustaja Riikka Purra sanoo.

Perussuomalaiset
eivät vastusta
kausityöntekijöitä
Maataloudessa työskentelee Suomessa vuosittain 16
000 kausityöntekijää. 1 500
työntekijän tarve on arvioitu kriittiseksi maa- ja metsätalousministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen mukaan.
Syy maahanmuuttajatyövoiman suurelle määrälle on alan
vaatimaton palkkaus. Maaseudun työnantajaliiton ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen
mukaan tuntipalkat liikkuvat
noin 8,50 ja 11 euron välillä,
opiskelijoilla vain 6 euroa.
- Perussuomalaisilla ei ole
mitään kausityöntekijöitä vastaan. Ei, vaikka poliittiset vastustajamme joskus niin väittävät. Kausityöntekijä, jonka
työpanoksesta on hyötyä ja
josta saadaan veroja, on täysin eri asia, niin taloudellisesti kuin muiltakin osin kuin
henkilö, joka jää maahan millä tahansa oleskeluluvalla ja
kuormittaa sosiaaliturvaa ja
palvelurakennetta yleensä
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yhtä paljon riippumatta varsinaisesta statuksestaan.
- Kausityöntekijöiden osalta maatalouden tilanne on vaikea, koska rajamme on suljettu. Esityksessä esitetään,
että muilla aloilla lomautettuja ja työttömäksi jääviä työperusteisilla oleskeluluvilla
asuvia ulkomaalaisia voitaisiin hyödyntää maatalouden
kausityössä. Voimassa oleva ulkomaalaislainsäädäntö ei
mahdollista tällaista alanvaihtoa ensimmäisessä luvassa
mainitulta alalta toiselle ilman
että henkilö hakee jatkolupaa.
Tämän muuttaminen on tietysti järkevää, Purra myöntää.

Maassa jo suuri
joukko työttömiä
ulkomaalaisia
Purran mukaan järkevää olisi hyödyntää myös huomattavan alhaisesta työllisyydestä
kärsiviä ei-työperäisen oleskeluluvan ja kansainvälisen suojeluaseman saaneita. Maassa
on valtava ja yhä kasvava ulkomaalaisten työttömien reservi. Koronaepidemia lisää merkittävästi myös suomalaisten
työttömyyttä.
- Kiireellisesti annettu ja ilmeisen kiireessä valmisteltu hallituksen esitys on epäselvä. Yhtäältä siinä esitetään
edellä käsittelemiäni järkeviä ja kannatettavia asioita.
Toisaalta mukaan on ujutettu muita niin sanottuun työperäiseen maahanmuuttoon
liittyviä perinteisiä hankkeita,
joilla 1) ei pitäisi olla mitään
tekemistä maatalouden satotyön tai muun juuri ulkomaalaista työvoimaa kaipaavien
alojen kanssa ja 2) jotka eivät
koskekaan jo maassa olevia ulkomaalaisia, vaan tulevaisuudessa saapuvaa tai saapuvaksi
toivottavaa maahanmuuttoa,

"Työttömyysetuudet eivät
kannusta
ottamaan vastaan
matalasti palkattua
tai lyhytkestoista
työtä."

Riikka Purra
ei halua halpatyövoimaa
Suomeen.

Purra ihmettelee.
- Esityksessä sanotaan, että
koronatilanteen vuoksi haasteena on saada riittävästi työvoimaa myös rakennusalalle ja telakkateollisuuteen sekä
kuljetusaloille. Kaikilla näillä
aloilla on jo ilman koronaakin
ollut merkittävää kotimaista
työttömyyttä, puhumattakaan
ajasta nyt.

Työhalukkuutta
löytyy kotimaisesta
työvoimasta
Purra muistuttaa, että samat
ongelmalliset kannustinloukut koskettavat yhtä lailla ulkomaalaista, sen jälkeen kun
hän on varmistanut maahan
jäämisen.
- Työttömyysetuudet ja sosiaaliturvamme eivät kannusta ottamaan vastaan matalasti palkattua tai lyhytkestoista
työtä, varsinkaan jos henkilö sijaitsee korkeiden asumiskustannusten alueella ja erityisesti, mikäli perheessä on
lapsia. Palkka on liian alhainen sosiaaliturvaan nähden.
Tai sosiaaliturva on liian korkea palkkaan nähden.
- Meillä on kohta Suomessa
320 000 uutta lomautettua tai
työtöntä, edellisten työnhakijoiden lisäksi. Työhalukkuutta
varmaankin löytyisi, jos hallitus toisi eduskuntaan lain,
joka mahdollistaisi esimerkiksi kausityön tekemisen maatiloilla ilman, että sillä on vaikutuksia varsinaisesta työstä
lomautuksen tai irtisanomisen
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perusteella saatavaan etuuteen, Purra esittää.

Hallitus vihjailee
uusista maahanmuuttajista
Perussuomalaiset ovatkin
ehdottaneet kiireellistä tilapäistä lainsäädäntöä, jonka
nojalla kausityön tekeminen
huoltovarmuuden kannalta
tärkeissä tehtävissä ei vuonna
2020 poista työttömyysetuuksia henkilöltä, joka on lomautettu tai irtisanottu töistään
koronaepidemian vuoksi.
- Tällä tavoin kausitöiden
houkuttelevuus myös suomalaisten silmissä kasvaa, ihmisten toimeentulo voidaan
turvata, eikä maataloustyönantajille koidu ylimääräisiä palkkakustannuksia, jotka
siirtyisivät tuotteiden hintoihin, Purra sanoo.
- On hienoa, että pääministeri Sanna Marin suhtautui ehdotukseemme positiivisesti.
Toivomme, että hallitus ottaa
esityksestämme kopin ja tuo
pian eduskuntaan tämän mahdollistaman lainsäädännön.

"Muutaman
sadan ihmisen
takiako tässä
nyt tehdään
väliaikaista lakia
näin kiireellä?"
Toinen hallituksen esityksen
ongelma on, ettei se käsittele
vain maassa jo olevia ihmisiä,
vaan vihjaa myös uusista maahanmuuttajista.
- Nimenomaan vihjaa, sillä kohdat, joissa asiasta puhutaan, ovat hyvin lyhyitä ja sanomassaan epäselviä, Purra
sanoo.

Suomalaisia
lomautetaan ja
joutuu työttömiksi
Eri alojen elinkeinojärjestöt ovat esittäneet perusteluja ulkomaisen työvoiman
välttämättömyydestä eri toimialoilla. Perusteluissa viitataan toimialan ja tehtävien
kriittisyyteen joko huolto-

Viljelijät eivät
innostu suomalaisista
kausityöntekijöistä.

Maassa jo
ennestään työttömiä
maahanmuuttajia.
Kuvituskuva. Kuvan thaimaalaiset marjapoimijat eivät liity
tähän artikkeliin.

varmuuden tai alan yritysten
elinkeinon ja toimeentulon
vaarantumisen tai molempien
kannalta.
- Perussuomalaisten mielestä on vastuutonta haluta maahan lisää ihmisiä, kun niin
ulkomaalaisten kuin suomalaisten lomautukset ja työttömyys lisääntyvät merkittävästi.
- Suomen rajojen on määrä
olla koronaepidemian vuoksi kiinni. Eivät ne ole. Ne
Suomen ulkomaanedustustot, jotka ovat auki, käsittelevät tälläkin hetkellä näiden
niin sanottujen kriittisten alojen viisumi- ja oleskelulupahakemuksia. Komissio julkaisi
muutama päivä sitten luettelon kriittisistä aloista, mutta
kuten edellä sanoin, hallitus
tulkitsee tätä laveasti, Purra
toteaa.
- Nähtävästi kaikkia aloja,
joissa on merkittävästi ulkomaalaisia työntekijöitä, voidaan hallituksen mukaan pitää kriittisinä, olipa syy alan
korkealle ulkomaalaisedustukselle mikä tahansa. Perussuomalaiset taas on sitä
mieltä, että päinvastoin tavoitteena pitäisi olla, että yksikään kriittinen ala ei voi nojata ulkomaalaiseen työvoimaan
ja sen saatavuuteen.

Kiertää koronarajoituksia ja
poikkeuslakeja
Esityksen perusteella siis
myös muihin kuin jo maassa
oleviin ulkomaalaisiin sovellettaisiin samoja ehtoja. Esityksessä sanotaan: ”Siltä osin
kuin rajaliikenteen rajoituksista huolimatta maahan saapuu työvoimaa ulkomailta,
nämäkin voisivat karanteenin
jälkeen työskennellä kaikilla
edellä mainituilla aloilla lupatyypistään riippumatta.”
- Esitys ei ole johdonmukainen hallituksen rajaliiken-

teen vähentämistä koskevan
tavoitteen kanssa, vaikka siinä niin väitetään. Se on johdonmukainen tämän osalta ainoastaan esityksen siltä osin,
kun kyse on jo maassa olevista
henkilöistä. Mutta esitys koskee myös poikkeustilan aikana myönnettäviä uusia oleskelulupia ja viisumeita, myös
muilla kuin oikeasti kriittisillä aloilla, kuten maataloudessa, Purra huomauttaa.
- Alojen määritteleminen
kriittisiksi vain siksi, että niillä on paljon ulkomaalaisia,
kiertää koronarajoituksia ja
poikkeuslakeja. Tämä tehdään
ennen kuin on edes yritetty
etsiä keinoja saada työvoimaa
maamme sisältä. Tätä ei voi
hyväksyä.

Hallitus hamuaa lisää
halpatyövoimaa
Perussuomalaisten mielestä esitys on kannatettava jo
maassa olevien ulkomaalaisten osalta.
- Huomionarvoista kuitenkin on, että jos esitys koskisi
vain heitä, se olisi jo itsensäkin mielestä turha. Siinä nimittäin sanotaan, että ”lisää
työvoiman tarjontaa potentiaalisesti kymmenillä tuhansilla henkilöillä, mutta käytännössä työllisyysvaikutuksen
voi odottaa jäävän joihinkin
satoihin.”
- Muutaman sadan ihmisen
takiako tässä nyt tehdään väliaikaista lakia näin kiireellä?
Ei, kyse ei ole muutamasta sadasta maassa olevasta ulkomaalaisesta. Tavoite on helpottaa matalapalkka-aloille
saapuvaa maahanmuuttoa,
vaikka rajamme ovat kiinni ja
vaikka maa on pian täynnä lomautettuja ja työttömiä ihmisiä, Purra varoittaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Hallitus ei ole huolissaan maatalouden näkymistä

”Viljelijöitä höynäytettiin
pahan kerran”
Eduskunnan hallintovaliokunta hyväksyi mietinnössään hallituksen esityksen määräaikaiseksi lainsäädännöksi, jonka tarkoitus on helpottaa
maassa laillisesti oleskelevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia työllistyä
huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille.
PERUSTELUNA esitykselle on käytetty ennen kaikkea maatalouden työvoimapulaa, joka johtuu siitä, että
matkustusrajoitusten vuoksi kausityövoiman saanti on
epävarmaa.
Suuri määrä varsinkin
palvelualalla työskenteleviä ulkomaalaisia on jäänyt työttömäksi hallituksen
määrättyä ravintolat kiinni.
Perussuomalaisten mielestä on hyvä, jos tällaiset henkilöt työllistyvät esimerkiksi maatalouden kausitöihin,
eivätkä jää kuormittamaan
suomalaista sosiaaliturvaa.
- Hallituksen esitys ei kuitenkaan koske pelkkää maataloutta vaan se avaa myös
kuljetus- ja rakennusalan
sekä teollisuuden työpaikat kaikille ulkomaalaisille.
Hallitus siis tuo työmarkkinoille lisää ja halvempaa työvoimaa samalla, kun
nämä alat lomauttavat ja irtisanovat kymmeniätuhansia suomalaisia, hallintovaliokunnan perussuomalaiset
jäsenet Riikka Purra, Jussi
Halla-aho ja Mauri Peltokangas huomauttavat.

Kokoomus tuki
hallituksen esitystä
Perussuomalaiset esittivät
valiokunnassa, että määräaikainen laki koskisi ainoastaan maa- ja metsätalouden
töitä, joissa työvoiman tarve on akuutti ja todellinen.
Hallituspuolueet kokoo-

Hallitus tuo
työmarkkinoille
halvempaa
työvoimaa samalla,
kun suomalaisia
lomautetaan.
muksen tuella kuitenkin jyräsivät esityksen läpi.
Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnalla pyritään
suojelemaan suomalaisia työmarkkinoita palkkojen polkemiselta ulkomaisella halpatyövoimalla. Keskusta ja
kokoomus ovat vaatineet
avoimesti saatavuusharkinnan romuttamista, mutta sosialidemokraateille asia on
ollut vaikeampi puolueen aykytkösten vuoksi.
- Hallituksen esitys kuitenkin merkitsee käytännössä
uutta naulaa saatavuusharkinnan arkkuun. Esimerkiksi ravintolatyön tai opiskelun perusteella oleskeluluvan
saanut voi siirtyä vapaasti
muille aloille ja kilpailla hinnallaan suomalaisen duunarin kanssa, perussuomalaiset
toteavat.

Ylitarjonta muilla
aloilla pahenee
Perussuomalaiset muistuttavat myös, että edes hallitus itse ei arvioi lakimuutoksen tuovan merkittävää apua

maatalouteen, koska suurin
osa Suomessa oleskelevista
ulkomaalaisista ei halua alalle työllistyä.
- Työvoimapula pelloilla ei siis hellitä, mutta työvoiman ylitarjonta monilla
muilla aloilla pahenee. Voidaankin todeta, että hallitus
– ja etenkin keskusta – on lakihanketta ajaessaan höynäyttänyt viljelijöitä pahan
kerran, perussuomalaiset toteavat.

Kausityötä
koronan piinaamille
suomalaisille
Perussuomalaiset on huolissaan tulevasta satokaudesta ja työvoiman riittävyydestä tiloilla.
- Siksi olemme esittäneet,
että koronan vuoksi ilman
työtä jääneet voisivat ottaa
vastaan kausityötä ilman,
että siitä saatava palkka vaikuttaa heidän työttömyyskorvauksiinsa. Tätäkään esitystä hallituspuolueet eivät
valiokunnassa kannattaneet.
- On selvää, että ne eivät
ole huolissaan sen enempää
maatalouden näkymistä kuin
suomalaisten työllisyydestäkään – niitä kiinnostaa vain
halvan, ulkomaalaisen työvoiman maahantuonti, Purra, Halla-aho ja Peltokangas
huomauttavat.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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KUVITUSKUVA

Tommi on turhaan etsinyt
töitä jo kuusi vuotta

”Suomessa ei ole
työvoimapulaa,
pulaa on oikeista
työpaikoista”
Koko työuransa maalarina tehnyt pirkanmaalainen Tommi ihmettelee hallituksen ja
työministeri Tuula Haataisen puheita työvoimapulasta sekä pyrkimystä lisätä työperäistä maahanmuuttoa. – Haataisella ei ole
käsitystä siitä, miten Suomi toimii tällä hetkellä. Ulkomailta voi tietysti saada halpatyövoimaa yrityksille, mutta ei siitä ole mitään
apua suomalaiselle työttömälle.
TYÖ- ja elinkeinoministeriön
työllisyyskatsauksen mukaan
Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 251 700 työtöntä työnhakijaa. Pirkanmaalla asuva Tommi on yksi
heistä. Hän on tehnyt koko
pitkän työuransa maalarina.
TE-toimistoon työttömäksi
työnhakijaksi Tommi ilmoittautui ensimmäisen kerran
2016. Hän on kuitenkin hakenut töitä jo vuodesta 2014
saakka. Tätä aiemmin, vuonna
2010, Tommi oli perustanut
osakeyhtiön ja harjoittanut
ammattiaan sen kautta.
- Ensimmäiset pari kolme
vuotta menivät suhteellisen
mukavasti. Töitä riitti, kunnes ne sitten loppuivat yllättäen, melkein kuin leikaten, joten siinä tilanteessa minun oli
ryhdyttävä itse etsimään asiakkaita.
Osakeyhtiön vuoksi asema
työnhakijana on ongelmallinen. Vaikka Tommi etsii koko
ajan aktiivisesti töitä, ei hänellä ole oikeutta työmarkkinatukeen eikä peruspäivärahaan, koska hänet katsotaan
päätoimiseksi yrittäjäksi. Asiaan ei vaikuta se, että osakeyhtiöllä ei ole ollut vuosiin
toimintaa eikä liikevaihtoa.
Koulutustaan vastaavaa työtä Tommi on tehnyt viimeksi
yli neljä vuotta sitten.
- Se oli silloin vain parin päivän keikka, jonka satuin saamaan yhden tutun kautta. Sen
jälkeen on ollut hiljaista. Töitä ei ole oikein missään, eikä
niitä tarjota.

TE-toimiston kautta
ei ole mahdollista
työllistyä
Henkilöstövuokrausyritykset ovat voimakkaasti tulleet mukaan työmarkkinoille,
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etenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Henkilöstövuokrausyritykset eivät kuitenkaan tarjoa kenellekään
työtä, vaan ne välittävät työvoimaa eteenpäin.
Vuokratyö on kolmikantainen työsuhde. Vuokratyössä
työntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, joka puolestaan vuokraa
työntekijän käyttäjäyritykselle, josta tulee kolmas osapuoli
perinteistä työsuhdetta muuten muistuttavaan sopimussuhteeseen.
Käyttäjäyritys ei maksa palkkaa työntekijälle. Useimmat
muutkin työnantajavelvollisuudet jäävät vuokrayritykselle. Monesti vuokratyöntekijöihin myös sovelletaan
vuokrayrityksen työehtosopimusta, jossa työehdot saattavat huomattavasti poiketa
ammattialalla muuten sovellettavasta työehtosopimuksesta.
Tommi sanoo, että TE-toimistossa ei ole tarjolla perinteisiä työsuhteita, joissa
työntekijä työllistyy suoraan
työnantajayritykseen. Käytännössä lähes kaikki työmahdollisuudet TE-toimiston kautta
ohjautuvat vuokrayrityksiin.
- TE-toimiston kanssa asioiminen tapahtuu verkossa. Kirjaudun verkkopalveluun ja
palvelussa TE-toimisto suuntaa minut hakemaan töitä

TE-toimistossa
ei ole tarjolla
perinteisiä
työsuhteita, joissa
työntekijä työllistyy
suoraan työnantajayritykseen.

Tommi on lähettänyt
loputtoman määrän työhakemuksia
ilman tulosta.

vuokrayrityksiltä, jotka
ilmoittavat
avoimista työtehtävistä. Ongelmana on se,
että niitä työpaikkoja ei usein
ole olemassakaan. Itse olen
ollut tekemisissä melkein 30
vuokrayrityksen kanssa, eikä
se ole kertaakaan johtanut
työllistymiseen.

”Työpaikasta”
ei saa tietoa
Työnhakutapahtuma etenee joka kerta hyvin samankaltaisesti.
- Kuvaava esimerkki on, että
värväämö hakee kymmentä
maalaria. Kun sähköpostitse
työnhakija ilmoittaa olevansa kiinnostunut työstä, vuokrayritykseltä tulee kutsu työhaastatteluun, mutta siitä
työpaikasta ei saa mitään tietoa. Jos kysyy, missä työ olisi tarkoitus tehdä ja milloin se
alkaa, vastaukseksi saa pelkkää kiertelyä. Usein sanotaan,
että sitä työtä ei vielä ole tai
että työn alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin.
Käyttäjäyrityksen nimeä tai
työkohteen sijaintia ei yleensä
saa kysymällä selville.
- Se on salaisuus. Työnhakija
ei koskaan saa vuokrafirmalta
tietää, kenelle työ olisi tarkoitus tehdä. Työnhakijan kannalta tilanne on tietysti ongelmallinen jo siitäkin syystä,
ettei voi ennakoida mitään,
kuten vaikka että miten pitkä
työmatkasta tulisi.
Kun työpaikasta ei kerrota
työnhakijalle mitään, mahdollistaa menettely myös valetyöpaikkojen luomisen. Monet vuokrayritykset haluavat
tosiasiassa vain kerätä tietoja
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mahdollisista
työnhakijoista tulevaisuuden varalle.

Tarjolla pelkkiä
nollatuntisopimuksia
Henkilöstövuokrausyrityksissä Tommille on tarjottu pelkästään niin sanottuja nollatuntisopimuksia, joten
vuokrafirmojen kanssa asioiminen ei ole johtanut työn tekemiseen.
Nollatuntisopimukset viittaavat työsopimuksessa kirjattuun vaihtelevaan työaikaan, jolloin työntekijä on
mahdollista kutsua töihin
vain silloin, kun työnantaja
häntä tarvitsee. Kun työsopimuksen minimituntimääräksi on kirjattu nolla, ei töitä ole
välttämättä koskaan.
Tilastokeskuksen mukaan
nollatuntisopimuksella työskenteli keskimäärin jo noin
106 000 palkansaajaa vuonna
2018. Määrä vastaa noin viittä
prosenttia kaikista 15–74-vuotiasta palkansaajista.
- Olen usein lähettänyt avoimia työhakemuksia suoraan
työnantajille, mutta ilman tulosta. TE-toimistossa on annettu ymmärtää, että suora
työnhaku ei olisi enää suotavaa tai suositeltavaa, vaan pitäisi mennä vuokrayritysten
kautta, Tommi sanoo.
Kokemukseensa perustuen
hän toteaa, että TE-toimiston
kautta mahdollisuuksia työllistyä suoraan työnantajalle
on tarjolla hyvin vähän.
- TE-toimistolla ei ole työllistymisen kannalta mitään
merkitystä kenellekään. Toimistossa vain ollaan kirjoilla
sitä varten, että saa korvauk-

sen työttömyysajalta, jos sen
ylipäätään saa.
- TE-toimiston harvat avoimessa haussa olevat työpaikat
ovat lähes yksinomaan kunnallisia tai valtiollisia erityisalojen tehtäviä, eli esimerkiksi
haetaan lääkäreitä. Oman alani töitä ei TE-toimiston kautta voi saada. Sen tiedän, koska
olen asioinut toimiston kanssa jatkuvasti jo monta vuotta.
Yleisesti se tiedetään muutenkin: TE-toimistosta työtä ei
saa eikä sitä tarjota.

Työperäinen
maahanmuutto
polkee palkkoja
Henkilöstövuokrausyritykset ovat monella tavalla
mutkistaneet työmarkkinoita. Tämä näkyy myös yritysten suhtautumisessa rekrytointiin.
- Nykyään on melko turhaa
soittaa suoraan yrityksiin ja
kysyä töitä. Jos ottaa itse yhteyttä ja haluaa tietää työmahdollisuuksista, niin yleensä vastaus on, että työntekijät
haetaan henkilöstövuokrauksen kautta. Näin minulle on
vastattu joka kerta, kun olen
soittanut. Tiedän, että saman
vastauksen ovat saaneet monet muutkin työnhakijat.
– Työnantajan kannalta
vuokratyöntekijä on tietysti
hyvä vaihtoehto, koska vuokratyöntekijä ei ole työsuhteessa käyttäjäyritykseen. Käytäntö on johtanut siihen, että
vuokratyövoima on nykyään suurelta osin ulkomaisten
työntekijöiden varassa. Olen
itsekin ollut monta kertaa työmaalla, jossa työntekijät edustavat useita kansallisuuksia,
alkaen Virosta ja siitä etelämmäksi, Tommi sanoo.
Kun työntekijät ovat ulko-

"Työministeri
saisi tutustua
todellisuuteen."

Työttömälle
ei löydy töitä
ainakaan TEtoimistosta.

maalaisia, monet työnantajat
ovat käyttäneet hyväksi mahdollisuuden kiertää työehtosopimuksia ja polkea palkkoja.
- Tiedän tapauksia, joissa ulkomaalaiselle rakennustyömiehelle on maksettu viiden
euron tuntipalkkaa. Tämän on
mahdollistanut osaltaan maahanmuutto ja työvoiman vapaa liikkuvuus EU-alueella.
Työvoimaa on tarjolla enemmän kuin kysyntää, joten se
tietysti vaikuttaa palkkatasoon heikentävästi. Aina löytyy joku, joka suostuu tekemään töitä polkuhintaan,
Tommi sanoo.
Maalariksi 1990-luvun alussa valmistunut mies on kokenut omakohtaisesti, miten
työmarkkinat ovat voimak-

kaasti muuttuneet 30 vuoden
aikana.
- Ennen osakeyhtiön perustamista olen ollut palkollisena yrityksissä. Kun aikoinaan
valmistuin ammattikoulusta, saatoin lähes kävellä sisään
ensimmäiseen työpaikkaani.
Siihen aikaan töihin oli vielä
mahdollista päästä, kun vain
suoraan kysyi työtä työnantajalta. Ajat ovat hyvin erilaisia
nykyään.

Tarvitaan hallitus, joka
työllistää Suomessa jo
olevat työttömät
Usein mediassa toistetun
lauseen mukaan Suomessa on
työvoimapula. Tommi ei allekirjoita väitettä.

Työnhakija
ei koskaan saa
vuokrafirmalta
tietää, kenelle työ
olisi tarkoitus
tehdä.
- Ei missään tapauksessa.
Ei ole mitään työvoimapulaa,
vaan meillä on pulaa oikeista työpaikoista, joihin meidän
pitäisi työllistää suomalaisia.
Työvoimapulasta on puhunut myös nykyinen työministeri Tuula Haatainen (sd.),
joka ilmoitti tammikuussa
työ- ja elinkeinoministeriöön
perustetusta työperäisen maa-

hanmuuton yksiköstä. Haataisen mukaan osaavan työvoiman saanti on Suomessa
vaikeutunut ja monella työnantajalla olisi ”huutava pula
työntekijöistä".
Tommin mukaan työministerin lausunnot ovat irrallaan
todellisuudesta.
- Ministeri Haataisella ei selvästikään ole käsitystä siitä,
miten Suomi toimii tällä hetkellä. Tänne ei pitäisi tuoda
yhtään ulkomaalaista työntekijää lisää. Se vain tarkoittaa,
että entistä enemmän kantasuomalaisia pysyy työttömänä. Ulkomailta on tietysti aina
mahdollisuus saada halpatyövoimaa yrityksille, mutta ei
siitä ole apua suomalaiselle
työttömälle.

Mäkynen: Merkinnät maksuhäiriöistä
keskeytettävä koronan ajaksi
Kansanedustaja Jukka Mäkynen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koronapandemian aiheuttamista maksuhäiriömerkinnöistä. Mäkynen pyytää
hallitusta selvittämään, onko maksuhäiriömerkintöjä
mahdollista keskeyttää koronakriisin ajaksi.
JOS henkilö on joutunut koronakriisin takia talousvaikeuksiin
ja joutuu sen takia ottamaan
lainan eikä pysty maksamaan
sitä takaisin ja pystyy todistamaan, että lainanotto ja maksuvaikeudet johtuvat koronasta, hänet pitäisi Jukka Mäkysen
mielestä vapauttaa tulevasta
maksuhäiriömerkinnästä.
Mäkynen pyytää lisäksi hallitusta selvittämään, onko mahdollista, että maksuhäiriömerkintä saadaan myöhemmin
poistettua henkilön tiedoista, jos maksuhäiriömerkintä on

suoraa seurausta koronakriisistä.
- Ympäri maailmaa riehuva koronapandemia on jo aiheuttanut satojen tuhansien
suomalaisten työntekijöiden ytneuvottelut ja lomautukset. Koronan vaikutukset Suomen talouteen ovat merkittäviä ja
työttömyyden rajusti lisääntyessä moni suomalainen joutuu
turvautumaan erilaisiin pikavippeihin ja muihin vastaaviin rahoitusjärjestelyihin, jotta oma
ja perheen talous saadaan turvattua kriisin aikana.

Tukien maksussa
viivästyksiä
Nyt on jo tiedossa, että työttömyysetuuksien ja toimeentulotukien maksamisessa tullaan
näkemään suuria viivästyksiä,
jolloin kansalaisella ei ole Mäkysen mukaan muuta mahdollisuutta kuin turvautua erilaisiin
pikavippeihin ja muihin vastaaviin lainajärjestelyihin.
- Kun maksukyvyn palautumisesta normaalitilaan ei ole kenelläkään yt-menettelyyn joutuneella henkilöllä ennakkoon
tietoa, on selvää, että moni joutuu ottamaan lainaa pakkotilanteessa. Näin ollen mahdollisista
lainan takaisinmaksuvaikeuksista rankaiseminen on epäoikeu-

Jukka Mäkynen
denmukaista tämänhetkinen
yhteiskunnallinen tilanteemme
huomioiden, Mäkynen toteaa.

Korona lisää
velkaantumista
Mäkynen painottaa, että lainoja täytyy tietenkin lyhentää
heti, kun se on taloudellisesti mahdollista. Jos muualta ei
saa rahaa ruokaan ja muihin pakollisiin menoihin kuin lainarahalla, ei talousvaikeuksiin joutuneita ihmisiä saisi Mäkysen

- Maahan tarvittaisiin nyt
hallitus, joka ymmärtäisi sen,
että nyt täytyy pyrkiä työllistämään Suomessa jo olevat työttömät. Työministeri
Haataiselle suosittelen tutustumista siihen todellisuuteen, joka vallitsee työpaikoilla, vaikka rakennustyömailla.
Haatainen voisi myös itse kysyä lisää niiltä ihmisiltä, jotka
oikeasti yrittävät työllistää itsensä. Nämä ihmiset tietävät
kirkkaasti, onko työvoimasta pulaa ja maksetaanko ihmisille tässä maassa sopimusten
mukaista palkkaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

mielestä rangaista elämää vaikeuttavalla maksuhäiriömerkinnällä.
- Kun korona on saatu selätetyksi, Suomessa saattaa olla iso
määrä velallisia, jotka ovat saaneet maksuhäiriömerkinnän
koronaepidemian takia. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa työn
ja asunnon saamista ja leimaa
ihmistä vuosikausiksi eteenpäin.
- Mikäli maksuhäiriömerkintää koskevalle lainsäädännölle ei voida tehdä mitään edes
koronan aikana, niin meillä tulee olemaan iso joukko ihmisiä,
joita rangaistaan maksuhäiriömerkinnällä siitä, että he ovat
pakkotilanteessa joutuneet turvautumaan lainoihin, jotta he
pystyvät turvaamaan itsensä ja
perheidensä toimeentulon kriisin aikana, Mäkynen pelkää.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO
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Puheenjohtaja • Asseri Kinnunen
Puh: 0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Antti Moisander
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi
www.ps-nuoret.fi

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt
Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu
PUOLUEHALLITUS

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Riikka Purra
Puh: (09) 432 3185
riikka.purra@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060
(09) 432 3117
(09) 432 3120
(09) 432 3134
(09) 432 3121
(09) 432 3087
(09) 432 3138
(09) 432 3165
(09) 432 3042
(09) 432 3109
(09) 432 3017
(09) 432 3108
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3105
(09) 432 3171
(09) 432 3185
(09) 432 3174
(09) 432 3178
(09) 432 3135
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3180
(09) 432 3057
(09) 432 3177
(09) 432 3115
(09) 432 3198
(09) 432 3156
(09) 432 3195
(09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Kalervo Björkbacka (Lappi)
Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Matti Mäntylä (Häme)
Eliisa Panttila (Etelä-Pohjanmaa)
Pia Pentikäinen (Pohjois-Savo)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi
Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

EDUSKUNTARYHMÄ
Sanna Antikainen
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Jussi Halla-aho
Petri Huru
Olli Immonen

Vilhelm Junnila
Kaisa Juuso
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Ari Koponen
Jari Koskela
Jouni Kotiaho
Sheikki Laakso
Rami Lehto
Mikko Lundén
Leena Meri
Juha Mäenpää
Jani Mäkelä
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mika Niikko
Tom Packalén
Mauri Peltokangas
Sakari Puisto
Riikka Purra
Lulu Ranne
Mari Rantanen
Minna Reijonen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Jenna Simula
Riikka Slunga-Poutsalo
Ville Tavio
Ano Turtiainen
Sebastian Tynkkynen
Veikko Vallin
Ville Vähämäki
Jussi Wihonen

(09) 432 3063
(09) 432 3013
(09) 432 3022

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869 • annika.hoffren@eduskunta.fi
Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227 • tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

(09) 432 3049

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I

✁
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PERUSSUOMALAINEN
TUNNUS 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS
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