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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

Arvon jihadisti! On ikävää, että kalifaattisi kaatui, mutta nyt tarjolla olisi erin-
omainen vaihtoehto. Harkitse uudeksi asemapaikaksesi Suomea! Hallinto on 
viritetty täyteen valmiuteen, jotta se voi tehdä kaikkensa Sinun puolestasi. 
Käytössäsi ovat Haavisto-luokan kotoutuslennot, kehittynyt Toiviainen-oppo-
sitionujerrin sekä Scheinin-standardin mukainen lainsäädäntö, joka poissulkee 
jihadismiin liittyvät kiusalliset juridiset ongelmat. Lisäksi Suomella on tarjo-
ta käyttöösi kaksi maailmanluokan innovaatiota -  Taponen-valkopesualgoritmi 
somekäyttöön sekä Ohisalo-palomuuri, joka kätkee identiteettisi viranomaisil-
ta ja mahdollistaa kätevän multihenkilöllisyyden.

+ + +

Historia on kummallinen kujeilija. Näyttäisi olevan niin, että kun riittävästi ai-
kaa kuluu, kaikki asiat kääntyvät vastakohdikseen.
 
Ainakin someyhtiöt ovat muuttuneet. Joskus muinoin pikkuiset someyhti-
öt olivat riemuissaan, jos joku julkisuuden henkilö suvaitsi ottaa palvelun käyt-
töönsä. Nykyään firmat potkivat ulos suurvaltojen presidenttejä.
 
Facebookkien ja sensellaisten sisältö on niin ikään muuttunut. Ennen tytöt ja 
pojat lähettelivät toisilleen somessa treffipyyntöjä. Nykyään somessa on pelk-
kää valtioiden välistä informaatiovaikuttamista, eikä kukaan uskalla enää pu-
hua tytöistä ja pojista, saati ehdottaa treffejä. Ei ole ihme, että lapsiluku putosi 
Suomessa nälkävuosien tasolle.
 
Ruotsikin muuttuu kovaa vauhtia. Se, mikä oli ennen maapallon vakain ja rau-
hallisin blondivaltio, on nyt etnojengien taistelutanner. Hullua on, että samaan 
aikaan kun Svea-maa juoksee kohti pimeää tulevaisuutta, Afrikan maat muut-
tuvat vauraammiksi ja rauhallisemmiksi. Kiina, joka oli ennen kehitysmaa, on 
nyt maapallon tekninen juggernautti. Yhdysvallat on puolestaan taantunut ke-
hitysmaasarjaan. Entinen demokratian, Internetin ja Dallasin Sue Ellenin ko-
timaa ei pysty nykyään järjestämään edes presidentinvaaleja ilman kahakoin-
tia, kaupunkien polttamista ja tuloksen kiistämistä.
 
Oikeusvaltio on myös muutoksessa. Joskus historian hämärissä oikeusvaltio-
periaatteella tarkoitettiin sitä, että kaikessa julkisessa toiminnassa on nouda-
tettava tarkoin lakia. Tänään moisella hienostelulla ei ole niin väliä. Nuorvanha 
keskustajeppe Antti Kurvinen selittääkin EU-oikeuden tulkinnan olevan te-
leologista eli päämäärähakuista - suomeksi sanottuna mielivaltaista. Mielivalta 
on juuri sitä, mitä oikeusvaltiolla yritettiin ylipäätään torjua, mutta mitäpä EU 
pienistä tai perussopimuksistaan piittaisi.
 
Iltalehti muuten otti ja tempaisi vasemman jalan mittaisen jutun Sanna Mari-
nista (sd.). Jutun mukaan rouva pääministeri ei piittaa julkisuuslaista tuon tai-
vaallista. Tämä on hivenen erikoista, koska armon vuonna 2020 noin joka kah-
deskymmenes Marinin käyttämä sana viime vuonna oli "oikeusvaltioperiaate". 
Se oli siis se periaate, jonka mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on nouda-
tettava tarkoin lakia.

Nyt muuten selvisi sekin, miksi hallitus tarvitsee niin paljon avustajia. Kuten 
jotkut muistavat, koronan alkukuukausina Sanna Marinille ei kelvannut Sauli 
Niinistön koronanyrkki, johtoon piti saada nuori Sdp-politrukki Mikko Kos-
kinen. Noh, Koskinen viihtyi hommassa muutaman kuukauden, kunnes lähti  
vanhempainvapaalle syyskuussa. Pari päivää sitten mies ilmoitti, ettei homma 
enää nappaa, näkemiin.
 
Ennen olivat politrukit rautaa ja laivat puuta, hiio-hei.
 
Kirkko muuttuu vauhdilla. Ennen se ilmensi vakautta, historiallista jatkumoa, 
etiikkaa. Pelastus tuli yksin uskosta. Ei enää. Puheenvuorot ovat usein repiviä 
ja syyllistäviä. Pelastus tulee ilmastotavoitekilvoittelusta.
 
Myös media on muuttunut. Aikanaan urheat sotakirjeenvaihtajat raportoivat 
maailmansotien etulinjasta ja Vietnamin viidakoista. Nykyään toimittajat us-
kaltautuvat nettiin korkeintaan kerran vuodessa. He suhtautuvat pelokkaasti 
ja torjuvasti kaikkeen, mikä ei kuulosta Painobaarin viinikerhon tavanomaisel-
ta puheensorinalta.
 
Tätä kirjoittaessa uutinen napsahtaa ruudulle, jonka mukaan nyt myös HS:n 
gallupin mukaan PS on Suomen suurin puolue. Ehkä persutkin ovat muutok-
sessa. Veikko Vennamon johtama SMP oli pieni ja pahasuinen, nykypersut on 
suuri ja puhuu rauhallisesti. 

Vastakohdat

MAASEUDUN Tulevaisuuden 
ja MTK:n kuntavaalipaneelis-
sa puoluejohtajilta Maria Ohisa-
lolta (vihr), Petteri Orpol-
ta (kok), Annika Saarikolta (kesk) 
ja perussuomalaisten Jussi Halla-
aholta kysyttiin näkemyksiä maa-
seutupolitiikasta.

Perussuomalaisten kannatus on 
vahvistunut maakunnissa. Kanna-
tuksen nousu on nähtävissä myös 
Maaseudun Tulevaisuuden julkai-
semassa kyselytutkimuksessa, jon-
ka tulosten perusteella 17 prosenttia 
katsoo, että perussuomalaiset ym-
märtää parhaiten maaseudulla asu-
vien asioita. Tällä perussuomalaiset 
sijoittui kyselytutkimuksessa kak-
kospaikalle.

Halla-aho totesi, että perussuoma-
laisten aluepolitiikka lähtee siitä, 
että kaupunkien ja maaseudun edut 
eivät todellisuudessa ole vastakkain.

- Perussuomalaiset vastustaa met-
ropolipolitiikkaa, jolla pyritään kau-
punkien hallitsemattomaan kas-
vuun. Jo tämänkin vuoksi me 
haluamme, että koko maa pysyy 
asumiskelpoisena. Me haluamme 
elinvoimaisen maaseudun, emme-
kä halua kerätä pisteitä maaseudul-
la asuvien kurjuudella, vaan nimen-

omaan haluamme, että maakunnissa 
tullaan toimeen omalla työllä.

Kokoomus sai kyselytutkimukses-
sa vain kahden prosentin kannatuk-
sen. Orpo kommentoi tulosta siten, 
että kokoomuksen on parannettava 
omaa viestintäänsä.

- Kokoomuksella on hyvin selkeä 
maaseutupolitiikka ja se perustuu 
yrittäjyyteen, Orpo sanoi.

Vihreiden möläytykset 
kuvaavat puolueen 
asennetta

Vihreät pärjäsi Maaseudun Tule-
vaisuuden kyselytutkimuksessa sur-
keasti saaden vain kolmen prosentin 
kannatuksen. Halla-aho ei ihmette-
le vihreiden huonoja lukuja.

Halla-aho viittasi Helsingin kau-
punginvaltuutetun Otso Kivek-
kään lausuntoon, jossa Kivekäs ke-
hottaa boikotoimaan suomalaista 
lihaa ja muita maataloustuottei-
ta. Kivekäs jopa kehottaa ostamaan 
suomalaisten tuotteiden sijaan ruot-
salaisia elintarvikkeita.

- Toinen helsinkiläinen vihreä 
kaupunginvaltuutettu oli sitten sitä 
mieltä, että maaseudulla asutaan, 
jotta voidaan harrastaa insestiä 

Jussi Halla-aho sanoi Maaseudun Tulevaisuuden 
kuntavaalipaneelissa, että perussuomalaiset vastus-
taa metropolipolitiikkaa, jolla pyritään kaupunkien 
hallitsemattomaan kasvuun. – Jo tämänkin vuoksi me 
haluamme, että koko maa pysyy asumiskelpoisena.

Punavihreä politiikka kurittaa maaseutua, keskusta myötäilee

Perussuomalaisten kannatus kasvaa maakunnissa

Jäsenistö lähtenyt 

innokkaasti mukaan 

kuntavaaleihin.



hyvä vaihtoehto eikä varsinkaan hyvä 
vaihtoehto suomalaisen työn kannal-
ta.

Töitä voi tehdä myös 
kaupunkien ulkopuolella

Halla-aho sanoi, että yksi myöntei-
nen seuraus korona-ajasta on siinä, 
että monet ymmärtävät nyt, että mo-
nia töitä voi tehdä kaupunkien ulko-
puolella.

- Uskon myös, että kun asumiskus-
tannukset jatkuvasti nousevat suuris-
sa kaupungeissa ja turvattomuus li-
sääntyy, niin kaupunkeja ympäröivät 
alueet muuttuvat entistä houkuttele-
vammiksi muuttokohteiksi, varsinkin 
perheellisille ihmisille.

Halla-aho on aiemmin moittinut 
keskustan politiikkaa siitä, että kes-
kusta haluaa käyttää hyväksi maaseu-
dun heikentynyttä tilannetta esiinty-
mällä rahojen ja tukiaisten jakajana. 
Halla-aho tarkensi, että hän viitta-
si tällä lähinnä EU-aluetukien jaka-
miseen.

- Perussuomalaiset hyväksyy maa-
taloustuet. On selvää, ettei Suomes-
sa voi harjoittaa markkinaehtoises-
ti maataloustuotantoa, jos joudutaan 
kilpailemaan koko maailman kanssa. 
Me kannatamme protektionistisem-
paa elintarvikepolitiikkaa. Katsomme, 
että maatalous pitäisi irrottaa EU:n 
kompetenssista ja siirtää takaisin 
kansalliselle tasolle, koska näemme 
että kotimainen maatalous ja energi-
antuotanto on myös kansallisen tur-
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rauhassa. Tämä kuvaa hyvin vihrei-
den asennetta. Me perussuomalaiset 
emme kannata vastakkainasettelua, 
emme kaupunkikaunaa emmekä maa-
seutuvihamielisyyttä.

Vihreät on hallituksessa ajanut voi-
makkaasti turpeen energiakäytön 
alasajoa. Halla-ahon mukaan kyse on 
kuitenkin lähinnä mielikuvapolitii-
kasta.

- Vihreän ympäristöpolitiikan ongel-
ma on siinä, että mielikuvat ovat tär-
keämpiä kuin ympäristövaikutukset. 
Tämä näkyi aiemmin vihreiden lä-
hes uskonnollisessa suhtautumisessa 
ydinvoimaan, ja nyt se näkyy turveky-
symyksessä. Kaikki ovat samaa miel-
tä siitä, että fossiilinen energiantuo-
tanto jossain vaiheessa loppuu. Se on 
kuitenkin tehtävä järkevästi niin, että 
kokonaisympäristövaikutukset eivät 
ole vielä huonompia kuin nykyinen ti-
lanne.

- Sama koskee kivihiilen alasajoa: jos 
vaihtoehtona on se, että poltetaan sa-
demetsistä puristettua pellettiä, niin 
ei sekään ole ympäristön kannalta 

Perussuomalaisten kannatus kasvaa maakunnissa
vallisuuden kysymys.

- Mitä taas tulee kansallisesti pää-
tettäviin aluetukiin, niitä tietysti tar-
vitaan, koska maaseutu on huono-
jen poliittisten päätösten seurauksena 
huonossa jamassa. Perussuomalaiset 
haluaa tehdä politiikkaa, jolla maa-
seutu tulee hyvin toimeen, ja että sin-
ne myös syntyy työpaikkoja, Halla-
aho painotti.

Keskusta elää 
maaseudun ahdingosta

Halla-aho sanoi, että Suomessa on 
poliittisia voimia ja puolueita, jotka 
elävät maaseudun ahdingosta ja riip-
puvuudesta tulonsiirtoihin.

- Eräät tahot, lähinnä keskusta, ha-
luavat esiintyä tukihanan vartijana, 
Halla-aho sanoi.

Saarikko totesi, että keskusta puo-
lustaa maaseutua ja maaseudun elä-
mää. Saarikko sanoi, että Suomessa 
tarvitaan sekä EU-tukea että kansal-
lista tukea.

- Itä- ja Pohjois-Suomi olisivat hyvin 
erinäköisiä ilman EU:sta tulleita tukia 
ja ratkaisuja sille, että harvaan asu-
tuilla alueilla elämisen edellytykset ja 
hyvinvointiprojektit olisivat mahdol-
lisia, Saarikko sanoi.

Halla-aho totesi, että Saarikko hei-
luttelee perusteettomasti EU-ra-
hasäkkiä.

- Täytyy muistaa se, että Suomi ei 
saa senttiäkään EU:lta mihinkään tar-
koituksiin, koska Suomi on EU:n net-
tomaksaja. Me saamme takaisin osan 

siitä rahasta, mitä olemme EU:lle 
maksaneet. Paljon järkevämpää on 
maksaa alueellisia tukia kansallisesti, 
valtion budjetista, kuin kierrättää nii-
tä EU:n byrokratian kautta, jonne ka-
toaa rahoista suurin osa.

Tarvitaanko kunnallis-
verolle katto?

Kuntien verotus vaihtelee suuresti 
eri puolilla Suomea. Puheenjohtajil-
ta kysyttiin myös, tulisiko kuntavero-
prosentille asettaa katto, jonka yli ve-
rotusta ei voi nostaa. Orpon mukaan 
verotuskattoa tarvitaan.

- Varsinkin nyt, kun hallitus kaavai-
lee maakuntaveroa, uutta verotuksen 
tasoa ja kunnille jää vain yksi kolmas-
osa verotuloista, mutta velat ja kaikki 
muut vastuut jäävät. Edessä on valta-
va verotuksen kierre, jos ei tehdä tä-
män tyylisiä päätöksiä, Orpo sanoi.

Halla-aho totesi, että on ensinnä tar-
kasteltava, miten kunnat voivat ra-
hoittaa tehtäviään. Halla-aho viitta-
si ylimääräisiin kunnille asetettuihin 
tehtäviin, joita olisi karsittava.

- Jos kunnallisverolle asetetaan kat-
to ilman että mikään muu muuttuu, 
joudutaan alijäämä rahoittamaan 
muuten, kuten omaisuutta myymäl-
lä tai tulonsiirroilla, jolloin kunnallis-
veron joutuu joka tapauksessa maksa-
maan jotain muuta kautta.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

"Kaupunkeja 
ympäröivät

alueet muuttuvat 
entistä houkutte-

levimmiksi muutto-
kohteiksi."

"Haluamme tehdä 

politiikkaa, jolla maaseutu

tulee hyvin toimeen."

Puheenjoh-
taja Jussi 
Halla-aho 
kuntavaali-
kiertueella.
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PÄÄMINISTERI Sanna Mari-
nin (sd.) johtaman hallituksen 
lakiuudistus on osa hallituksen 
kunnianhimoisia ilmastotavoit-
teita. Ruuhkamaksuista tulisi 
käytännössä uusi työssäkäyn-
tivero. Julkinen liikenne ei ole 
kaikille vaihtoehto, joten mo-
nen on edelleen pakko käyttää 
omaa autoa päivittäisessä työ-

Enemmistö suomalaisista vastustaa hallituksen lakihanketta, 
joka mahdollistaa ruuhkamaksujen käyttöönoton. Henkilöau-
toliikenteen osuus Suomen jo muutenkin vähäisistä päästöistä 
on vain noin 9 prosenttia. Vihreä sisäministeri Maria Ohisalo 
perustelee ruuhkamaksuja ilmastovastuulla.

 ”Sakkovero pienituloiselle 
työssäkäyvälle”

Perussuomalaiset tyrmäävät hallituksen 
intoilun ruuhkamaksuista:

sella työssäkäyvällä henkilöl-
lä ei siksi usein ole varaa asua 
kaupungissa, joten asunto on 
hankittava kauempaa. Ruuh-
kamaksu olisi tällöin sakkove-
ro siitä, että joutuu ajamaan 
autolla kaupunkiin, perussuo-
malaisten puheenjohtaja Jus-
si Halla-aho sanoi Ilta-Sanomien 
puoluejohtajatentissä.

Helsinki lumikaaoksessa, 
Ohisalo kehottaa 
pyöräilemään

Useiden kyselyiden mukaan 
enemmistö suomalaisista vas-
tustaa ruuhkamaksuja. Sisämi-
nisteri Maria Ohisalon mukaan 
ruuhkamaksulainsäädäntö kui-
tenkin valmistellaan hallitusoh-
jelman mukaisesti.

Helsinkiin ja koko Suomen 
etelärannikolle on satanut en-
nätysmäärä lunta. Siitä huo-

limatta Ohisalo suosittelee 
liikkumaan polkupyörällä. Hen-
kilöautoliikenteen osuus Suo-
men hiilipäästöistä on vain 
noin 9 prosenttia, mutta Ohi-
salo perustelee ruuhkamaksuja 
”ilmastovastuulla”.

- Helsingin kokoisen kaupun-
gin pitää kantaa ilmastovastuu-
ta siinä, että päästövähennyksiä 
pystytään tekemään, jos liiken-
neratkaisutkin on tehty niin hy-
vin, että kaikki pääsevät hyvin 
liikkumaan.

Keskusta hyväksyy 
ruuhkamaksut

Keskustan puheenjohtajan, 
tiede- ja kulttuuriministeri An-
nika Saarikon mukaan keskusta 
on hallituksessa mukana ruuh-
kamaksuhankkeessa, vaikka ei 
olekaan siitä innostunut.

- Siinä on riskinsä, että se han-

kaloittaa sellaisen ihmisen elä-
mää ja työssäkäyntiä, joka on 
valinnut väljemmän asumisen, 
sanotaanko trampoliinitakapi-
hojen Suomessa, Saarikko sa-
noi.

Pääministeri Sanna Marin ve-
tosi myös hallitusohjelmaan to-
detessaan, että ruuhkamaksu-
lainsäädäntö tehdään. Marin 
totesi, että ruuhkamaksut ote-
taan käyttöön valtuustojen 
päätöksillä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

matkaliikenteessä.
Perussuomalaiset tyrmää hal-

lituksen ruuhkamaksuhank-
keet.

- Perussuomalaiset vastus-
taa ruuhkamaksuja. Tilannehan 
on se, että Helsingissä ja muis-
sakin suurissa kaupungeissa 
asumiskustannukset nousevat 
hallitsemattomasti. Pienituloi-

SUOMALAISTEN rokot-
taminen koronaa vastaan on 
käynnistynyt nihkeästi. On-
gelmia on ilmennyt sekä ro-
kotteiden jakelussa että nii-
den saatavuudessa. Samaan 
aikaa kansallista rokotusstra-
tegiaa ei ole.

Rokotteiden saatavuus riip-
puu EU:n ripeydestä, sillä 
Suomi on ulkoistanut rokot-
teiden jakelun EU-yhteishan-
kintojen varaan. EU:n kaut-
ta rokotteita tulee Suomeen 
silloin tällöin. Hallituksella 
ei ole tietoa tai arviota siitä, 
kuinka moni suomalainen on 
saatu rokotettua puolen vuo-
den kuluttua eli juhannuk-
seen mennessä.

Hallitus jakaa Suomen kunnille tänä vuon-
na jopa miljardi euroa ylimääräistä rahaa. 
Pääministeri Sanna Marin perusteli ratkai-
sua Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä 
sillä, että hänen mielestään kunnat tarvit-
sevat rahat. Perussuomalaisten Jussi Halla-
ahon mukaan koronan varjolla on kuiten-
kin sivuutettu julkisen talouden krooniset 
ja rakenteelliset ongelmat, jotka olivat ole-
massa jo ennen koronaa.

”Korona tarjonnut 
verukkeen jättää 
välttämättömiä 
asioita ja uudistuksia 
tekemättä”

Halla-aho moittii hallitusta holtittomasta 

velkarahan kylvämisestä: 

Suomi suhtautuu 
liian naiivisti 
EU-yhteistyöhön

Siinä missä Suomi luot-
taa rokotteiden saatavuudes-
sa EU:n solidaarisuuteen ovat 
eräät EU-maat, kuten Sak-
sa, ryhtyneet hankkimaan ro-
kotteita omin päin. Suomen 
ulkoministeri, tehtävässään 
lakia rikkonut Pekka Haa-
visto (vihr) puolestaan hää-
rii mukana hankkeessa, jossa 
esitetään koronarokoteapua 
EU:n ulkopuolisille Itä-Eu-
roopan maille.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtajan Jussi Halla-

ahon mukaan Suomi on ro-
koteasiassa tehnyt saman 
virheen kuin muissakin eu-
rooppalaisissa projekteissa, 
eli Suomi suhtautuu liian na-
iivisti eurooppalaiseen yh-
teistyöhön. Halla-ahon mie-
lestä ei ole syytä tuudittautua 
siihen uskoon, että rokoteasia 
saataisiin hoidettua EU:n yh-
teishankintojen kautta.

- Suomessa on kuviteltu, 
että muut EU-maat Suomen 
tavoin asettaisivat jonkin yh-
teisen hyvän oman kansal-
lisen etunsa edelle. Näin ei 
tässäkään tapauksessa näy-
tä käyvän, kuten ei myöskään 
elpymisrahastossa tai monis-
sa muissakaan kysymyksissä. 
Useimmat EU-maat edelleen 
varsin raadollisesti vahtivat 
omaa kansallista etuaan. Suo-

mella pitäisi olla myös rin-
nakkaisia toimintalinjoja, 
kuten suorat hankinnat lää-
kevalmistajilta.

- Suomessa vakuutellaan, 
että rokotuskampanja ete-
nee suunnitelmien mukaan 
ja kaikki menee hyvin. Tosi-
asia on silti se, että rokotuk-
set etenevät erittäin tahmeas-
ti ja verkkaisesti.

Marin myönsi 
ylikompensaation 
kunnille

Puoluejohtajatentissä pu-
huttiin myös taloudesta. Pää-
ministeri Marinilta ihmetel-
tiin, miksi hallitus jakaa tänä 
vuonna kunnille jopa miljar-
di euroa ylimääräistä rahaa. 
IS:n toimittaja kysyi Marinil-
ta, kuinka kauan koronalla 
voidaan perustella menolisä-
yksiä, jotka eivät johdu koro-
nasta.

- Syy sille, miksi kunnat saa-
vat enemmän kuin jälkikätei-

sesti arvioituna viime vuoden 
puolella olisivat tarvinneet, 
on siinä, että arvioiden mu-
kaan kunnat tarvitsevat tä-
män. Halusimme toimia niin, 
että kunnat eivät viime syk-
syn budjettipäätöksissä lo-
mauttaisi tai irtisanoisi ih-
misiä, vaan pitäisivät huolta 
peruspalveluista vaikeana ai-
kana. Olen sitä mieltä, että 
on ollut tärkeää tukea kuntia, 
vaikkakin jonkin verran myös 
ylikompensaatiota on ollut, 
Marin sanoi.

Velkapiikki on auki

Halla-ahon mukaan koro-
nan varjolla velkaantumiseen 
olisi syytä kiinnittää huomi-
ota. Halla-aho on huolestu-
nut kevytmielisestä velkaan-
tumisesta.

- Joskus menneessä maail-
massa julkinen talous oli sii-
nä mielessä yksinkertaista, 
että hallituksella oli kirstu, 
jossa oli tietty määrä kulta- ja 

"Korona on 
tarjonnut

perusteen tehdä 
mitä hyvänsä: 

nyt velkapiikki 
on auki."

Marinin mukaan 
ruuhkamaksut 
otetaan käyt-

töön valtuustojen
päätöksillä.

Pääministeri 
Sanna Marin 
oli hermostua, 
kun perus-
suomalaisten 
puheenjohtaja 
Jussi Halla-aho 
löylytti hallitus-
ta holtittomasta 
rahankäytöstä.



5

Kaikki mukaan!
KUTEN valveutuneena lukijana jo tiedätkin, käydään Suomessa 
kuntavaalit 18.4. Toivottavasti olet ehdolla kotikuntasi perussuo-
malaisten listalla. Jos et vielä ole, ilmoittaudu viimeistään nyt. 
Vähintään vaalilautakuntaan pitää osallistua. Vaalityötä voit teh-
dä ainakin siten, että luettuasi tämän lehden viet sen naapurisi 
postilaatikkoon.

KUNTAVAALEISSA puoluekanta ratkaisee, mutta ei läheskään 
niin paljon kuin vaikka eduskuntavaaleissa. Kuntavaaleissa ää-
nestetään siskon miestä, lähikoulun opettajaa, urheiluseuran jun-
nuvalmentajaa ja metsästysseuran jahtikaveria. Tällaisia ehdok-
kaita tarvitaan listalle paljon. Jos kotikuntasi perussuomalaisten 
listalla on vain yksi tai kaksi ehdokasta, ei auta, vaikka gallup-lu-
kemamme olisivat kuinka hyviä. Nyt tarvitaan massoja.

JA se sinun naapurisikin muuten, hän kenelle tämän lehden koh-
ta viet, äänestää todennäköisesti jotain tuttavaansa.

KUNTAVAALIEN lähestyessä voimistuvat muiden puoluei-
den taholta äänet perussuomalaisia kohti ja vastaan. Emme sai-
si puhua al-Holista, Eurooppaan annettavista tukimiljardeista tai 
vaikka maahanmuutosta, koska ne eivät kuulemma muka miten-
kään liity kuntavaaleihin. Vaan mistäpä sitten puhuvat ne muut 
puolueet? Siitä, kuinka USA:ssa huligaanit koettivat keskeyttää 
laillisen vallanvaihdon, ja että kuinka sekin muka oli jotenkin pe-
russuomalaisten syytä.

BY THE WAY, kuten jenkki sanoisi, maahanmuutto liittyy kun-
tavaaleihin. On valtuutettujen tehtävänä päättää, perustetaan-
ko kotikuntaasi turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus tai ote-
taanko teille kiintiöpakolaisia.
 
KORONAVIRUS ja etenkin sen johdosta määrätyt rajoitustoi-
met saattavat vaikuttaa vaalikampanjointiin. Tämä hankaloittaa 
ikävästi Suomen parhaan toripuolueen tilannetta. On vaikea pys-
tyttää telttaa markkinapaikalle, jos sinne ei saa kokoontua kuin 
kymmenen tai viisikymmentä ihmistä kerrallaan. Muille puolu-
eille tämä ei ole niin suuri ongelma. Heidän teltoillaan eivät ää-
nestäjät tungeksi.

ON keksittävä vaihtoehtoisia tapoja kampanjoida. Onneksi olem-
me myös Suomen paras somepuolue. Tilejämme seurataan ja 
päivityksiämme peukutetaan muita enemmän. Tässäkin piilee 
vaara ja kateus. Yhdysvaltojen tapahtumiin vedoten ovat maail-
man suuret somejätit varpaillaan. Tilejä suljetaan ja banneja an-
netaan aivan mielivaltaisesti. Meillä on Suomessakin kateellisia 
urkkijoita, ikään kuin neukkuaikojen perintönä, jotka ilmoittavat 
ylläpitoon omasta mielestään asiattomista postauksista. Ilman 
valitusoikeutta tai mitään tietoa ylläpidon motiiveista tullaan vie-
lä monen perussuomalaisen kuntavaaliehdokkaan sosiaalisessa 
mediassa tekemää kuntavaalikampanjointia estämään.

ELI tarkkana sen näppäimistön ääressä.

PERUSSUOMALAISTEN kanssa ei muka voi mennä samaan 
hallitukseen, mutta kunnanhallitukseenpa voi. Kuntapolitiikassa 
ei noudateta perinteistä jakoa hallituspuolueisiin ja oppositioon. 
Perussuomalaisia istuu jo nyt vaikka kuinka monen suomalaisen 
kunnan hallituksessa. Kuntavaalien jälkeen paljon useammassa 
ja paljon useammalla tuolilla. Jokainen kysymys ja asiakohta rat-
kaisee erikseen, kenen kanssa ollaan samalla puolella. Yhteistyö-
tä kannattaa tehdä. Tulin itse ensimmäistä kertaa valituksi Kot-
kan kaupunginvaltuustoon vuonna 2008. Välillä on käynyt niin, 
että olemme joissain kysymyksissä äänestäneet jopa vihreiden ja 
vasemmistoliiton kanssa samassa rintamassa jonkun lähikoulun 
lakkauttamista vastaan. Ihan hyvin ovat voineet tehdä yhteistyö-
tä meidän kanssamme.

YHTEISTYÖN pitää sujua myös omien kesken. On sietämätön-
tä, että vuodesta toiseen jossain Väli-Öllölän Perussuomalaisissa 
riidellään siitä, kuka on kelvollinen joukkoon ja kuka pitää erot-
taa. Vanhat jäärät eivät halua antaa tilaa uusille kyvyille, ja uudet 
kyvyt eivät osaa kunnioittaa pitkän puoluetyön tehneiden kon-
kareiden kokemusta. Tämmöisen on nyt loputtava. Kaikki tarvi-
taan mukaan.

JUHO EEROLA
PERUSSUOMALAISTEN 
3. VARAPUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

hopeakolikoita. Kun ne oli 
käytetty, piti keksiä jotain 
muuta. Tänä päivänä kirs-
tun pohja ei valitettavas-
ti tule vastaan, koska rahaa 
saa lainaamalla lisää lähes 
loputtomasti ja halvalla ko-
rolla, Halla-aho sanoi.

Hänen mukaansa koronan 
vakavin seuraus suomalai-
selle yhteiskunnalle on se, 
että korona on tarjonnut ve-
rukkeen jättää välttämättö-
miä asioita ja uudistuksia 
tekemättä.

- Toisaalta korona on tar-
jonnut perusteen tehdä mitä 
hyvänsä: nyt velkapiikki on 
auki, kaikki voidaan perus-
tella koronalla, kuten kun-
nille jaettava ylimääräinen 
kuntavaalimiljardi. Suu-
rin huolenaihe on siis se, 
että on kokonaan sivuutet-
tu julkisen talouden krooni-
set ja rakenteelliset ongel-
mat, jotka olivat olemassa jo 
ennen koronaa, ja jotka tu-
levat vastaan entistä pahem-

pina myöhemminkin, Halla-
aho sanoi.

Eläkeputken poisto ei 
luo uusia työpaikkoja

Kuntatalous tarvitsee toi-
miakseen kuntalaisten ve-
rotuloja. Niitä saadaan sitä 
enemmän, mitä useampi on 
töissä. Sisäministeri Ma-
ria Ohisalolle (vihr.) huo-
mautettiin siitä, että vaikka 
vaalikausi on tulossa puoli-
väliin, on hallitus toistaisek-
si jättänyt kipeästi kaivatut 
työllistämistoimet koko-
naan tekemättä.

Joulukuussa hallitus sai 
toki sorvattua päätöksen an-
siosidonnaisen työttömyys-
turvan lisäpäivien eli niin 
sanotun eläkeputken pois-
tamisesta, mutta senkään 
työllisyysvaikutuksista ei 
ole tietoa.

Halla-aho totesi, ettei elä-
keputken poistaminen luo 
yhtään uutta työpaikkaa. 

Perussuomalaisten johtaja 
muistutti, että merkityksel-
lisesti työllisyysastetta saa-
daan nousuun vain sillä, että 
yksityiselle sektorille syntyy 
uusia työpaikkoja ja samal-
la työn tekeminen suhteessa 
tulonsiirtojen varassa elä-
miseen on kannattavampaa.

- Näihin voidaan vaikuttaa 
verotuksella sekä laskemal-
la ihmisten asumis- ja liik-
kumiskustannuksia, jolloin 
palkkatuloista jää enemmän 
käteen. Tällöin ei tarvitse 
nostaa bruttopalkkoja, joka 
vaikuttaa kielteisesti työ-
paikkojen määrään.

- Yritysten toimintaedel-
lytyksiin voidaan vaikut-
taa verotuksella ja esimer-
kiksi sillä, että harjoitetaan 
hieman vähemmän kiilusil-
mäistä ja punavihreää il-
mastopolitiikkaa, Halla-aho 
muistutti.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Suomi suhtautuu 

liian naiivisti 

europpalaiseen 

yhteistyöhön.

Suomalaista autoilijaa kuritetaan hallituksen toimesta nousevien polttoainehintojen 
lisäksi tulossa olevilla ruuhkamaksuilla.
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PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Sanna An-
tikainen jätti hallituksen 
vastattavaksi kirjallisen ky-
symyksen, jossa pyritään sel-
vittämään Suomen linjaa ja 
vastuunjakoa EU:n rokote-
hankintoihin liittyen.

- Ruotsin entinen ulkomi-
nisteri Carl Bildt twiittasi 
kuvan EU-komissiolle osoite-
tusta kirjeestä, jossa korostet-
tiin EU:n globaalia vastuuta 
ja haluttiin jakaa EU:n yhteis-
hankintarokotteita EU:n ul-
kopuolisille maille, tietenkin 
edullisesti ja reilusti. Kirjeen 
oli allekirjoittanut muun mu-
assa Suomen ulkoministe-
ri Pekka Haavisto, Anikai-
nen kertoo ja jatkaa:

- Perus- ja perhepalvelumi-
nisteri Krista Kiuru kertoi 
terveys- ja elintarvikekomis-
saari Stella Kyriakidesil-
le lähettämästään kirjeestä, 
jossa hän vaati EU:lta pai-
nostusta rokotevalmistajil-
le rokotteiden saamiseksi no-
peasti EU-maihin. Kumpaa 
tavoitetta Suomi EU-tasol-
la ajaa?

Hallituksella ei kiirettä 
rokotusten kanssa

Koronarokotukset ovat al-
kaneet Suomessa varsin verk-
kaisesti ja pelkästään sote-
henkilöstön rokotuksiin voi 

Viime päivinä julkisuuteen päätyneet 
viestit herättävät kummastusta siitä, 
mikä on Suomen linja EU:n koronaroko-
tehankintoihin liittyen. 

Onko Suomen 
rokotelinja EU:ssa 
rokotesolidaarisuus 
vai kansallinen etu?

mennä kuukausia.
- Hallitus ei tunnu asiassa 

juurikaan kiirehtivän, ja tie-
dotuksen taso tuntuu jatku-
van maskigatesta tutulla lin-
jalla. Media on kuitenkin 
tuonut esiin sen, että nyky-
tahdilla koko väestön rokot-
taminen kestäisi vuosia, ja 
pelkästään sote-henkilös-
tön osalta esimerkiksi HUS:in 
koko henkilökunnan rokotta-
minen voi venyä maalis-huh-
tikuulle.

- Tässä tilanteessa, kun ro-
kotteita ei saada tarpeeksi 
edes EU-maiden omiin tar-
peisiin, Suomen edustajien ei 
todellakaan pitäisi olla EU-
tasolla puhumassa rokoteso-
lidaarisuudesta ja jakamassa 
yhteishankintakiintiön ro-
kotteita EU:n ulkopuolisille 
maille, Antikainen moittii.

Haavisto jälleen 
sabotoimassa Suomen 
kansallista etua

Suomen EU-politiikkaa on 
usein leimannut hyvesig-
nalointi ja oman maamme 
edunvalvonnan sijasta ”po-
liittisen pääoman” keräämi-
nen tuntemattomaksi jäävään 
tarkoitukseen.

- On käsittämätöntä, että sa-
maan aikaan kun ministeri 
Kiuru on herännyt rokotetoi-
mitusten hitauteen ja aivan 

Perussuomalaiset moittivat 

hallituksen koronasekoilua

oikein vaatinut toimenpitei-
tä asian korjaamiseksi, ul-
koministeri Haavisto on täs-
säkin asiassa sabotoimassa 
Suomen kansallista etua. Ky-
symys kuuluu, hyväksyvätkö 
muut puolueet hallitukses-
sa tällaisen toiminnan? Saa-
vatko vihreät ja Haavisto kai-
vaa kuoppaa hallitukselle ja 
vetää maton tällä kertaa kes-
kustan sijasta ministeri Kiu-
run jalkojen alta? Antikainen 
ihmettelee.

Rokotusvuorot 
kaikille selväksi

Myös kansanedustaja Ritva 
”Kike” Elomaa vaatii halli-
tukselta aktiivisempaa poliit-
tista johtajuutta koronaviruk-

sen tukahduttamiseksi niin 
tekojen kuin tiedottamisen-
kin suhteen.

- Vaikuttaa vahvasti siltä, 
että hallitus on vain odotellut 
passiivisesti rokotteiden saa-
pumista eikä yrittänyt toimia 
asian eteen tilanteen edellyt-
tämällä aktiivisuudella. Tä-
hän mennessä on saatu ro-
kotettua vain pieni joukko 
ihmisiä ja terveydenhuollon 
parissa työskentelevillä ja ris-
kiryhmään kuuluvilla on me-
neillään pitkä piinallinen 
odotus.

- Rokotteiden saavuttua nii-
den jakelun on toimittava 

saumattomasti. Tarvitaan te-
hokas, nopea ja vapaaehtoi-
suuteen perustuva rokotus-
ohjelma ja pian. Ihmisille ei 
saa olla myöskään epäsel-
vää, milloin heidän vuoron-
sa koittaa.

Hallituksen viestintä 
on ollut liian vähäistä

Rajoitukset ja suositukset 
saavat tavallisen kansan pään 
pyörälle. Hallitus on sysännyt 
tiedotusvastuun viranomai-
sille, ja viestintä Suomen joh-
don taholta on ollut Elomaan 
mielestä liian vähäistä. Ihmi-

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho ko-
rostaa, ettei koronakriisin hoita-
minen ole, tai sen ei pitäisi olla, 
poliittinen kysymys. 

- Sen sijaan koronan suhteen 
ei ole näkemyseroa tavoitteis-
ta. Sekä punavihreä syvä pääty 

että perussuomalaiset ja kaik-
ki siltä väliltä toivovat, että kriisi 
loppuisi ja tauti menisi pois.

Halla-ahon mukaan tämän 
vuoksi perussuomalaiset eivät 
viitsi kokoomuksen tavoin räk-
syttää jokaisesta yksityiskoh-
dasta epidemian hoitamisessa. 

Hallitus ei voi syyttää 
epäonnistumisistaan 
virkamiehiä

Selkeistä virheistä toki on syy-
tä huomautella. Kukaan ei esi-
merkiksi ole tarjonnut järkevää 
selitystä sille, että tartuntoja 
on ehdoin tahdoin lennätettä-
vä Suomeen Kosovosta Skop-
jen kautta.

- On kuitenkin pantava mer-
kille, että kun jokin asia me-
nee hyvin, se on punavihreän 
hallituksen ja sitä nuoleskele-
van median mielestä poliittis-
ten päättäjien – siis hallituksen 
– ansiota. Kun sen sijaan jokin 
asia menee huonosti, esim. ro-
kotekampanjan mokaaminen, 
asia ei enää kuulukaan hallituk-

selle, vaan vastuu on asiantun-
tijoiden ja viranomaisten. Krii-
sin hoito siis joko on tai ei ole 
politiikkaa, aina riippuen siitä, 
mikä on punavihreän hallituk-
sen kannalta edullisinta, Halla-
aho toteaa.

Halla-aho muistuttaa, että 
hallitus edustaa korkeinta toi-
meenpanovaltaa. Viranomaiset 
toimivat hallituksen alaisuudes-
sa ja ohjauksessa. Hallituksella 
on vetovastuu. Sillä on käytös-
sään enemmän tietoa kuin ke-
nelläkään muulla, sen tehtävä 
on tehdä päätöksiä, ja se on jäl-
kikäteen vastuussa näistä pää-

töksistä.
- Kriisi on nostanut esiin myös 

erään suomalaisen erityisongel-
man – korruptoituneen ja läpi-
mädän virkanimityskulttuurin. 
Normaaliaikoina asiat sujuvat 
jollakin tavalla, vaikka kanslia-
päällikkönä tai ylijohtajana toi-
misi pukuun puettu simpanssi, 
mutta kriisiaikoina, kun pitäi-
si reagoida nopeasti ja viisaasti, 
kyvyttömät ja kädettömät, puo-
luekirjan perusteella virkaansa 
päässeet tumpelot saavat pal-
jon vahinkoa aikaan.

Korona-
rokotukset ovat 

alkaneet
Suomessa varsin 

verkkaisesti.

"Saavatko
vihreät ja Haa-
visto kaivaa
kuoppaa 
hallitukselle?"

Sanna Antikainen

"Rokotteita ei saada 

tarpeeksi edes EU-maiden 

omiin tarpeisiin."

Rokottami-
nen sujuu 
Suomessa 
poikke-
uksellisen 
hitaasti.
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sille on epäselvää, miten pi-
täisi toimia juuri tällä het-
kellä. 

- Valitettavasti koronan hel-
pommin tarttuvaa muun-
nosta on löydetty myös Suo-
mesta. Miten hallitus on 
reagoinut tähän tietoon? 
Onko syytä päivittää kiireesti 
ohjeistusta? Mitä tavallisten 
ihmisten tulisi tehdä?

- Samaan aikaan toiset lo-
mailevat laskettelukeskuk-
sissa vailla huolen häivää ja 
ramppaavat ostoskeskuksis-
sa alennusmyynneillä. Toiset 
käyttävät maskia ja toiset ei-
vät. Maskin käyttöhän ei ollut 
vielä viime keväänä hallituk-
sen ja terveysviranomaisten 
mukaan olennaista koronan 
torjunnassa, koska maske-
ja ei ollut tuolloin tarpeek-
si. Kyseenalaista viestintää tai 
ei, niin tämä viesti vaikuttaa 
yhä ihmisten suhtautumiseen 
maskien käyttöön.

 
Suomalaisista on 
huolehdittava myös 
kriisin keskellä

Elomaa vaatii hallitusta pi-
tämään huolta kansalaisten 
elämän toimivuudesta myös 
kriisin keskellä, koska passii-
visuus ja laiminlyönnit joh-

tavat epäinhimillisiin seura-
uksiin.

- Nyt erityisesti yksinäi-
syyttä järisyttävästi lisää-
vän koronakriisin keskellä on 
varmistettava omaisten mah-
dollisuus tavata koronatur-
vallisesti hoitolaitoksissa tai 
sairaaloissa makaavia läheisi-
ään. Kuulostaa pieneltä jutul-
ta, mutta sitä se ei ole. 

- Turvallisten tapaamisten 
järjestämiseen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. Ko-
ronan lisäksi yksinäisyys on 
iso uhka yhteiskunnallemme. 
Nyt tarvitaan hallitukselta 
paljon töitä pandemian kaa-
tamiseen ja sen vanavedessä 
paisuneiden ongelmien rat-
kaisemiseen. Maamme joh-
dolla ei ole varaa olla talviu-
nilla, Elomaa vaatii.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

ROKOTEHIDASTELU johtuu 
osin puutteellisesta viestin-
nästä, kattavan rokotesuun-
nitelman tekemättä jättämi-
sestä ja vastuun siirtelystä. 
Keskeinen ongelma on lähin-
nä siinä, että Suomen halli-
tus on luottanut rokotteiden 
tilaamisen yhteisiin EU-han-
kintoihin, ja siksi Suomeen 
on saatu vain vähän rokottei-
ta. Eräät EU-maat, kuten Sak-
sa, ovat tilanneet rokotteita 
omin päin.

Saarikko: ”Mahdoton 
sanoa lukua”

Maaseudun Tulevaisuuden 
ja MTK:n kuntavaalipanee-
lissa ministerikaksikko Ma-
ria Ohisalolta (vihr.) ja Annika 
Saarikolta (kesk.) vaadit-
tiin vastauksia ja tarkennuk-
sia rokotusten etenemiseen 
Suomessa. Saarikolta kysyt-
tiin arviota siitä, kuinka moni 
suomalainen on rokotettu 
ennen juhannusta.

Saarikon vastaus ei juuri li-
sännyt informaatiota.

- Mahdoton sanoa lukua, 
mutta tärkeysjärjestys, ku-
ten hoitohenkilöstö ja iäk-
käämmät suomalaiset pe-
russairaat, tämä joukko nyt 
ensiksi. Haluan luottaa sii-
hen, että kesällä ollaan var-
masti jo pitkällä työikäisen 
väestön rokottamisessa, Saa-
rikko sanoi.

Ohisalollakaan 
ei ollut tietoa

Sama kysymys esitettiin 
Ohisalolle, joka esitteli vuo-
laasti perusteluja, miksi ei voi 
esittää arviota siitä, kuinka 
moni suomalainen on roko-

Suomalaisten rokottaminen koronaa vastaan on käynnistynyt kankeasti samaan 
aikaan kun uusien tartuntojen keskimääräinen kasvu on jälleen kääntynyt nousuun.

Ministereillä ei minkäänlaista 
käsitystä, kuinka moni saa rokotteen 
juhannukseen mennessä

Hallitus töpeksinyt koronan kanssa alusta saakka

tettu ennen juhannusta.
- Meillä ei tässä kohtaa voi olla 

absoluuttista tietoa vielä. Me 
tehdään hallituksessa kaikki sen 
eteen, että niin paljon rokottei-
ta Suomeen saadaan kuin niitä 
tänne halutaan.

Ohisalolta tivattiin vastausta 
kysymykseen tai vähintään ta-
voitelukua siitä, kuinka moni 
suomalainen on juhannukseen 
mennessä rokotettu, eli noin 
puolen vuoden aikana. Minis-
teri ei vastannut kysymykseen 
vaan lausui, että ”meidän on 
luotettava viranomaisiin ja yh-
dessä suunniteltuun rokotest-
rategiaan.”

- Mahdollisimman paljon mei-
dän täytyy myös hyödyntää asi-
antuntijatietoa, Ohisalo puhui 
asian vierestä.

Rokotusmyönteisyydestä 
ei iloa, jos rokotteita ei ole

Saarikko halusi lausua myös 
yleisestä ilmapiiristä rokotusten 
ympärillä.

- Nyt on keskusteltu siitä, pal-
jonko maassa on piikkejä ja mi-
ten ne saadaan laitettua ihmi-
siin. Tärkeintä on se, että meillä 
säilyy rokotemyönteinen ilma-
piiri, että ihmiset myös ottavat 
rokotteen, ei omaksi vaan myös 

muiden suojaksi.
Perussuomalaisten puheen-

johtaja, kansanedustaja Jussi 
Halla-aho palautti keskustelun 
rokotteiden saatavuuteen.

- On selvää, että mahdollisim-
man monen on otettava roko-
te, jotta väestössä saadaan suo-
ja virusta vastaan. Toivottavasti 
mahdollisimman moni onkin 
rokotettu kesään mennessä.

- Minun mielestäni ei ehkä 
kuitenkaan kannata kiinnittää 
huomiota mahdolliseen roko-
tevastaisuuteen, jos rokotteita 
ei edes ole saatavilla. Rokottei-
den saatavuus on kuitenkin se 
tärkein kysymys, johon hallituk-
sen pitäisi panostaa. Rokotus-
myönteisyydestä ei ole iloa, jos 
rokotteita ei ole saatavilla, Hal-
la-aho sanoi.

Useat asiantuntijat ja lääkärit 
ovat moittineet hallitusta hidas-
telusta sekä ennakoivien toi-
mien tekemättä jättämisestä. 
Esimerkiksi anestesiologian ja 
tehohoidon ylilääkäri Harri Toh-
mo sanoo uusisuomi.fi-median 
haastattelussa, että varautumi-
nen ja seuraaminen koronati-
lanteen hoidossa eivät riitä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

"Maamme 
johdolla

ei ole varaa 
olla 

talviunilla."

"Meillä ei tässä 
kohtaa voi olla
absoluuttista 
tietoa vielä."

"Vaikuttaa vah-
vasti siltä, että 
hallitus on vain 
odotellut passiivi-
sesti rokotteiden 
saapumista."

Kike Elomaa

Annika Saarik-
ko ei osaa sanoa 
rokotustahdista 
juuri mitään.
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KORONAN ehkä vihdoin 
helpottaessa ensi keväänä käy 
kuin keväällä yleensä lumien 
sulaessa: totuus paljastuu ja 
näkyviin tulevat kaikki kriisin 
avulla haudatut ongelmat, to-
teaa Lulu Ranne.

Ranne viittaa työ- ja elin-
keinoministeriön tuoreeseen 
työvoiman hankintaraport-
tiin, joka osoittaa työllisyy-
den kasvupiikin päättyneen 
jo vuonna 2018.

- Koronakriisin aikana halli-
tus on ruuvannut ennestään-
kin epärealistisia työllisyysta-
voitteita ylöspäin, ikään kuin 
työpaikat syntyisivät hallituk-
sen päätöksillä.

Tuottamaton 
toiminta ei parane 
tekemällä enemmän 
ja kalliimmin

Kestävyysvajeen revetessä 
myös valtion toiminnan tuot-
tavuus tulee ottaa luupin alle. 
Hallitus aikoo lappaa mer-
kittävästi lisää rahaa työvoi-
mapalveluihin, joiden merki-
tys nimenomaan työttömien 
työllistäjänä on ollut heikko 
ja heikkenevä tähänkin asti.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu 
Ranne arvioi työ- ja elinkeinoministeriön 
vuoden 2021 talousarvioesitystä. Erityises-
ti hallituksen työllistämistoimet saavat 
Ranteelta osakseen rankkaa kritiikkiä.

”Hallitus kehuu 
työllistämistoimiaan 
tuhottuaan ensin 
työpaikat”

Kallis työllisyyspalveluiden kunta-

kokeilukin syö uskottavuutta

- Työ- ja elinkeinoministe-
riön tuoreen raportin mu-
kaan vuonna 2019 täytetyistä 
työpaikoista ainoastaan 17 % 
täytettiin työttömillä. Lisäk-
si TE-keskukset palvelevat 
heikosti yksityisiä ja pieniä 
työnantajia. TE-toimistojen 
tehokkuusluku onkin romah-
tanut vuodesta 2016.

Kunnat saivat 
valtiolta rahaa 
säästääkseen 
omaansa

Työllisyyspalveluiden kun-
takokeilu tuli ennätyskalliik-
si jo ennen käynnistymistään, 
Ranne huomautti.

- Valtio lappoi koronan var-
jolla kuntiin ylimääräisen 
miljardin estääkseen näitä 

säästämästä lomauttamalla 
tai karsimasta turhaa ja tois-
sijaista toimintaa irtisano-
malla. Ja siten vesittämästä 
mahdollisuuksiaan temppu-
työllistää pitkäaikaistyöttö-
miä.

- Lopputuloksena kunnat 
käyttävät valtion rahaa sääs-
tääkseen omaansa. Julkisen 
sektorin kestävyysvaje ei siitä 
parane, Ranne muistuttaa.

Vain työllistymis-
kelpoinen voi olla 
työtön työnhakija

Työttömän työnhakijan tu-
lee olla työmarkkinoiden käy-
tettävissä. Siksi Ranteen mie-
lestä tulisikin tunnustaa, että 
vain työllistymiskelpoinen 
voi olla työtön työnhakija ja 
erottaa työllistämispalvelut 
elämänhallinta- ja mielenter-
veysongelmien hoitamisesta.

- Suomessa on liikaa sote-
organisaatioita, TE-keskuk-
sista ei pidä tehdä vielä yhtä 
uutta.

Hallitus ei luo 
työpaikkoja, vaan 
tuhoaa niitä

Ranne sanoo, ettei mikään 
määrä työvoimapalvelui-
ta kykene sullomaan työttö-
miä työpaikkoihin, joita ei 
enää ole.

- Hallitus onkin puolessa-
toista vuodessa luonut myr-
kyllisen teollisuuspolitiikan, 
joka edistää epärealistisia il-
mastotavoitteita tuhoamalla 
ideologiaansa sopimattomia 
työpaikkoja ja jopa kokonai-
sia toimialoja.

Vihreä ”kestävä” 
kehitys syö 
ostovoimaa

Ranne toteaa talousarvios-
sa kestäväksi ja vihreäksi ku-
vatun kasvun perustuvan sii-
hen, että teknistaloudellisesti 
ennenaikaisia investointeja 
tuetaan massiivisesti julkisel-
la velkarahalla, ja käyttövai-

heessa kansalaisten maksu- 
ja verorasitus kasvavat. Tämä 
kehitys kasvattaa julkista ta-
loutta ja verokiilaa, syö kan-
salaisten ostovoimaa ja tuho-
aa yksityisiä työpaikkoja.

- Esimerkiksi Norja on ke-
rännyt öljynsä avulla 1 000 
miljardin julkisen eläkera-
haston. Turve olisi Suomel-
le yhtä iso luonnonvara kuin 
öljy Norjalle, mutta nykyhal-

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Rami Lehdon mielestä 
hallituksen ainoa työllistävä toi-
mi on ollut päätös palkata 1 200 
työntekijää julkiselle puolelle 
TE-toimistoihin vuonna 2022. 
Nämä työntekijät tarvitaan, kos-
ka hallitus on tuomassa työttö-
miksi joutuneiden iloksi aktii-

Suomen hallituksen tavoite on saada Suomi hiilineutraa-
liksi vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa, että halli-
tus on etukenon ilmastotoimillaan siirtämässä viimeiset-
kin teollisuuden työpaikat Suomen rajojen ulkopuolelle.

Ikääntyvät työttömät jätetään 
oman onnensa nojaan

Lehto moittii eläkeputken poistoa: maan työttömäksi jääneitä. Hin-
talappu tälle toiminnalle on 
noin 70 miljoonaa euroa vuo-
dessa.

- Eikö olisi parempi tehdä toi-
mia, joilla turvataan teollisuu-
den toimintakyky ja työpaikat 
Suomessa, kuin käyttää läm-
mityspolttoaineiden veronko-
rotuksilla saadut kymmenet 
miljoonat eurot aktiivimalli kak-
kosen toteuttamiseen? Leh-
to kysyy.

Työttömien armeijaa 
kasvatetaan entisestään

Nyt kun hallitus on kaivamas-
sa aktiivimalli kakkosen ”vasem-
mistoliiton huonojen ideoiden 
romukopasta”, on se samaan ai-
kaan poistamassa ikääntyneeltä 

työväestöltä eläkeputken. Hal-
litus ei hyväksynyt yli 55-vuoti-
aita mukaan työllisyyden kun-
takokeiluunkaan, johon kyllä 
pääsevät kaikki alle 30-vuotiaat 
sekä kaikki maahanmuuttajat 
ja vieraskieliset heti työttömyy-
den alkumetreillä. Yli 55-vuoti-
aat kelpaavat vasta, kun heistä 
tulee pitkäaikaistyöttömiä.

- Eläkeputken tukkiminen, 
työttömyysturvan heikennykset 
ja vuorotteluvapaasta luopumi-
nen eivät luo yhtään uutta työ-
paikkaa. Ne ainoastaan lisäävät 
työllistettävien joukkoa jo en-
nestään kasvussa olevaan, val-
tavaan työttömien armeijaan, 
Lehto moittii.

Ikääntyneet työttömät jäte-
täänkin nyt oman onnensa no-
jaan, vain aktiivimallin karenssit 

vimalli kakkosen, ja sitä varten 
hallitus tarvitsee valvojia aset-
tamaan karensseja työttömiksi 
joutuneille.

- Hallitus on siis siirtämässä 
duunareita nyt kortistoon ja sa-
malla vähenevillä veroeuroilla 
palkkaamassa aktiivimalli kak-
koselle karenssivalvojia ruoski- Rami Lehto

Lulu Ranne

Hallitus satsaa paukkunsa 
ylikunnianhimoiseen 
ilmastopolitiikkaan.

"Suomessa 
on liikaa sote-

organisaatioita,
TE-keskuksista 

ei pidä tehdä vielä 
yhtä uutta."
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litus onnistuu turve- ja ve-
ropäätöksillään ainoastaan 
aiheuttamaan satojen miljoo-
nien tappiot ja tuhansien työ-
paikkojen menetyksen.

Muina esimerkkeinä Ranne 
mainitsee matkailu-, ravin-
tola- ja kulttuurialat, joiden 
hallitus antaa tuhoutua epä-
selvään ja viivyttelevään ra-
joitusten ja tukien päätöksen-
tekoon.

Pankkien aikaistettu 
yhteisvastuu tulee 
Suomelle kalliiksi

Ranne huomauttaa, et-
tei hallituksen keväällä lu-
paama ”Finnvera takaa, pan-
kit jakaa” todellakaan toimi. 
Kysyntää rahoitukselle olisi, 
mutta pankkien halu ja kyky 
osallistua yritysten riskeihin 
ovat ennätysalhaalla. Pank-
kien kriisinhoidon yhteis-
vastuun aikaistaminen tulee 
Suomelle vielä kalliiksi yri-
tyksinä ja työpaikkoina.

- Parhaiten valtio tuki-
si työllisyyttä purkamalla 

omaa tehottomuuttaan, pie-
nentämällä verokiilaa ja luo-
pumalla teknistaloudellisesti 
ennenaikaisista, Suomen kil-
pailukyvyn ja työpaikat tu-
hoavista hiilidioksiditavoit-
teista.

Jalojen päämäärien 
varjolla totalitääriseen 
järjestelmään

Ranne antaa palautetta 
myös hallituksen ylikunniahi-
moisen ilmastopolitiikan 
vaikutuksista kansalaisten 
elämään. Tavallisilla suoma-
laisilla ihmisillä ei ole Ran-
teen mukaan vielä aavistusta-
kaan siitä, millaista elintason 
muutosta 1,5 asteen tavoittelu 
heiltä edellyttäisi. 

Vihervasemmistolaisen ide-
ologian toteutussuunnitel-
maan sisältyykin ajatus, et-
tei tavoitetta ole mahdollista 
eikä tarkoituskaan saavuttaa 
kansalaisten vapaaehtoisten 
valintojen kautta.

- Jalojen päämäärien varjol-
la yhteiskuntaa johdatetaan 
totalitääriseen järjestelmään, 
koska vihervasemmisto-
laisessa ideologiassa kan-
sa ei tiedä eikä ymmärrä itse 
omaa parastaan. Totalitääri-
set dystopiat romahtavat aina 
omaan mahdottomuuteensa, 
mutta vasta valtavien kärsi-
mysten jälkeen.

- Juuri se onkin viherva-
semmiston käyttämän uus-
kielen tavoite, että kansa ei 
ymmärtäisi, mihin ollaan me-
nossa, sanoi Ranne.

Viholliseksi valittu 
hiilidioksidi

Suomen todelliset ja kii-
reelliset suojelutarpeet liitty-
vät Ranteen mielestä luonnon 
monimuotoisuuden säilyttä-
miseen, ympäristön mekaani-
sen, kemiallisen ja biologisen 
saastumisen estämiseen sekä 

seuranaan. Kun työttömiltä vie-
dään eläkeputki, viedään heil-
tä myös mahdollisuus kartuttaa 
eläkettä, jota ansiosidonnaisella 
kertyisi, mutta ei työmarkkina-
tuella. Hallitus ryhtyy siis jaka-
maan korotettuja rangaistuk-
sia työttömille. Samalla hallitus 
paljastaa, kuinka vähän se ar-
vostaa työttömäksi joutunutta 
duunaria.

Suuret yritykset hyötyvät

Hallituksen ratkaisuista hyö-
tyvät ennen kaikkea keskiko-
koiset ja suuret yritykset, jotka 
haluavat irtisanoa ikääntynei-
tä työntekijöitään. Nykyisellään 
työnantaja on velvollinen mak-
samaan omavastuumaksun ir-
tisanomiensa työntekijöiden 

viljelykelpoisen maan säilyt-
tämiseen ja viljelykunnon pa-
rantamiseen. 

- Näissä tavoitteissa epä-
onnistuminen tappaa mei-
dät paljon nopeammin ja 
varmemmin kuin ilmaston-
muutokset. Toisaalta nämä 
tavoitteet on nykyteknologi-
oilla täysin mahdollista saa-
vuttaa tuhoamatta demo-
kraattista yhteiskuntaa ja 
romahduttamatta kansalais-
ten elintasoa ja hyvinvointia.

- Juuri siksi vihervasem-
mistolaiselle agendalle onkin 
kriittisen tärkeää asettaa ta-
voitteet, joita ei voida miten-
kään saavuttaa. Siksi viholli-
seksi on valittu hiilidioksidi. 
Vain siten voidaan ylläpi-
tää ikuisesti pahenevaa häly-
tystilaa ja perustella kaven-
tuvia kansalaisoikeuksia ja 
-vapauksia sekä jatkuvasti ki-
ristyvää sääntelyä, Ranne sa-
noo.

Vihervasemmisto-
laisen politiikan hinta 
on hirvittävä

Ranen sanoo, että viherva-
semmistolaisen politiikan 
hinta nuorillemme on hir-
vittävä. Väistämättömän il-
mastotuhon maalailu luo 
pelkästään voimattomuut-
ta, toivottomuutta ja ahdis-
tusta, koska yksilö ei kykene 
millään valinnoillaan pie-
nentämään hiilijalanjälkeään 
kymmenesosaan vaaditussa 
aikataulussa.

- Sen ymmärtää jokainen, 
ellei tietoisesti niin aina-
kin alitajuisesti. Tämän het-
ken Suomen suurimpia arvoi-
tuksia on, miksi keskusta ja 
maalaiskokoomuslaiset ovat 
alistuneet vihervasemmisto-
laisen agendan aisankannat-
tajiksi. Ainoa mitä keskusta 
ja kokoomus näin saavuttavat 
on Suomen ja siinä sivussa 
oman olemassaolonsa tuho.

– YK:n pääsihteeri vaatii 
kaikkia maita julistamaan il-
mastohätätilan. Sen sijaan 
Suomeen tulee julistaa talou-
den ja moraalikadon hätätila, 
Ranne sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

eläkeputkimenoista. Hallituk-
sen suunnittelemassa uudes-
sa mallissa työnantajan irtisa-
nomiskustannukset ovat vain 
murto-osa eläkeputkimalliin 
verrattuna.

- Työnantaja tulee siis säästä-
mään melkoisen määrän euroja, 
kun hän irtisanoo ikääntyneen 
työntekijänsä hallituksen pois-
taessa eläkeputkijärjestelmän. 
Toisaalta pienyrittäjän kustan-
nukset kohoavat, Lehto toteaa.

Ammattiliittojen työttömyys-
kassat säästävät myös, kun työt-
tömät tippuvat pois eläkeput-
ken ansiosidonnaiselta.

Eläkeputken tukkiminen 
on julma eläkeleikkuri

Tulevaisuudessa ikääntynei-

tä irtisanotaan entistä herkem-
min, jos töitä ei ole. Samalla 
työttömien duunareiden eläke-
kertymä laskee ja tulevaisuuden 
ostovoima jää pienemmäksi. 
Eläkeputken tukkiminen on jul-
ma eläkeleikkuri.

- SAK:n laskelmien mukaan 
työttömäksi jääneen 60-vuo-
tiaan keskipalkkaisen kuukau-
sieläkettä leikataan satoja eu-
roja. Vaikutus voi olla taitettua 
indeksiä suurempi. Marinin hal-
litus siis lisää toimillaan rajusti 
eläkeläisköyhyyttä.

- Näihin toimiin entiset työ-
väenpuolueet ovat nyt Marinin 
hallituksessa ryhtymässä! Lehto 
puuskahtaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

KOULUKAMPANJA alkoi PS-
Nuorison sosiaalisessa me-
diassa julkaisemalla viestil-
lä: ”Hei nuori! Onko sinun 
koulussa perussuomalaisiin 
suhtauduttu eri tavalla kuin 
muihin puolueisiin? Käsit-
teleekö opettajasi puoluei-
ta tasavertaisesti, vai näkyy-
kö asenne ja oma poliittinen 
suunta opetuksessa? Kerro 
meille kokemuksesi!”

Opetusalan ammattijärjes-
tö OAJ älähti asiasta. OAJ:n 
sosiaalisessa mediassa julkai-
semassa kirjoituksessa muun 
muassa väitetään kyselyä po-
liittiseksi ilmiantokampanjak-
si, vaikka PS-Nuoriso kerää 
kyselyllään vain kokemuksia 
ilman nimiä.

Natsittelu koulussa 
ei ole asiallista

Peruskoulun opetus nojaa 
perusopetuslakiin sekä val-
takunnallisiin opetussuunni-
telman perusteisiin, joiden 
mukaan opetus on uskon-
nollisesti, katsomuksellises-
ti ja puoluepoliittisesti sitout-
tamatonta. Tästä huolimatta 
erilaisista poliittisista irtio-
toista on toisinaan kerrottu 
julkisuudessa.

Perussuomalaisten kaupun-
ginvaltuutettu Outi Mara ker-
toi äskettäin Twitterissä saa-
neensa aiemmin kuulla 
opettajan vihjailleen oppi-
laan vanhempien olevan nat-
seja. Opettaja oli myös ker-
tonut 2-luokkalaiselle, mitä 
puoluetta kannattaa äänes-
tää.

Suomen Uutiset tavoit-
ti OAJ:n koulutuspolitiikan 
päällikön Nina Lahtisen. Hän 
vakuuttaa, että perusopetus 
on kouluissa puoluepoliitti-
sesti sitouttamatonta.

- Opetussuunnitelmassa to-
detaan, että oppilaat saavat 
tietoja ja kokemuksia myös 
poliittisesta vaikuttamises-
ta, mutta siitä lähdetään, että 
opetus on aina puoluepoliit-
tisesti ja katsomuksellises-

”Ylilyönnit opetuksessa 
olleet mahdollisia”

Sosiaalisessa mediassa nousi myrsky, kun Perussuo-
malainen Nuoriso pyysi oppilaita kertomaan koke-
muksiaan kouluopetuksen puolueellisuudesta. OAJ:n 
koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtisen mukaan 
opetus on puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Tästä 
huolimatta julkisuuteen on noussut useita esimerkke-
jä poliittisista vaikuttamisyrityksistä kouluissa.

PS-nuoriso kysyi kouluopetuksen 
puolueellisuudesta, OAJ myöntää: 

ti sitouttamatonta, Lahtinen sa-
noo.

Hän kuitenkin myöntää, että 
edellä mainitun kaltaisia ylilyön-
tejä on saattanut kouluissa ta-
pahtua.

- Toki se on mahdollista. Silloin 
mahdollisimman pian on oltava 
yhteydessä siihen opettajaan, ja 
keskusteltava opettajan kans-
sa. Tarvittaessa myös rehtori voi-
daan pyytää mukaan. Huoli täy-
tyy tuoda sen ihmisen tietoon, 
jonka toiminnassa katsotaan 
olevan korjattavaa.

Lahtinen sanoo, ettei voi ottaa 
kantaa kenenkään sanomisiin 
tai yksittäistapauksiin. Hän kui-
tenkin myöntää, että oppilaan 
vanhemman kutsuminen nat-
siksi ei ole asiallista.

Poliitikot ramppaavat 
kouluissa

Poliitikot tekevät myös koulu-
vierailuja. Muutama vuosi sitten 
SDP:n eduskuntavaaliehdokas, 
monikulttuurivaikuttaja Abdira-
him ”Husu” Hussein vieraili osa-
na eduskuntavaalikampanjaan-
sa sipoolaisessa koulussa, jossa 
Hussein julisti poliittisia näke-
myksiään ja haukkui perussuo-
malaisia rasisteiksi. 

OAJ:n Lahtinen ei ota kantaa 
Husseinin tapaukseen. Lahtinen 
sanoo, että poliitikkoja voidaan 
kutsua kouluihin kaikista puolu-
eista, jotta he voivat kertoa esi-
merkiksi omasta työstään sekä 
tutustua tämän päivän koulun-
käyntiin.

- Opettajan tehtävä on opet-
taa oppilaat suhtautumaan kriit-
tisesti ja ymmärtämään erilaisia 
näkemyksiä. Jos poliitikko käyt-
täytyy epäasiallisesti tai epäkun-
nioittavasti muita puolueita tai 
kansanryhmiä kohtaan, niin tot-
ta kai siihen on puututtava ky-
seisen poliitikonkin kanssa. Täl-
löin voidaan välittää tietoa, että 
hän ei ehkä ole sopiva henkilö 
kouluvierailuille.

 
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

"Suomeen 
tulee julistaa 
talouden ja 

moraalikadon 
hätätila."

Suomessa 
alkaa olla taas 
ennätysmää-
rä työttömiä.
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MATTI VIRÉN kirjoittaa ai-
heesta Puheenvuoro-blogis-
saan. Hän kertoo, että 750 
miljardin euron apupake-
tin koko on vain noin 5 pro-
senttia koko EU:n bruttokan-
santuotteesta. Kaiken lisäksi 
rahat on jyvitetty usealle vuo-
delle. 

Suomelle paketista on tullut 
kallis, sillä kaikille osallistu-
jille piti jakaa jotain.

Tehoton elvytys

Finanssikriisin jälkeen län-
simaiset keskuspankit ovat 
ottaneet tähtäimeensä talou-
den elpymisen. Taloutta on 
tuettu tuhansilla miljardeilla 
dollareilla ja euroilla. Valtiot 
ovat nostaneet lisää velkaa 
kaksin käsin elvytyksen ni-
missä. Merkittävää kasvua se 
ei ole synnyttänyt, ellei mu-
kaan lasketa pörssivarallisuu-
den kasvua.

- Jos elvytys julkisten me-
nojen kasvun kautta olisi ko-
vin tehokasta, Suomessa ja 

Hallituksen EU-tukipakettia puoltavat argu-
mentit ovat olleet huteria. SDP:n riveistä selitel-
lään, ettei EU-velasta tarvitse huolehtia, koska 
talouskasvu hoitaa velan. Vasemmistoliitto pi-
tää pakettia hyvänä, koska tällöin jäsenmaiden ei 
tarvitse velkaantua niin paljoa. Keskustasta uu-
moillaan, että ilman apupakettia Suomen vien-
ti Italiaan putoaisi nollaan. Taloustieteen emeri-
tusprofessori Matti Virén lyttää höpinät.

Julkisten menojen 
kasvu myrkkyä 
kilpailukyvylle

heikkenemisestä.
Elpymispaketin myötä jä-

senmaiden halu toteuttaa kil-
pailukykyä kohentavia toimia 
ja uudistuksia vähenee enti-
sestään. Lisäksi julkinen me-
nolisäys vain pahentaa tilan-
netta.

- Pakettiin väistämättä sisäl-
tyvä julkisten menojen kas-
vu on myrkkyä kustannuske-
hitykselle ja kilpailukyvylle: 
asia, joka ei millään tahdo 
mennä jakeluun poliitikkojen 
keskuudessa, Virén lataa.

Tukiraha ei putoa taivaal-
ta. Tuleva sukupolvi maksaa 
sen takaisin tuoden lisäpai-

netta verotuksen kiristyk-
seen. Virén epäilee, ettei ve-
roasteen kasvu ainakaan lisää 
innokkuutta investoida Suo-
meen.

Valotta usvayöhön

Virén harmittelee, ettei pa-
ketista ole tehty selvityksiä ja 
tutkimuksia. Kansalaismie-
lipide on niin ikään sysätty 
syrjään. Hallituspuolueiden 
välitön kannatus esityksen 
musteen ollessa vielä märkää 
vihjaa, että ideologinen palo 
ohittaa tieteellisen tutkimuk-
sen. Suomi menee muun Eu-

Talousprofessori Matti Virén 

lyttää EU-elpymispaketin:

koko Euroopassa ei olisi pitä-
nyt olla lamaa 2010-luvulla. 
Finanssikriisin jälkeisen el-
vytyspolitiikan tehoa on syy-
tä muutenkin epäillä; näyttää 
siltä, että likviditeetin kas-
vu on mennyt lähinnä varalli-
suushintoihin eikä suinkaan 
tuotannollisten investointien 
kasvuun, Virén toteaa.

Piilohaitta 
Euroopan taloudelle

Italian ja Espanjan tukipa-
ketti ei kärsi pelkästään te-
hottomuudesta. Virénin mie-
lestä paketti jopa pahentaa 
Suomen ja muun Euroopan 
taloustilannetta. Eurooppa ei 
kärsi niinkään kysynnän hii-
pumisesta, vaan heikosta kil-
pailukyvystä ja tarjonnan 
kasvun hiipumisesta.

Suomen viennin osuus on 
maailmanmarkkinoilla puo-
littunut vuoden 1998 luvuis-
ta 0,8 prosentista 0,4 pro-
senttiin. Tämä on merkki 
suhteellisen kilpailukyvyn 

roopan mukaan ikään kuin 
ilman ajovaloja usvaiseen 
syysyöhön.

Pakettia puoltavat argumen-
tit ovat olleet huteria. Suo-
men viennin turvaaminen 
hylättiin, sillä kuuden suu-
ren avunsaajamaan vienti-
osuutemme hipoo seitsemää 
prosenttia. Tämän jälkeen 
perustelut muuttuivat epä-
määräisiksi. Eurooppa mys-
tisesti elpyy paketin myötä, 
ja Euroopan mystinen elpy-
minen tuo taianomaista elpy-
mistä myös Suomeen.

Omituisia puoltoja

Virén nostaa esille muuta-
mia häntä askarruttaneita pe-
rusteluja paketin puolesta. 
Kansanedustaja Johannes 
Koskinen (sd.) kertoi, ettei 
EU-velasta tarvitse huoleh-
tia, koska talouskasvu hoitaa 
velan.

On totta, että jos tukipake-
tin kaltainen julkinen inves-
tointi luo kasvua velkamäärää 
enemmän, se on kannatta-
va. Italian bruttokansantuote 
on tällä haavaa vuoden 2006 
tasolla. Samalla aikavälillä 

"Asia ei millään 
tahdo mennä 
jakeluun 
poliitikkojen
keskuudessa."

Matti Virén

SISÄMINISTERI Maria Ohisa-
lon mielestä Twitter yksityise-
nä yrityksenä voi päättää, ketkä 
saavat käyttää Twitterin palve-
luja ja ketkä eivät. Ohisalon mu-
kaan Donald Trumpin twiiteissä 
olisi nähty väkivaltaan kannus-
tamista.

- Heillä on perustellut syyn-
sä sulkea tili. Ehkä voitaisiin ky-
syä, olisiko pitänyt toimia jo ai-

kaisemmassa vaiheessa, Ohisalo 
sanoi Ilta-Sanomien puheenjoh-
tajatentissä ja esitti myös arvi-
onsa valheista ja vihapuheesta.

Halla-aho: Nyt ollaan 
avaamassa matolaatikkoa

Ohisalon näkemykset eivät 
saaneet tukea perussuomalais-
ten puheenjohtajalta Jussi Hal-

Sisäministeri Maria Ohisalo on tyytyväinen, että Twitter 
esti Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpilta sosiaa-
lisen median palvelun käytön. Perussuomalaisten Jussi 
Halla-aho katsoo tilannetta laajemmin ja näkee teknolo-
giayritysten omavaltaisessa toiminnassa vaaroja.

Somejättien mielivalta 
sulkee suita

la-aholta, jonka mukaan sekä 
Twitterin päätös että päätöksen 
aiheuttamat reaktiot vaikutta-
vat tekopyhiltä ja kaksinaismo-
ralistisilta.

Halla-aho huomautti, että pel-
kästään viime vuoden aikana 
Twitter ja muut sosiaalisen me-
dian alustat ovat olleet keskeisiä 
kanavia Yhdysvaltojen Black Li-
ves Matter -hulinoinnin ja muun 
vasemmistoväkivallan lietsomi-
sessa.

- Näihin ei ole puututtu. On 
myös huomattava, että aika har-
vaa ihmistä on viimeisten neljän 
vuoden aikana pilkattu niin rää-
vittömästi sosiaalisessa medias-
sa kuin Trumpia itseään.

Halla-aho korosti, että vaikka 
Twitter ja Facebook ovat yksityi-
siä yrityksiä, ne ovat kasvaneet 
jo niin suuriksi, että molemmilla 

on suuri vaikutusvalta ihmisen 
tosiasiallisiin mahdollisuuksiin 
verkostoitua ja kommunikoida.

- Tietyllä tavalla ollaan nyt 
avaamassa matolaatikkoa. Tilan-
ne voi lähteä eskaloitumaan, jos 
somejättiläiset mielivaltaisesti 
ryhtyvät tukkimaan epämieluis-
ten poliitikkojen suut, Halla-aho 
sanoi.

Tuleeko someyrityksistä 
sananvapauden tuomareita?

Halla-aho ei ole yksin näke-
mystensä kanssa. Esimerkiksi 
Saksan liittokansleri Angela Mer-
kel näkee Trumpin sosiaalisen 
median tilien jäädyttämisen on-
gelmallisena. Merkelin mukaan 
sananvapaudesta päättäminen 
pitäisi jättää lainsäätäjille sosi-
aalisen median jättien sijasta. 

Pakettia puoltavat 
argumentit ovat 
olleet huteria.



11

VALTIONEUVOSTO perus-
ti kesäkuussa 2018 Suomeen 
tuottavuuslautakunnan. 
Taustalla oli Eurooppa-neu-
voston suositus kansallisten 
tuottavuustyöryhmien pe-
rustamisesta. Perusteluna oli 
EU:n vaatimaton talouskas-
vu, heikko kilpailukyky ja hi-
das tuottavuuden kehitys. 
Finanssikriisin 2007-2009 
jälkeen EU-alue oli jäänyt 
selvästi jälkeen muun muassa 
Yhdysvaltojen kehityksestä.

Tuottavuuslautakunta toi-
mii valtiovarainministe-
riön yhteydessä, mutta se 
on riippumaton asiantun-
tijaelin. Lautakunnan teh-
tävänä on seurata Suomen 
talouden tuottavuuden ja kil-
pailukyvyn kehitystä, tuot-
taa siitä riippumattomat ar-
viot ja julkaista vuosittain 
tuottavuus- ja kilpailukyky-
raportti. Lautakunta nimitet-
tiin toimikaudeksi 1.9.2018-
30.8.2021. Puheenjohtajana 
toimii finanssineuvos Mark-
ku Stenborg ja jäseniä ovat 
tutkimusprofessori Mika 
Maliranta sekä Pellervon ja 
Palkansaajien tutkimuslaitos-
ten ennustepäälliköt Janne 
Huovari ja Ilkka Kiema.

Suomessa pudotus 
syvempi kuin 
vertailumaissa

Lautakunnan ensimmäi-
nen vuosiraportti julkaistiin 
18.3.2019. Raportin nimi oli 
”Tuottavuuden tila Suomes-
sa, miksi sen kasvu pysähtyi, 
käynnistyykö se uudelleen?”. 
Raportin mukaan Suomes-
sa tuottavuus kasvoi vuosina 
1970-2007 keskimäärin no-
peammin kuin vertailumais-
sa. Finanssikriisin 2007-2008 
jälkeen tuottavuus kääntyi 
laskuun ja sen jälkeen tuotta-
vuuden kasvu on ollut hyvin 
vähäistä vuosina 2014-2019. 

Keskeiset syyt tuottavuu-
den laskuun ja sen jälkeen hi-
taaseen kasvuun ovat elektro-
niikkateollisuutta kohdannut 
shokki ja taloutemme hei-
kentynyt hintakilpailuky-
ky. Nokia oli vastannut huo-
mattavalta osin tutkimus- ja 

Vuoden 2008 finanssikriisi oli vedenjakaja. 
Sen jälkeen Suomen kilpailukyky on heiken-
tynyt merkittävästi kilpailijamaihin nähden. 
T&K-investoinnit ja tuotannolliset inves-
toinnit ovat kehittyneet Suomessa heikos-
ti. Olemme pudonneet kehittyneiden maiden 
alimpaan sarjaan. Hallitus keskittyy ainoas-
taan työllisyyslukuihin ja jättää tuottavuu-
den huomiotta. VTT Heikki Koskenkylä kir-
joittaa talouden syvistä ongelmista.

Heikko tuottavuuskehitys on 
uhka elintasolle ja hyvinvoinnille

VTT Heikki Koskenkylä varoittaa: 

Saksalla on ollut pitkään jopa 
suurehko vaihtotaseen yli-
jäämä. Vaihtotaseen saldo 
on varsin hyvä kilpailukyvyn 
mittari. Tämä mittari ker-
too sen, että Suomen kilpai-
lukyky on heikentynyt olen-
naisesti.

Tuottavuuslautakunnan 
toinen vuosiraportti ”Tuot-
tavuus ja kilpailukyky Suo-
messa, mistä kilpailukyky 
koostuu ja mihin sitä tarvi-
taan?” julkistettiin 2.12.2020. 
Pääpaino raportissa on selit-
tää tuottavuuteen ja kilpai-
lukykyyn vaikuttavat monet 
osatekijät. Kustannuskilpai-
lukykyyn vaikuttavat olennai-
sesti yksikkötyökustannusten 
ja valuuttakurssin eli euron 
kehitys. Suomen kilpailukyky 
heikkeni tältä osin merkittä-
västi vuosina 2005-2015 kil-
pailijamaihin nähden.

Tuottavuuden kehitykseen 
vaikuttavat monet tekijät, ku-
ten koulutustaso, maan in-
novaatiokyky, dynaamisuus, 
luova tuho, kilpailun aste 
markkinoilla ja monet raken-
teelliset syyt. Rakenteelli-
sia tekijöitä ovat muun muas-
sa työmarkkinoiden toiminta, 
työvoiman muuttoliike maan 
sisällä ja innovaatioiden le-
viäminen yritysten välillä. 
Konkreettisesti voidaan ha-
vaita, että T&K-investoinnit 
ja tuotannolliset investoin-
nit ovat kehittyneet Suomes-
sa heikosti finanssikriisin jäl-
keen.

Hallitus kyvytön 
ratkaisemaan ongelmia

Tuottavuuden kasvu on hi-
dastunut lähes kaikissa kehit-
tyneissä maissa jo yli 10 vuo-
den ajan. Erityisen heikkoa 

on tuottavuuden kasvu ollut 
EU-maissa. Suomessa tuot-
tavuuden kehitys on kuiten-
kin ollut selvästi monia muita 
maita heikompaa. Kauppa-
lehden pääkirjoituksen mu-
kaan Suomi on pudonnut 
kehittyneiden maiden alim-
paan sarjaan (Kauppaleh-
ti 4.12.2020). Suomi on jäänyt 
erityisesti jälkeen kone- ja 
laiteinvestoinneissa sekä 
T&K-panostuksissa. Tuotta-
vuuden kehitys on ollut eri-
tyisen heikkoa teollisuu-
dessa. Palvelualoilla ei ole 
tapahtunut vastaavanlaista 
pudotusta viimeisten 10 vuo-
den aikana.

Tuottavuuslautakunta on 
tehnyt erinomaista työtä. 
Kaksi julkaistua raporttia 
ovat korkeatasoisia. On hyvin 
valitettavaa, että ne ovat jää-
neet julkisuudessa varsin vä-
hälle huomiolle. Pääminis-
teri Sanna Marinin hallitus 
näyttää keskittyvän työllisyy-
den parantamiseen ja on sii-
näkin menestynyt heikosti. 
Työllisyyden kohentaminen 
on tärkeä aihe, mutta vähin-
tään yhtä tärkeä on tuotta-
vuuden kehitys. Viime kä-
dessä tuottavuuden kehitys 
ratkaisee maan menestymi-
sen kovassa kilpailussa ja ta-
kaa elintason sekä hyvinvoin-
nin suotuisan kehityksen. 

Erityisen vaarallista olisi se, 
että työllisyysaste kohoaisi 
vain matalan palkkatason toi-
missa, joilla tuottavuuden ke-
hitys on heikkoa. Hallituksen 
tulisi pystyä myös rakenteel-
lisiin uudistuksiin, joiden 
merkitystä koronapandemia 
on olennaisesti lisännyt.

■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
      KUVA PS ARKISTO

- Suomen teollisuuden vientimenestys on ollut heikkoa jo
kymmenen vuotta, Heikki Koskenkylä muistuttaa.

kehityspanostuksista eli 
T&K-investoinneista. Noki-
an matkapuhelintuotannon 
loputtua yrityssektorin T&K-
menot jopa supistuivat, ei-
vätkä ne ole nousseet entisel-
le tasolleen. Suomessa työn 
tuottavuuden pudotus oli sy-
vempi ja toipuminen heikom-
paa kuin vertailumaissa.

Myös kokonaistuottavuus 
kääntyi laskuun. Sitä pide-
tään teknologian ja osaami-
sen mittarina eli tavallaan 
teknisen kehityksen mittari-
na. Kokonaistuottavuus se-
littää sen osan tuottavuuden 
kasvusta, jota ei voida selittää 
pääoman ja työpanoksen ke-
hittymisellä. Kokonaistuot-
tavuuden suotuisa kehitys on 
välttämätöntä maan talou-
den menestymiselle kovassa 
kansainvälisessä kilpailussa. 
Tuottavuuskehitys vaikuttaa 
kustannuskehityksen ohel-
la ratkaisevasti viennin kehi-
tykseen.

 
Vientimenestys heikkoa 
jo kymmenen vuotta

Suomen teollisuuden vienti-
menestys on ollut heikkoa jo 
kymmenen vuotta. Suomel-
la oli Nokian huippuvuosina 
1999-2007 merkittävä vaih-
totaseen ylijäämä. Se oli suu-
rimmillaan jopa kahdeksan 
prosenttia bruttokansantuot-
teesta. Aiemmin Suomella oli 
ollut vuosikymmeniä krooni-
nen ja suuri alijäämä. Tuol-
loin kilpailukykyä korjattiin 
suurilla devalvaatioilla. 

Vuoden 2008 jälkeen vaih-
totase on ollut jälleen alijää-
mäinen, eikä kilpailukykyä 
ole nyt voitu korjata deval-
vaatiolla, koska meillä on 
euro. Muun muassa Ruotsil-
la, Tanskalla, Hollannilla ja 

maan velan suhde brutto-
kansantuotteeseen on kas-
vanut noin 100 prosentista 
135 prosenttiin. Ainakaan 
Italiassa tällä lisävelkaan-
tumisella ei ole saatu aikai-
seksi talouskasvua.

Europarlamentaarik-
ko Silvia Modig (vas.) puo-
lestaan pitää pakettia hy-
vänä, ettei jäsenmaiden 
tarvitse velkaantua niin 
paljoa. Virén huomauttaa, 
että itse asiassa EU-velka 
on yhtä lailla maksettava 
takaisin kuin Valtiokontto-
rin kautta nostettu lisävel-
ka. Ero on siinä, että nyt 
Suomi maksaa osan mui-
denkin velasta omansa li-
säksi.

Keskustapuolueen pu-
heenjohtaja Annika Saa-
rikko antoi haastattelus-
saan Virénille mielikuvan, 
että ilman apupakettia Suo-
men vienti Italiaan putoai-
si nollaan.

■ TEKSTI HENRI ALAKYLÄ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Erityisen 
vaarallista olisi se,
että työllisyysaste 

kohoaisi vain 
matalan palkka-
tason toimissa.

Yhdysvalloissa useat vasem-
mistoa ja demokraatteja tu-
kevat Hollywood-tähdet ja 
muusikot toki iloitsevat Ohi-
salon rinnalla Trumpin hiljen-
tämisestä. Kuitenkin Halla-
ahon tapaan monet osaavat 
myös katsoa laajempaa tilan-
nekuvaa. 

Esimerkiksi Tesla-sähkö-
autoyhtiön johtaja Elon 
Musk kirjoittaa Twitterissä:

- Monet ihmiset tulevat 
myöhemmin olemaan tyy-
tymättömiä siihen, että 
länsirannikon isoista tek-
noyrityksistä on tullut sanan-
vapauden tosiasiallisia tuo-
mareita.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Suomen 
velkakello ti-
kitti vauhdil-
la jo vuonna 
2015.
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ULKOMINISTERIÖN mu-
kaan naiset kotiutettiin, kos-
ka heidän lapsiaan ei voitu 
tuoda Suomeen ilman huol-
tajia ja koska lasten oikeuksi-
en toteutuminen voitiin taata 
vain avustamalla myös äidit 
Suomeen. 
  Ulkoministeriön erityis-
edustaja kertoi, että ei ole 
olemassa vaihtoehtoa, jossa 
vain lasten kotiuttaminen al-
Holista olisi mahdollista.

Ranska vaati äitejä 
antamaan lapset

Perussuomalaisten 1. vara-
puheenjohtaja, kansanedus-
taja Riikka Purra on ihme-
tellyt, miksi pelkkien lasten 
kotiuttaminen on kuiten-
kin ollut mahdollista joille-
kin maille.

- Esimerkiksi Ranska on 
vaatinut äitejä antamaan lap-
set, ja he ja kurdineuvotte-
lijat ovat tähän järjestelyyn 
suostuneet. Lasten kannalta 
tämä vaikuttaakin kaikin ta-
voin järkevämmältä vaihto-
ehdolta, sillä vanhempi, joka 
on vienyt tai jopa kaapannut 
lapsensa Isistä palvelemaan 
tai esimerkiksi naittanut tä-
män alaikäisenä kuten toinen 
Suomeen haetuista naisista, 
ei mielestäni voi olla lapsen 
kehityksen ja hyvinvoinnin 
kannalta tälle oikea huoltaja, 
Purra sanoo.

Useat valtiot ottaneet 
lapset huostaan

Toisaalta useat valtiot, joi-
hin al-Holista on saapunut 
aikuisia ja lapsia, ovat välit-
tömästi ottaneet lapset huos-
taan – eli pelastaneet van-
hemmiltaan – ja ohjanneet 
naiset rikosprosessiin.

- Tätäkään Suomi ei ole teh-
nyt, Purra hämmästelee.

Purra jätti ennen joulua mi-
nisterin vastattavaksi kirjal-
lisen kysymyksen, jossa hän 

Ennen joulua Suomeen kotiutettiin kuu-
den lapsen lisäksi kaksi al-Holin vankileirillä 
asunutta aikuista naista, jotka olivat vapaa-
ehtoisesti lähteneet palvelemaan väkival-
taista Isis-liikettä ja sen ideologiaa.

”Miksi Suomi ei 
onnistu siinä, 
missä muut maat 
onnistuvat?”

henkilöitä. 
- Operaatiot ovat salaisia, 

eikä hallitus kanna poliittis-
ta vastuuta, vaan piiloutuu 
virkamiehen taakse. Al-Hol-
operaatio on pyörinyt yli vuo-
den. Hallitus on pannut sii-
hen paljon voimavaroja ja 
huomiota. Ministeri on ollut 
valmis lainvastaisiin toimiin, 
jotta isisläiset saadaan maa-
han. Tämä on arvovalinta. 

- On hallituksen poliittinen 
päätös, että se haluaa keskit-
tyä erityisesti Syyriaan Isis-
tä kannattamaan lähteneiden 
ihmisten oikeuksiin. Lain-
kaan samalla päättäväisyydel-
lä se ei ole keskittynyt hoita-
maan esimerkiksi hälyttävään 
tilaan päästettyä suomalais-
ta lastensuojelua tai hoito-
kodeissa makaavien vanhus-
ten oikeuksia edes säälliseen 
huolenpitoon, Purra ihmet-
telee,

Sisäministeri 
Ohisalon sydämenasia

Purran mielestä hallitus ha-
luaa ylipäätänsä lisätä ja hel-
pottaa Suomelle ongelmallis-
ta maahanmuuttoa – sellaista, 
joka tulee sekä huomattavan 
kalliiksi että aiheuttaa muita, 
kuten sosiaalisia ja turvalli-
suuteen liittyviä ongelmia. 

- Tätäkin perustellaan ih-
misoikeuksilla, solidaari-
suudella, Suomen velvolli-
suudella ja vastuunkannolla. 
Maahanmuutosta vastaava 
ministeri, vihreiden Maria 
Ohisalo on erityisesti kun-
nostautunut tässä. Yhdes-

kysyy, selvittikö Suomi neu-
votellessaan edes sitä mah-
dollisuutta, että al-Holin lei-
riltä tuotaisiin ainoastaan 
lapset eikä aikuisia.

- Halusin tietää, oliko neu-
vottelijaa edes pyydetty sel-
vittämään tällaisen ratkaisun 
mahdollisuutta. Miksi Suomi 
ei onnistu siinä, missä muut 
EU-maat onnistuvat?

Haavisto toistaa 
samaa mantraa

Ulkoministeri Pekka Haa-
viston vastauksessa toiste-
taan sama kanta kuin joulu-
kuussa.

- Vastauksessa todetaan, 
että pelkkien lasten kotiutta-
minen ei ollut mahdollista ja 
että ulkoministeriön tietojen 
mukaan yksikään EU-maa ei 
ole kotiuttanut pelkkiä lapsia 
ilman aikuisia, ”orpoja ja har-
voja humanitaarisia erityis-
tapauksia lukuun ottamatta”. 
Asiaa ei sen enempää selitetä 
tai avata, Purra sanoo.

Esimerkiksi New York Ti-
mes on kertonut, kuinka EU-
maa Ranska on onnistunut 
tuomaan leiriltä pelkkiä lap-
sia, orpojen ja sairauksista 
kärsivien lisäksi.

Salaisia operaatioita, 
joista kukaan ei kanna 
vastuuta

Purra ihmettelee myös ylei-
sesti, miksi hallitus kuskaa 
maahan äärimmäisen väki-
valtaista ideologiaa ja terro-
rismia tukemaan lähteneitä 

Isis-naisten kotiuttaminen 

hallituksen mukaan välttämätöntä 

sä hallituksen kanssa hän on 
jopa koko korona-ajan miet-
tinyt, miten kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneet-
kin eli siis laittomasti maassa 
olevat voitaisiin saada ny-
kyistäkin helpommin pidet-
tyä maassa ja tarjottua heille 
entistä paremmat olot ja pal-
velut. 

- Hallitus haluaa laittomas-
ti maassa oleville työluvan 
ja viimeisimpänä esitykse-
nä heidän ympärilleen suo-
jaavan palomuurin. Ministeri 
Ohisalon mukaan palomuuri 
helpottaisi laittomasti maas-
sa olevan elämää eikä hänen 
tarvitsisi pelätä palauttamis-
ta, Purra ihmettelee.

Kansan enemmistö 
perussuomalaisten 
linjoilla

Perussuomalaiset kysyivät 
suomalaisilta, pitäisikö kiel-
teisen turvapaikkapäätök-
sen saaneille antaa oleskelu-

lupa. TNS:n gallupin mukaan 
vain joka viides suomalainen 
on tällä linjalla. Edes vihreitä 
kannattavista ministeri Ma-
ria Ohisalon linjaa ei suosi 
kuin 38 prosenttia. Koko hal-
lituksen kannattajista vain 30 
prosenttia tukee laittomas-
ti maassa oleville annettavaa 
oleskelulupaa.

Perussuomalaisten kannat-
tajista yli 90 prosenttia on eri 
mieltä hallituksen vaarallisen 
tavoitteen kanssa.

- Perussuomalaisten mie-
lestä kielteisestä turvapaik-
kapäätöksestä ei pidä seura-
ta mitään muuta kuin maasta 
poistaminen. Sen onnistu-
mista lisäisi huomattavas-
ti se, että henkilö otettaisiin 
säilöön – ja sieltä pääsisi pois 
vain yhteen suuntaan eli pois 
Suomesta.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

"Hallitus 
on pannut 

al-Hol-operaa-
tioon paljon 
voimavaroja 

ja huomiota."

"Hallitus haluaa 
keskittyä erityi-
sesti Syyriaan 
Isistä kannat-
tamaan lähte-
neiden ihmisten 
oikeuksiin."

Riikka Purra

Supo pitää tulijoita 
turvallisuusuhkana.
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MEDIASSA olleiden tietojen 
mukaan ulkoministeriö on 
käyttänyt Syyriassa vankilei-
rillä olleiden suomalaisten 
avustamiseen takaisin Suo-
meen vähintään 277 000 
euroa julkisia varoja.

Summasta noin 180 000 
euroa on välillisiä kustan-
nuksia, jotka ovat syntyneet 
muun muassa yhteyden-
pidosta ja turvallisuusku-
luista. Suoria kustannuksia 
al-Holin leiriltä kotiutetuis-
ta on syntynyt Suomelle tä-
hän mennessä noin 89 000 
euroa.

- Kysyin ministeriltä, ol-
laanko näitä kuluja perimäs-
sä aikuisten osalta takaisin 
vai lankeavatko ne veron-
maksajien maksettaviksi. 
Pyysin myös tarkkaa eritte-
lyä kuluista, Leena Meri ker-
too.

Ulkoministeriön mukaan 
vankileiriltä palanneille on 
annettu lainaa matkakus-

tannuksiin joitakin tuhan-
sia euroja.

- Miksi näille Isis-naisille on 
myönnetty ulkoministeriön 
toimesta jonkinlaista lainaa? 
Kysyin ministeriltä myös, 
millaisella laina-ajalla nämä 
lainat on myönnetty ja mitä 
vakuuksia niihin on annettu. 
Yleensä henkilölle ei anne-
ta lainaa ilman vakuuksia sii-
tä, että tämä pystyy lainan 
maksamaan takaisin.

Ulkoministeri Pekka Haa-
visto (vihr.) vakuutti suul-
lisella kyselytunnilla, ettei 
Suomen valtio ole osallistu-
nut lahjontaan tai maksanut 
kenellekään, että ihmisiä 
saataisiin pois leiriltä.

- Jos naisille kuitenkin on 
annettu jotain rahaa, niin 
miten ulkoministeriö on val-
vonut, ettei sitä ole käytetty 
salakuljetuksiin tai lahjon-
taan? asiasta kirjallisen ky-
symyksen jättänyt Meri ih-
mettelee.

Al-Holin matkakustannukset 
lankeavat suomalaisten 
maksettaviksi

Isis-naiset 
mielivät 
takaisin koti-
maihinsa.

Suomalainen "Isis-Sanna" oli joulukuun saapujien joukossa.

ULKOMINISTERIÖN mukaan  
11. tammikuuta mennessä Syy-
rian al-Holin vankileirillä ol-
leiden, suomalaisiksi väitetty-
jen henkilöiden kuljettamiseen 
Suomeen on käytetty 297 000 
euroa. Suomeen saapui vain 
muutamaa päivää ennen joulua 
valtion avustamana kuusi lasta 
ja kaksi naista al-Holista. Tätä ai-
emmin al-Holista oli saapunut 
Suomeen kaksi lasta.

Ulkoministeriön sisältö- ja 
viestintäasiantuntija Pekka She-
meikka kertoi joulun alla Yleisra-
diolle, että noin 180 000 euroa 
on käytetty välillisiin kustan-
nuksiin, joita ovat esimerkiksi 
viranomaisvalmiuden ylläpito, 
kansainvälinen yhteydenpido ja 
turvallisuuskulut. Ulkoministe-
riön mukaan suomalaisten ko-
tiuttamisesta ja avustamisesta 
oli joulukuuhun mennessä ker-
tynyt veronmaksajille noin 89 
000 euron kustannukset.

Ulkoministeriön mukaan al-
holilaisille on myös annettu ra-
haa lainaksi ”joitakin tuhansia 
euroja” matkakustannuksiin. Ul-
koministeriö ei kuitenkaan ker-
ro, millaisella maksuajalla ja ko-
rolla lainat on myönnetty.

Rahojen käytöstä 
tiedotetaan myöhemmin

Suomen Uutiset kysyi ulko-
ministeriöstä tarkempaa laskel-
maa, josta olisi käynyt ilmi yksi-
löidysti ja kohdistetusti, mihin 
tarkoituksiin ja minne veron-
maksajien rahaa al-Hol-operaa-
tiossa on kohdistettu tai mak-
settu, mukaan lukien al-Holista 
Suomeen palanneiden henki-

Suomen Uutiset kysyi ulkoministeriöstä, kuinka paljon, 
mihin tarkoituksiin ja minne veronmaksajien rahaa 
al-Hol-operaatiossa on kohdistettu tai maksettu. Ulko-
ministeriön mukaan yksilöityjen tietojen luovuttaminen 
saattaisi vaarantaa ministeriön avustustoiminnassa mu-
kana olevien henkilöiden turvallisuuden ja heikentää 
toiminnan edellytyksiä Syyriassa.

Rahaa palanut jo lähes 
300 000 euroa 

Isis-hakureissusta veronmaksajille muhkea lasku:

löiden matkakustannuksiin ja 
muihin menoihin käytetyt ra-
havarat.

Ulkoministeriö ilmoitti aino-
astaan kokonaiskustannusten 
summan 297 000 euroa, eikä 
vastausta saatu siihen, miten ra-
hoja on käytetty. Ulkoministe-
riön tietohallintopäällikön Jyr-
ki Paloposken mukaan tietojen 
luovuttaminen saattaisi vaaran-
taa ministeriön avustustoimin-
nassa mukana olevien henkilöi-
den turvallisuuden ja heikentää 
toiminnan edellytyksiä Syyri-
assa.

- Ulkoministeriö pyrkii varmis-
tamaan mahdollisesti tulevan 
avustustoiminnan edellytys-
ten säilymisen, eikä tule aset-
tamaan virkamiehiään tai Suo-
men Syyriassa olevia kansalaisia 
vaaraan, Paloposki sanoo.

Hän lisää, että al-Holissa ollei-
den avustamisesta koituneista 
kustannuksista tiedotetaan tar-
kemmin, kun 20.12. toteutetun 
kotiutuksen tarkat kustannuk-
set ovat selvinneet.

Kieltäytymisessään luovuttaa 
yksityiskohtaisempaa tietoa al-
Hol-rahojen käytöstä ministeriö 
vetoaa viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettuun la-
kiin eli julkisuuslakiin. Julkisuus-
laista johtuen myös esimerkiksi 
turvapaikanhakijan asemaa 
koskevat asiakirjat ovat yleensä 
aina salaisia.

 
Miksei lasten tuominen 
ilman äitejään muka 
onnistu?

Ulkoministeriön erityisedus-
taja Jussi Tanner lausui joulu-

kuussa ulkoministeriön tiedo-
tustilaisuudessa, että lasten 
kotiuttaminen al-Holista ilman 
lasten äitejä ei olisi ollut mah-
dollista. Tannerin mukaan pai-
kalliset viranomaiset eivät 
suostuisi lasten erottamiseen 
näiden äideistä paikan päällä.

Tannerin väite ei ole uskottava 
siihen nähden, että esimerkiksi 
Ranska on onnistunut tuomaan 
al-Holista lapsia ilman aikuisia. 
Ranskan linjan mukaan aikuis-
ten naisten on jäätävä Syyriaan 
vastaamaan mahdollisista ri-
koksistaan. Tanska puolestaan 
ei myönnä Isisin riveihin liitty-
neille tanskalaisille lupaa palata 
maahan edes heidän lastensa 
paluun mahdollistamiseksi.

Ovatko tulijat edes 
Suomen kansalaisia?

Al-Hol-operaatioon liittyy ra-
hasotkujen lisäksi muitakin 
epäselvyyksiä ja tiedon pimit-
tämistä. Tiedossa esimerkiksi ei 
ole, miten on varmistuttu leiril-
lä olevien, Suomeen lennätet-
tävien henkilöiden kansalaisuu-
desta.

Vankileiriltä Suomeen saapu-
vat huolestuttavat myös yleisen 
turvallisuuden kannalta. Suoje-
lupoliisin mukaan Syyrian kon-
fliktialueelta palaavat henkilöt 
todennäköisesti lisäävät Suo-
meen kohdistuvaa terrorismin 
uhkaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Ranska ja 
Tanska 
sulkivat 
rajansa 

Isis-naisilta.

Ulkoministeri 
Pekka Haaviston 
lempihanke 
on käymässä 
kalliiksi.
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ASUINALUEIDEN eriyty-
minen on kiihtynyt entises-
tään viime vuosikymmenel-
lä. Pääkaupunkiseudulle ja 
muuallekin Suomeen on syn-
tynyt niin sanottuja ”hyviä 
alueita”, joilla asuntojen hin-
nat nousevat ja vastaavasti 
huonomaineisia alueita, joille 
ei haluta muuttaa. Asuntojen 
hinnat yleensä laskevat sitä 
mukaa, kun maahanmuut-
tajat asettuvat alueelle asu-
maan.

Maahanmuutto ja maa-
hanmuuttajien suhteellinen 
määrä asuinalueella on voi-
makkaasti asuinalueen hou-
kuttelevuuteen ja asuntojen 
hintakehitykseen vaikuttava 
tekijä, johon liittyy myös niin 
sanottu white flight -ilmiö, 
eli kantaväestön poismuutto 
maahanmuuttoalueilta.

Meteliä ympäri 
vuorokauden

Omista kokemuksistaan mo-
nikulttuurisessa taloyhtiössä 

Suomen Uutisille kertoo Ete-
lä-Suomessa suuressa kau-
pungissa asuva Ronja (nimi 
muutettu). Hänen perheen-
sä elämä muuttui pari vuotta 
sitten painajaismaiseksi, kun 
kodin yläkertaan asettui maa-
hanmuuttajia.

Sitä ennen Ronja perhei-
neen oli ehtinyt asua kodis-
saan viitisen vuotta. Asuntoa 
oli maksettu pitkään, ja se oli 
jo lähes velaton.

- Aiemmin kyseessä oli mu-
kava ja varsin hyvässä kun-
nossa oleva taloyhtiö. Kaikki 
asukkaat suurin piirtein tun-
sivat toisensa. Yhtiön asun-
noista suurin osa on omistus-
asuntoja, kuten meidänkin 
perheemme koti. Täällä oli 
joskus leppoisaa olla, Ron-
ja kertoo.

Taloyhtiö muuttui asunto-
kauppojen yhteydessä. Yk-
sityinen asuntosijoittaja osti 
kaksi sijoitusasuntoa Ronjan 
kodin yläpuolelta. Asuntoi-
hin asettui maahanmuuttajia 
vuokralle asumaan.

Mukavassa ja rauhallisessa taloyhtiössä asu-
neen perheen elämä muuttui naapurin asun-
tokauppojen yhteydessä, kun yksityinen asun-
tosijoittaja osti kaksi sijoitusasuntoa, joihin 
asettui maahanmuuttajia vuokralle asumaan.

Ronjan perheen oli myytävä kotinsa, 

kun taloyhtiöstä tuli monikulttuurinen

”Huonot naapurit 
voivat tehdä elämästä 
sietämätöntä”

VANHOJEN asuntojen hinnat 
nousivat joulukuussa Helsingis-
sä Uuden Suomen hankkimi-
en ennakkotietojen mukaan 8,2 
prosenttia vuoden takaisesta. 

Helsingin hyvillä alueilla asun-
noista maksetaan jo hintoja, joi-
hin ostajilla enää harvoin on 
rehellisesti sanottuna varaa. 
Lauttasaaressa 3h+kk maksoi 
joulukuussa runsaat 7 000 eu-
roa neliöltä. Kruununhaassa va-
jaan 30 neliön hellahuoneesta 
joutui pulittamaan lähes 10 000 
euroa neliöltä. 

Vantaalla myynnissä on yksi-
öitä ja kaksioita, joiden runsaan 
2 000 euron neliöhinta ei peitä 
edes taloyhtiöiden tulevien put-
ki- ja julkisivuremonttien kuluja. 
Vuodessa hinnat ovat laskeneet 
1,6 prosenttia. Tilanne on raas-
tava, sillä pankit tuskin luotot-
tavat hankkeita, joiden takaus-
arvo on miinusmerkkinen. On 
mahdollista, että pääkaupunki-

seudun ensimmäiset slummit 
ovat pian totta lähiöissä, jois-
sa talojen korjaaminen saatik-
ka uusien rakentaminen ei kan-
nata.

Kiinteistönvälittäjät kertovat 
epätieteellisessä kyselyssä Van-
taan matalien asuntohintojen 
syyksi sen, että kerrostalot ovat 
usein peräisin 1960-1970-luvuil-
ta ja niissä suuret remontit ovat 
tekemättä. Ja toki on myös niin, 
että runsas sosiaalinen vuok-
ra-asuminen näyttäisi laskevan 
omistusasuntojen hintoja kysei-
sillä alueilla. 

Lähes puolet Vantaan vanhoi-
hin lähiöihin muuttajista on vie-
raskielisiä. Vantaan kaupungin 
tilastopalveluyksikön mukaan 
vuonna 2008 heitä oli 22,8 pro-
senttia ja 2017 jo 46,8 prosent-
tia muuttajista. Syyksi maini-
taan muun muassa vanhojen 
lähiöiden edullinen ja monipuo-
linen asuntokanta sekä tulijoi-

Pako hyville alueille nostaa hintoja hyytävää vauhtia

Aluksi kaikki sujui hyvin. 
Kuitenkin melko pian ylä-
kerrasta alkoi kuulua ääniä, 
kuten kolinaa, tömistelyä ja 
huutamista. Äänet alkoivat 
vähitellen häiritä alemman 
kerroksen asukkaita.

Ronja sanoo, että aluksi hän 
suhtautui meteliin välinpitä-
mättömästi ajatellen äänien 
olevan normaalia elämää.

- Kerrostalossa naapurien 

suunnassa oleviin asuntoihin.

Asuntojen omistaja 
vähätteli

Meluongelma alkoi paisua 
koronakeväänä. Ronja kuvai-
lee, että hänen perheensä elä-
mä muuttui tuolloin sietä-
mättömäksi.

- Metelin vuoksi meillä ei 
ole viime kevään jälkeen enää 

asuminen kuuluu aina, ja ne 
äänet on kaikkien pakko hy-
väksyä. Jossain vaiheessa ym-
märsin kuitenkin, että tilan-
ne ei taida olla ihan normaali, 
koska meteli oli lähes ympä-
rivuorokautista. Juttelin asi-
asta myös alakerran naapu-
rimme kanssa, ja myös hän 
kertoi kärsivänsä metelistä. 
Saimme tietää, että äänet ei-
vät niinkään kuuluneet sivu-

den monesti suuret perhekoot. 
Toki syynä on varmasti sekin, 
että Vantaan väestönkasvusta 
70-80 prosenttia on jo pitkään 
koostunut vieraskielisistä.

Helsingissä ulkomaalaisia 
muuttajia vetävät erityisesti Me-
ri-Rastila, Itäkeskus, Kallahti, Ki-
vikko, Kurkimäki, Itä-Pasila, Ve-

sala, Malminkartano, Kontula, 
Reimarla, Pihlajisto, Jakomäki, 
Kannelmäki ja Viikin tiedepuis-
to. Kyseisisillä alueilla asumis-
tukea saadaan keskimääräis-
tä enemmän ja omistusasunnot 
ovat pääosin muuta Helsinkiä 
edullisempia.

Eliitin ylistämät hipsterikau-

punginosat Kallio, Vallila ja Her-
manni eivät ole ulkomailta 
muuttaneiden suosiossa ja niis-
sä asunto-osakkaiden omai-
suusarvot kasvavat kohisten. 
Hyvinvointi onkin usein edelly-
tyksenä rajat ylittävälle suvait-
sevaisuudelle.

Asunto myytiin pois 

tappiolla.
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kunnolla nukuttu saati sitten 
vietetty rauhaisaa perhe-elä-
mää. Jatkuva huuto, tömiste-
ly ja kaikenlainen mekkaloin-
ti tuli osaksi arkeamme joka 
ikinen aamu, päivä, ilta ja yö.

- Kun lapset juoksevat ja ai-
kuiset huutavat toisilleen aa-
musta iltaan, niin kyllä siitä 
tulee ääntä. Taloyhtiön sään-
töjen mukaan talossa alkaa 
hiljaisuus kello 22, mutta mi-
tään sääntöjä nämä asukkaat 
eivät kunnioittaneet.

Ronja päätti ottaa itse asian 
esille ja uskaltautui huomaut-
tamaan metelistä naapureille. 
Siitä ei ollut apua.

- Kävin juttelemassa mo-
lempien asuntojen asukkai-
den kanssa useammankin 
kerran, ja kaikki kiellettiin. 
Huomasin, että yläkerran 
asukkaat jopa loukkaantuivat, 
kun ilmoitin että asunnos-
ta kuuluu taukoamaton mete-
li ja että muutkin taloyhtiön 
asukkaat pitäisi ottaa huo-
mioon. Ymmärsin, että huo-
mauttaminen ja keskustelu ei 
johda mihinkään.

Seuraavaksi Ronja kääntyi 
sekä taloyhtiön hallituksen 

ton hallintaan ottaminen voi 
olla epävarmaa, koska taloyh-
tiön päätöksen voi riitauttaa 
oikeudessa.

Ei enää maahan-
muuttajien naapuriin

Taloyhtiö on antanut varoi-
tuksen Ronjan yläkerran naa-
pureille, mutta eläminen ja 
asuminen on jatkunut saman-
laisena kuin ennenkin. Mete-
lin vuoksi Ronjan perheessä 
nukuttiin syksyllä huonos-
ti, joten perheenjäsenet ovat 
usein aamuisin joutuneet läh-
temään töihin ja kouluun vä-
syneinä.

- Meteli vaikutti erityisesti 
tyttäreni mielialaan ja virey-
teen, Ronja huokaa.

Hän kertoo, että polii-
sikäynnin jälkeen yläkerran 
asunnoista alkoi kuulua en-
tistä enemmän ääniä, jopa ta-
halliselta vaikuttavaa latti-
an polkemista. Ronjan perhe 
ei halunnut lähteä ratkaise-
maan asiaa oikeusteitse. Kos-
ka taloyhtiöstäkään ei saatu 
tukea, perheessä päädyttiin 
lopulta ratkaisuun, jonka mu-
kaan asunto myydään.

Asunto meni kaupaksi alle 
kuukaudessa siitä, kun se oli 
jätetty myyntiin. Ronja kui-
tenkin laskee, että rahallisesti 

kaupoissa jäätiin tappiolle.
- Asunto oli lähes velaton, 

mutta emme saaneet edes 
sitä hintaa, jolla olimme ai-
koinaan asunnon ostaneet. 
Tällä hetkellä asuntojen hin-
nat ovat laskussa näillä seu-
duilla. Myyntitappio on kui-
tenkin vain rahaa, joten en 
ole jaksanut miettiä asiaa 
enempää.

Perhe on löytänyt uu-
den asunnon, johon he ovat 
muuttaneet äskettäin. Ron-
ja sanoo, että jos hän olisi nyt 
ensimmäistä kertaa hank-
kimassa asuntoa, sijainti ja 
viihtyvyys olisivat ensimmäi-
siä kriteerejä asunnon valin-
nassa.

- Sen voin sanoa, että en ai-
nakaan itse tämän kokemuk-
semme perusteella uskaltai-
si muuttaa taloyhtiöön, missä 
asuu maahanmuuttajia. Huo-
not naapurit voivat tehdä elä-
mästä sietämätöntä.

- Meidän perheemme koke-
mus on ollut karvas ja väsyt-
tävä. Ikävintä kuitenkin on 
kokemani voimattomuuden 
tunne, eli se miten vaikeaa ti-
lanteeseen on ollut puuttua, 
ja miten asiat eivät edisty ol-
lenkaan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

KUNNALLISALAN kehittä-
missäätiön teettämä haas-
tattelututkimus kertoo, että 
asuinalueen turvallisuus ja häi-
riöttömyys on suomalaisille yli-
voimaisesti tärkein tekijä asuin-
alueen ja asuinympäristön 
valinnassa. Peräti 74 prosenttia 
vastanneista valitsi sen viiden 
tärkeimmän tekijän joukkoon.

Keskeisiä asuinalueen valin-
taperusteita ovat palveluiden 
ja harrastusmahdollisuuksien 
sijainti lähellä asuntoa (54 %) 
sekä hyvät julkiset liikenneyh-
teydet (49 %). Myös asumisen 
edullinen hinta on tärkeä asia 
(45 %). 

Valintaan vaikuttavat myös 
rakentamisen väljyys (37 %), 
asuinympäristön korkea laatu, 
asuinalueen maaseutumaisuus 
(27 %) sekä asuinalueen hyvä 
maine (22 %). Vähiten tärkeänä 
pidetään asuinalueen kaupun-

kimaisuutta (11 %).
Pääkaupunkiseutulaiset, opis-

kelijat, eläkeläiset ja työttömät 
nostavat julkiset liikenneyh-
teydet tärkeimpien asuinalu-
een valintatekijöiden joukkoon. 
Kaupunkilaiset painottavat kes-
kimääräistä enemmän sitä, että 
palvelujen ja harrastusten on 
oltava lähellä asuntoa.

Asuinympäristön turvalli-
suus ja häiriöttömyys on kes-
kimäärää tärkeämpi asia naisil-
le, yli 50-vuotiaiden ikäluokalle 
ja eläkeläisille. Asia on yhtä tär-
keä kaupungissa ja maaseudul-
la asuville.

- Tuloksesta voisi päätel-
lä, että suomalaisilla on tie-
toa tai käsitys siitä, millaisia 
ja missä turvattomat ja häiri-
ölliset asuinalueet ovat, kom-
mentoi perussuomalaisten 
kansanedustaja Riikka Purra 
tutkimusta Twitterissä.

Asuinalueen turvallisuus 
yhä tärkeämpää

että asunnot omistavan sijoit-
tajan puoleen. Ronja kuvailee 
asuntosijoittajan suhtautu-
mista vähätteleväksi. Aluk-
si sijoittaja ei edes vastannut 
Ronjan lähettämiin sähkö-
posteihin.

- Asuntojen omistaja kiel-
si ensin kaikki ongelmat ja 
sanoi asukkaiden olevan hä-
nen parhaita vuokralaisiaan, 
jotka eivät kuulemma me-
telöi. Myöhemmin omista-
ja sitten tuli itse vierailul-
le taloyhtiöön yhdessä erään 
vuokralaisensa kanssa ja he 
kävivät henkilökohtaisesti 
kyselemässä asukkailta, onko 
asuntoihin kuulunut meteliä. 
Selvää tietenkin on, että tuol-
laisessa tilanteessa ei kenen-
kään ole helppoa kertoa ko-
kemuksistaan.

Poliisit paikalle

Mikään ei muuttunut, ja 
yläkerran asunnoista kuu-
lui edelleen meteliä. Eräänä 
yönä Ronja ei keksinyt muuta 
vaihtoehtoa kuin hälyttää po-
liisit paikalle. Ronja sai tietää, 
että yläkerrassa oli tuolloin 
ollut vieraita, ja että poliisi oli 
poistanut yläkerran asunnos-
ta ainakin kaksi henkilöä.

Seuraavaksi Ronjaan koh-
distui yllättäen naapurien 
vastatoimia: poliisi otti Ron-
jaan yhteyttä Ronjaan koh-
distuvan tutkintapyynnön 
vuoksi. Tutkintapyyntö liittyi 
siihen, kun Ronjan mies oli 
aiemmin kesällä käynyt naa-

purien ovella pyytämässä hil-
jaisuutta.

- Tästä syystä naapurit oli-
vat ilmoittaneet poliisille. He 
vetosivat siihen, että heidän 
kotirauhaansa oli häiritty ja 
että perheen lapsetkin olivat 
väitetysti säikähtäneet. Ker-
roin puhelimessa poliisille ta-
pauksen taustat, eikä mitään 
tutkintaa lopulta suoritet-
tu, eihän siihen ollut aihet-
takaan.

Ronja oli kertonut melu-
ongelmista myös taloyhtiön 
hallituksen edustajalle, jon-
ka kehotuksesta Ronja ryhtyi 
tekemään kirjanpitoa melu-
ongelmasta, päivämääristä ja 
kellonajoista.

- Minulla on olemassa muis-
tiinpanot, joita olen näyttä-
nyt taloyhtiön hallitukselle. 
Hallituksen edustajat kuiten-
kin ohjeistivat, että kirjanpi-
dosta huolimatta vuokralais-
ten saaminen ulos asunnosta 
olisi hyvin vaikeaa. Ymmär-
sin vähitellen, että taloyhtiön 
kanssa tuskin tulen pääse-
mään asiassa eteenpäin, Ron-
ja kertoo.

Jotta taloyhtiö pääsee eroon 
häiritsevistä asukkaista, ta-
loyhtiö voi asunto-osakeyh-
tiölain mukaisin edellytyksin 
päättää ottaa huoneiston hal-
lintaan, jolloin samalla vuok-
ralaisen oikeus pitää asuntoa 
hallinnassaan lakkaa taloyh-
tiön hallinnan ajaksi. Huo-
neiston ottaminen hallintaan 
tosin edellyttää ensin varoi-
tuksen antamista. Huoneis-

Eräänä
yönä Ronja ei 

keksinyt muuta
vaihtoehtoa kuin 
hälyttää poliisit

paikalle.

Kodin vaihtami-
nen naapureiden 
takia on rankkaa. 
Kuvituskuva.

"Jatkuva huuto, tömistely
ja kaikenlainen mekkalointi
tuli osaksi arkeamme joka
ikinen aamu, päivä, ilta ja yö."



YHDYSVALTALAINEN 
Black Lives Matter -järjes-
tö kertoo keränneensä lah-
joituksina noin 10,6 miljar-
dia dollaria keväästä lähtien. 
Summa vastaa noin 8,6 mil-
jardia euroa. Asiasta uuti-
soi The Economist -lehti.

Vuonna 2013 perustet-
tu BLM-järjestö kertoo toi-
mintansa tavoitteeksi mus-
tiin kohdistuvan väkivallan 
ja erityisesti poliisiväkival-
lan vastustamisen. Kevääl-
lä minnesotalaisen George 
Floydin kuolema pidätysti-
lanteessa sai lahjoittajat liik-
keelle.

Tilastot poliisiväkivallas-
ta eivät juurikaan tue Black 
Lives Matter -liikkeen väit-
teitä, mutta hyvässä markki-
noinnissa faktoilla ei ole vä-
liä, vaan tunteet ratkaisevat. 
Julkkikset, suuryritykset ja 
kärkipoliitikot rynnistivät tu-
kemaan liikettä ympäri maa-
ilman – myös Suomessa.

Rahoilla maksetaan 
mellakoijien takuita

Suuryrityksistä esimerkik-
si teknologiayhtiöt Amazon 
ja Microsoft rahoittavat suo-

Vuoden 2020 tuottoisin bisnes saattoi hyvin-
kin olla rasismin vastustaminen. Niille, jotka 
erehtyivät vastustamaan rasismia ilmaiseksi, 
näyttää mallia yhdysvaltalainen Black Lives 
Matter -liike. Se keräsi yli 10 miljardia dolla-
ria reilun puolen vuoden aikana.

raan BLM:aa.
Liikkeen rahoittajina ja tu-

kijoina on myös useita julk-
kiksia sekä eturivin poliiti-
koita. Suomessa esimerkiksi 
poliisiasioista vastaava sisä-
ministeri Maria Ohisalo on 
kertonut tukevansa liikettä. 
Samoin on kertonut päämi-
nisteri Sanna Marin.

Ryhmä on kannattanut laa-
jasti esimerkiksi poliisin ra-
hoituksen katkaisemista.

Johtuen hajautetus-
ta luonteestaan BLM-liik-
keen toiminnasta on vaike-
aa muodostaa kovin selkeää 
kokonaiskuvaa. “BLM” ei 
esimerkiksi ole rekisteröi-
ty tuotemerkki, jonka käyttöä 
voitaisiin rajoittaa.

BLM-liikehdintään liitetyil-
lä lahjoitusrahoilla on kui-
tenkin mm. maksettu väki-
valtaisten mellakoitsijoiden 
pidätystakuita.

Kun Minnesotan BLM-mel-
lakat alkoivat, kehotti esimer-
kiksi tuleva varapresident-
ti Kamala Harris seuraajiaan 
maksamaan pidätettyjen ta-
kuita. Lahjoituksia tulikin 
lopulta niin runsaasti, että 
niillä onnistuttiin vapautta-
maan myös mm. yksi epäilty 

tappaja sekä yksi epäilty rais-
kaaja ja kidnappaaja.

Kumpikaan tapauksista ei 
edes liittynyt Floydin kuole-
masta alkaneisiin “rauhan-
omaisiin mielenilmauksiin”, 
joiden omaisuusvahingot yk-
sin Minnesotassa ovat nous-
seet jo yli 200 miljoonaan 
dollariin.

Yhteensä Floyd-mellakois-

sa kuoli ainakin 19 ihmistä eri 
puolilla Yhdysvaltoja.

BLM:n väitteet
huuhaata

Floyd oli mustaihoinen ja 
tapauksessa Floydia kurista-
nut poliisi taas valkoihoinen.

Poliisiväkivaltaa Yhdysval-
loissa tutkineet tutkijat ovat 
yrittäneet turhaan kertoa, 
että poliisiväkivallan ilmiö 
maassa ei selity erityisemmin 
rasismilla.

Tilastot eivät yksinkertai-
sesti tue BLM:n väitteitä. Esi-
merkiksi pidätystilanteiden 
kuolemantapauksia tutki-
neet tutkijat huomasivat, että 
sen enempää tappavaa voi-
maa käyttäneen poliisin kuin 
uhrinkaan ihonvärillä ei ollut 
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Yleisin 
poliisin tappama 

väestöryhmä
Yhdysvalloissa 

on
valkoihoinen 

mies. 

mitään tilastollista yhteyttä.
Sekä mustat että valkoi-

set poliisit käyttivät tappavaa 
voimaa saman verran ja sa-
manlaisissa tilanteissa – mu-
kaan lukien tilanteet, joissa 
voimankäytön kohde edusti 
jotakin etnistä vähemmistöä.

Yleisin poliisin tappama vä-
estöryhmä Yhdysvalloissa on 
valkoihoinen mies. Yleisin 
vankeinhoitojärjestelmän pii-
rissä oleva väestöryhmä taas 
on mustaihoinen mies. 99, 8 
prosentissa tapauksista, jois-
sa aseeton mustaihoinen kuo-
lee Yhdysvalloissa, ei liity yh-
teenottoa poliisin kanssa.

Rakenteellinen rasismi hen-
kirikoksissa yleensäkään ei 
näy kovin selkeästi, sillä tyy-
pillisesti henkirikoksissa te-
kijä ja uhri ovat samaa ihon-

Väärillä väitteillä ratsastavalla 

BLM-liikkeellä tilipäivä:

Aktivistit tienasivat 
vuodessa 10 miljardia 
dollaria

Ryhmä on kannattanut 

poliisin rahoituksen

katkaisemista.

Poliitikot ympäri maailmaa ovat ylistäneet BLM-mielenosoituksia, joissa on kuollut ainakin 29 ihmistä.



TANSKAN tilastokeskus on 
äskettäin julkaissut uusim-
man maahanmuuttoa kos-
kevan raporttinsa. Tans-
kalainen historioitsija ja 
poliitikko Morten Uhrs-
kov Jensen käy läpi rapor-
tin tilastolukuja Den Korte 
Avis -nettilehden kirjoituk-
sessaan. Jensen keskittyy tar-
kastelemaan erityisesti toi-
sen ja kolmannen sukupolven 
ei-länsimaisia maahanmuut-
tajia.

Länsimaista tulleet maa-
hanmuuttajat ovat kaikissa ti-
lastoissa suunnilleen samal-
la tasolla kuin tanskalaiset, 
toteaa Jensen. Muualta kuin 
länsimaista tulleet ja heidän 
jälkeläisensä sen sijaan suo-
riutuvat selvästi huonommin.

Erot näkyvät 
peruskoulun 
päättötodistuksissa

Peruskoulun päättötodis-
tuksessa tanskalaisnuorten 
keskiarvo on 7,3. Toisen pol-
ven ei-länsimaisten maahan-
muuttajien keskiarvo on vain 
5,9. Tämä ero heijastuu myös 
jatko-opintoihin.

Kolmekymmentävuotiaina 
79,5 prosenttia tanskalaisista 
on suorittanut ammatillisen 
tutkinnon, mutta toisen pol-
ven maahanmuuttajista vain 
64,5 prosenttia. Ammatillisen 
tutkinnon suorittaminen on 
maahanmuuttajanaisilla huo-
mattavasti yleisempää kuin 
miehillä.

Vietnamilaiset 
työllistyvät – 
somalit eivät

Tanskan tilastokeskus on 
vertaillut tanskalaisten ja toi-
sen polven maahanmuutta-
jien työllisyyttä 20-40-vuo-
tiaiden ikäryhmässä. 
Kantaväestön työllisyysaste 
on otettu indeksiluvuksi 100.

Ainoa ei-länsimaisten maa-
hanmuuttajien ryhmä, joka 
pärjää kantaväestölle työl-
lisyydessä ovat vietnamilai-
set naiset, jotka pääsevät ta-
san samaan lukuun. Muiden 
maahanmuuttajaryhmien 
vertailuarvot ovat välillä 73-
91, mutta somalit ovat aivan 
omalla tasollaan indeksilu-
vulla 48.

Kolmaskaan 
sukupolvi ei pärjää

Kolmannen sukupolven ei-
länsimaiset maahanmuut-
tajat eivät saa juurikaan 
parempia peruskoulun päät-
tötodistuksia kuin vanhem-
pansa. Selkein parannus on 
pakistanilaisilla, joiden kes-
kiarvo nousee 5,7:stä 6,4:ään 
kolmannessa sukupolvessa. 
Mutta jää silti kauas tanska-
laisten 7,3:sta.

Tanskan kahden muun suu-
ren maahanmuuttajaryh-
män, turkkilaisten ja entisen 
Jugoslavian alueelta tullei-
den, kohdalla päättötodis-
tuksen keskiarvoissa ei juuri-

Tanskan tilastokeskuksen raportin mukaan 
eri maahanmuuttajaryhmien kotoutumises-
sa on suuria eroja. Länsimaista tulevat pärjää-
vät suunnilleen samalla lailla kuin tanskalaiset, 
mutta muualta tulevilla on suuria vaikeuksia 
opinnoissa ja työllistymisessä. Hälyttävintä on 
se, että ongelmat näyttävät periytyvän suku-
polvesta toiseen.

Tietyt maahanmuuttaja-
ryhmät eivät kotoudu 

Tanskalaistutkimus: 

Suomessa maahan-
muuttajat saivat 

vuonna 2018 noin 
200 miljoonaa euroa 

toimeentulotukia.

kaan näy parannusta. Edellä 
mainitut kolme ryhmää ovat 
pääosin tulleet Tanskaan työ-
peräisinä maahanmuuttajina 
halpatyöaloille.

Maahanmuuttajat 
nostavat ahkerasti 
toimeentulotukia

Morten Uhrskov Jensen to-
teaa, että ei-länsimaisten 
maahanmuuttajien koulu-
tustaso näyttää pitkälti mää-
rittelevän myös heidän jäl-
keläistensä mahdollisuudet. 
Tilastot kertovat karua kiel-
tään siitä, että kotoutuminen 
ei onnistu. Ei-länsimaisten 
maahanmuuttajien jatkuvasti 
kasvava osuus väestöstä tulee 
siis tekemään Tanskasta tu-
levaisuudessa aina vain köy-
hemmän, Jensen kirjoittaa.

Sama asia on huomat-
tu Ruotsissa, jossa huma-
nitaarinen maahanmuut-
to aiheuttaa kuluja julkiselle 
taloudelle vielä pitkään pa-
kolaisten ja turvapaikanha-
kijoiden Ruotsiin saapumi-
sen jälkeenkin, koska he eivät 
työllisty.

Suomessa maahanmuuttajat 
saivat vuonna 2018 noin 200 
miljoonaa euroa toimeentu-
lotukia, mikä on noin 25 pro-
senttia kaikista Suomessa 
maksetuista toimeentulotuis-
ta. Tieto ilmenee Suomen Pe-
rustan julkaisemasta laajasta 
tutkimuksesta, jossa on huo-
mioitu kaikki toimeentulotu-
en muodot.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Länsimaalaiset 

maahanmuuttajat 

kotoutuvat nopeasti.
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väriä. Niissä tapauksissa, 
joissa näin ei ole, mustaihoi-
set ovat jonkin verran yli-
edustettuina – tosin hen-
kirikosten tekijöinä, eivät 
uhreina. Sama tilastollinen 
yliedustus on havaittavis-
sa myös FBI:n viharikosti-
lastoissa.

Mihin miljardit 
lopulta menevät?

Huolimatta faktoista kiis-
tatonta on kuitenkin se, että 
BLM-liikkeen aktivistit is-
tuvat nyt melkoisen raha-
vuoren päällä. Loputon me-
diarummutus mustaihoisia 
murhaavista valkoihoisista 
tappajapoliiseista teki tehtä-
vänsä. Ja kun tunne ja tilas-
tot tappelevat, tunne yleen-

sä voittaa.
Mutta mitä ihmettä lii-

ke oikein aikoo 10 miljardil-
la dollarilla tehdä? Mihin 
kaikki rahat oikein mene-
vät?

Vastaavalla summalla pyö-
rittäisi esimerkiksi Suomen 
puolustusvoimia muutaman 
vuoden ajan. Tai laukaisi-
si 18 kertaa SpaceX-raketin 
avaruuteen.

Tosiasiassa BLM:n valta-
vien rahavirtojen loppusi-
joituksesta ei tiedetäkään 
kovin paljoa. Yksi asia on 
kuitenkin selvää: aktivisteil-
la on nyt tilipäivä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

BLM-mie-
lenosoituk-
set ovat ol-
leet kaikkea 
muuta kuin 
rauhanomai-
sia.
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