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SISÄLTÖ
PERUSSUOMALAISTEN 
europarlamentaarikko 
Laura Huhtasaari koros-

taa, että toisin kuin hallitus-
puolueet esittävät, EU:n su-

perkalliista elvytyspaketista ei ole 
mitään hyötyä tai apua Suomen 
viennille. Suurin osa rahoista valuu 
heikosti talouttaan hoitaneille Ete-
lä-Euroopan maille.

AUTOILU kallistuu jatku-
vasti mm. polttoaineen hin-
nankorotusten ja kaavailtujen 

ruuhkamaksujen muodossa. Hel-
sinkiläinen Maarit Kettunen tar-

vitsee autoa työmatkoihin ja muis-
tuttaa, että oma auto on monelle 

välttämätön kulkuneuvo.

KYSYIMME eduskunnan pe-
russuomalaisilta naisilta, mitkä 
ovat kuntien suurimmat haas-
teet tulevalla valtuustokaudella, 
mihin kunnissa täytyy nyt satsa-
ta ja mistä pitää säästää.

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 
asuva kotihoitaja Sinikka ih-
mettelee sosiaalitoimistojen 
leväperäistä ja vastikkee-
tonta rahan jakamista, jota 
niiden asiakkaat käyttävät 
surutta hyväkseen.

KORONA on ajanut kotitaloudet ahtaalle, ja yhä useampi joutuu 
turvautumaan ruoka-apuun ja pikavippeihin. Yrittäjänä kaiken la-
mavuosina menettänyt Ari Ahlgren tuntee perheiden tuskan ja tar-
joaa ilmaista velkaneuvontaa talousongelmista kärsiville.
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kristiina Ovaskainen
Toimituspäällikkö

Säästetäänkö 
maahanmuutosta?
ERÄÄN kunnan valtuustossa ehdotettiin, että maahanmuut-
toyksiköstä siirrettäisiin työvoimaa muihin tehtäviin, kun ala-
ikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus kävi tar-
peettomaksi, eikä kiintiöpakolaisiakaan kuulunut. Siitäkös 
riemu repesi.

Aloitteen tekijä, joka pyyteli heti alkuun anteeksi ehdotus-
taan vakuuttamalla, ettei kyse ollut ”rasismista” tai maahan-
muuttajien syrjimisestä, sai valtuuston maailmanparantaja-
osaston näkemään punaista. Punavihreiden mielestä palvelut 
ja valmius uusien tulijoiden vastaanottamiseen tulisi säilyttää, 
koska kuntalaisilla ”riittää rahaa” ja heidän velvollisuutensa on 
auttaa ”hätää kärsiviä”. 

Lunta tuli tupaan myös aloitteen kannattajalle, jonka mieles-
tä kunnan tulisi heikossa taloustilanteessa keskittyä ensisijai-
sesti omien kuntalaisten auttamiseen. Varsinkin kun kaikista 
kuntaan vuosien varrella isoista pakolaismaista tulleista henki-
löistä (18-64-vuotiaat) yli 75 prosenttia elää tulonsiirtojen va-
rassa.

Tuntien taisteluksi vääntynyt keskustelu päättyi lopulta 
SDP:n valtuutetun kysymykseen: ”Mitä me voisimme valtuu-
tettuina tehdä, että kuntamme saisi ja houkuttelisi lisää kiin-
tiöpakolaisia?” Vastaavia puheenvuoroja joutuu valitettavasti 
kuuntelemaan muissakin valtuustoissa.

Miksi maahanmuutosta ei saa – tai ei haluta – puhua? Mer-
kittävästä menoerästä, joka on monen mielestä se ensimmäi-
nen säästökohde. Osin varmaan siksi, että maahanmuuttorallin 
ympärille on kehittynyt eräänlainen kuntatyöntekijöiden ra-
vintoketju. Se ymmärrettävästi puolustaa omia työpaikkojaan 
ja reviiriään toimialalla, joka ei tuo juurikaan lisäarvoa tavalli-
sille kuntalaisille.

Kunnalle voidaan antaa tehtäviä ainoastaan säätämällä sii-
tä laissa. Kuntien lakisääteiset tehtävät liittyvät seuraaviin pal-
veluihin: koulutus ja päiväkoti, kulttuuri, nuoriso ja kirjasto, 
kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, vesi- ja jätehuolto, ympä-
ristöpalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastus-
toimi. Kunnilla on itsehallinnollinen päätösvalta ottaa lakisää-
teisten tehtävien lisäksi myös muita tehtäviä hoitaakseen.

Yksi kuntien itsehallinnolliseen päätösvaltaan kuuluva teh-
tävä on päättää, ottaako kunta hoitaakseen kiintiöpakolais-
ten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaan-
oton kuntaan. Kunta voi myös päättää olla ottamatta tulijoita ja 
käyttää rajalliset resurssinsa kunnan elinvoiman ja asukkaiden 
palvelujen kehittämiseen.

Vaikka vastaanottotoimet ovat vapaaehtoisia, moni kunta on 
lähtenyt mukaan, koska me veronmaksajina maksamme kun-
nille – muutaman ensimmäisen vuoden ajan – tulijoiden ku-
lut valtiontukien kautta. Se saa osan päättäjistä kuvittelemaan, 
että ”hei, me tienataan tällä”, vaikka valtiontuen lakattua viulut 
jäävätkin kuntalaisten maksettaviksi.

Monien kuntien taloudet ovat kuralla, ja ainoastaan kunta-
vaalien alla annettu ylimääräinen valtionapu on tarjonnut hen-
gähdystauon. Tulevina vuosina kunnissa on edessä palveluiden 
pudotuspeli, jossa on pakko valita, mitä karsitaan ja mihin jää 
rahaa. Maalaisjärjellä ajateltuna ensin satsataan vain tärkeim-
piin lakisääteisiin tehtäviin ja vasta sitten – jos rahaa riittää – 
ylimääräisiin palveluihin.

Perussuomalaiset laittavat asiat tärkeysjärjestykseen: kun-
talaisten turvallisuus ja hyvinvointi asetetaan etusijalle. Asian 
ydin on yksinkertainen: harjoitetaan järkevää taloudenpitoa ja 
karsitaan pois kaikki turha, toissijainen ja haitallinen toiminta.

Mistä sinä itse säästäisit? Kristiina
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P erussuomalaisten kan-
sanedustaja ja puolu-
een 1. varapuheenjoh-

taja Riikka Purra korostaa, että 
näiden tietojen julkaisu on ensi-
arvoisen tärkeää, sillä tähän asti 
nämä olennaiset maahanmuut-
toon liittyvät luvut 
ovat puuttuneet jul-
kisesta keskustelusta.

- Tämän luulisi lii-
kuttavan kaikkia jul-
kisesta taloudes-
ta, kuntataloudesta, 
kuntien tulevaisuu-
desta ja kuntavaaleis-
ta kiinnostuneita ta-
hoja.

Muissa puolueissa ollaan tiu-
kasti sitä mieltä, ettei maahan-
muutosta pitäisi puhua kuntavaa-
lien yhteydessä. 

- Milloin se ei liity lainkaan 
kuntiin, milloin sen määrään ei 
voida vaikuttaa kunnissa ja mil-
loin koko aihe on pelkkää po-
pulismia. Kuitenkin toiseen 
suuntaan eli maahanmuuton li-
säämiseen ja sen hienouden 
hehkuttamiseen - liittyvät pu-
heenvuorot - näkyvät edelleen 
liittyvän kuntiin, kuntapolitiik-
kaan, kuntavaaleihin ja pormes-
tarin valintaan.

Haitat kannetaan 
kunnissa

Purra painottaa, että totta kai 
maahanmuutto liittyy kuntiin.

- Muun väittäminen on silkkaa 
sumutusta. Maahanmuuton esit-

Suomen Perusta julkisti verkossa maahanmuu-
ton taloudellisia vaikutuksia erittelevän kunta-
kartan, joka pohjautuu jo aiemmin esitellyille 
maahanmuuton kuntakohtaisille kustannuksille.

”Kuntavaaleissa äänestäjä 
valitsee, kannattaako se tätä vai 
perussuomalaista linjaa”

Maahanmuutto maksaa yhä enemmän ja se on pois kaikesta muusta 

täminen luonnonvoimana, johon 
ei voida puuttua, olipa siinä on-
gelmia tai ei, on yksi poliittisen 
ideologian muoto ja sellaisenaan 
vääristynyt ja epädemokraatti-
nen. Vaaleissa kansalaisten on 
mahdollista äänestää sellaisia po-

liitikkoja ja sellaista 
puoluetta, joka ha-
luaa puuttua maal-
lemme haitalliseen 
maahanmuuttoon. 
Sama pätee tieten-
kin kuntavaaleihin.

- Maahanmuutto-
politiikan päälinjat 
tehdään hallitukses-
sa ja lainsäädän-

tö eduskunnassa, mutta toisaal-
ta sen haitat kannetaan kunnissa, 
siellä, missä ihmiset asuvat, käy-
vät koulua, käyttävät julkisia pal-
veluita ja niin edelleen, Purra 
muistuttaa.

Miksi maksaa 
ongelmallisesta 
maahanmuutosta?

Purra muistuttaa jokaista ää-
nestäjää, että ongelmallinen maa-
hanmuutto nostaa juuri sinun 
kuntaveroprosenttiasi, se ahmai-
see valtion ja kunnan menoja – ja 
se on pois jostakin muualta.

- Miksi sinun pitäisi maksaa on-
gelmallisesta maahanmuutosta? 
Eikö sitä kannattavien puoluei-
den pitäisi edes tämä asia kyetä 
perustelemaan?

- Kuntavaalien läheisyys, kun-
tatalouden surkea tila, pois lu-

kien hallituksen yltäkylläiset 
koronavelkapaketit, jotka kei-
notekoisesti ennen kuntavaale-
ja ovat nostaneet tunnusluvut op-
timistisemmiksi, julkistalouden 
krooniset haasteet – kaikki nämä 
puhuvat sen puolesta, että veron-
maksajalle kalliiksi käyvää maa-
hanmuuttoa pitää voida tarkas-
tella sen kaikilla tasoilla, Purra 
sanoo.

Paljon etuuksia, vain 
vähän maksettuja veroja

Hän jatkaa, että maahanmuu-
ton kuntakohtaisten kustannus-
ten yhteydessä on syytä muistaa, 
että pelkkä menojen tarkaste-
lu ei riitä. Maksetut kunnallisve-
rot ovat ratkaisevassa asemassa 
kuntien talouden kannalta, koska 
niillä rahoitetaan suureksi osak-
si kuntien lakisääteiset peruspal-
velut.

- Paitsi että maahanmuuttajat 
käyttävät huomattavasti enem-
män sosiaaliturvaa ja erityispal-
veluita, on kuntakohtaisten luku-

jen kohdalla ymmärrettävä myös 
se, että maahanmuuttajien mak-
samat vähäiset kunnallisverot 
luovat kunnan talouteen rahoi-
tusvajeen, Purra huomauttaa.

- Paljon etuuksia ja palvelui-
ta, vain vähän maksettuja veroja. 
Tämä on se kiistaton tosiseikka, 
jonka tilastoista ja rekistereistä 
keräämämme tiedot kerta kerran 
jälkeen osoittavat. On tietenkin 
mahdollista, että näiden tosiasi-
oiden jälkeenkin jotkut pyrkivät 
argumentoimaan, että kyse on-
kin solidaarisuudesta ja moraa-
lista eikä taloudesta. Tämä on 
tietenkin mielipide, mutta koen 
tarpeelliseksi korostaa, että Suo-
mella, sen paremmin valtion kuin 
kuntienkaan taloudessa, ei ole va-
raa tällaiseen solidaarisuuteen. 
Kansalaisten pitää saada itse 
päättää, haluavatko he kustantaa 
tällaista solidaarisuutta vai kek-
sisivätkö he rahalle ehkä muu-
ta käyttöä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Jokainen voi 

etsiä oman koti-

kuntansa osalta 

tärkeimmät perus-

tiedot maahanmuuton 

kustannuksista 

osoitteesta 

kuntaluvut.fi.

"Kansalaisten 
pitää saada 
itse päättää, 
haluavatko he 

kustantaa
tällaista 

solidaarisuutta."

- Veronmaksa-
jalle kalliiksi 
käyvää maahan-
muuttoa pitää 
voida tarkas-
tella sen kai-
killa tasoil-
la, Riikka Purra 
painottaa.
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"Elvytys-

paketin 

suurimpia netto-

hyötyjiä ovat 

Italian ja Espanjan

kaltaiset 

maat."

"Yritysten "Yritysten 
  kilpailukyky   kilpailukyky 
  heikkenee."  heikkenee."
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"Suomalaiset maksavat 
jatkossa entistä enemmän
veroja"

Huhtasaari varoittaa EU-elvytyspaketin seurauksista:

EU -johtajien ke-
sällä hyväk-
symä 750 

miljardin elvytyspaketti on par-
haillaan eduskunnan käsittelys-
sä. Toteutuessaan Suomen ar-
vioitu maksuosuus järjestelyssä 
on ainakin 6,6 miljardia euroa, 
mutta takaisin Suomi saa arvi-
olta vain 2-3 miljardia, eli Suo-
mi on selkeä nettohäviäjä.

Elvytyspaketin läpimeno 
edellyttää EU-jäsenvaltioiden 
kansallisten parlamenttien hy-
väksyntää. Perussuomalais-
ten europarlamentaarikko Lau-
ra Huhtasaari kuitenkin on 
myös EU-ympyröissä näkyväs-
ti pitänyt esillä elvytyspake-
tin tuhoisia seurauksia Suomen 
taloudelle ja valtiolliselle itse-
määräämisoikeudelle.

Suomalaisten rahoja 
Italiaan ja Espanjaan

Brysselistä tavoitettu Huhta-
saari korostaa aluksi, että toi-
sin kuin hallituspuolueet esit-
tävät, elvytyspaketista ei ole 
mitään hyötyä tai apua Suomen 
viennille.

- Elvytyspaketin suurimpia 
nettohyötyjiä ovat Italian ja Es-
panjan kaltaiset maat, joiden 
merkitys Suomen viennille on 
vähäinen.

Suomen maksuosuudet el-
vytyspakettiin olisivat takai-
sinmaksuvauhdista riippuen 
vuosina 2021-2058 vuosittain 
200-500 miljoonaa euroa, min-
kä päälle tulevat 
vielä yhteisen lai-
nan korot. Suomi 
joutuisi maksa-
maan elvytykses-
tä mahdollisesti 
myös korkeampi-
na jäsenmaksui-
na tai ehkä jopa 
EU-verona.

Elvytyspaket-
tia on siis perusteltu Suomen 
viennin tukemisella. Huhtasaa-
ri katsoo, että lähinnä kyse on 
kuitenkin vain käteisen rahan 
viennistä Etelä-Euroopan on-
gelmamaille.

- Nämä vientimiljardit, eli 
Suomen vuositasolla elvytys-
pakettiin maksamat rahat, hei-

kentävät Suomen työllisyyttä 
ja tuottavuutta. Ne tarkoittavat 
meille korkeampia veroja. Vero-
tuksen kiristyminen tarkoittaa 
aina sitä, että ihmisillä on käy-
tössään vähemmän rahaa, eli 
kansalaisten ostovoima heikke-
nee. Samalla se tarkoittaa myös 
kasvavia kuluja yrityksille, jol-
loin niiden on vaikeampi inves-
toida ja palkata työntekijöitä. 
Yritysten kilpailukyky heikke-
nee.

Talousasiantuntijatkin 
moittivat

Useat talousasiantuntijat ovat 
tyrmänneet elvytyspaketin, sillä 
tulonsiirrot korkean tuottavuu-
den maista, kuten Suomesta, 
matalan tuottavuuden Etelä-
Eurooppaan eivät ole edullisia 
tai elvyttäviä paketin nettomak-
sajille. Esimerkiksi taloustie-
teen tohtori Juha Tervala on 
todennut, että elvytyspaketilla 
voi onnistuessaankin olla kiel-
teinen vaikutus Suomen talo-
uteen.

Tervalan mukaan elvytyspa-
ketti lähinnä elvyttää Etelä- Eu-
rooppaa Länsi- ja Pohjois-Eu-
roopan piikkiin. Huhtasaari on 
samaa mieltä.

- Nettomaksajiksi joutuvat 
Pohjois-Euroopan maat, jot-
ka elvyttävät Etelä-Eurooppaa. 
On pötypuhetta väittää, että 
tämä mitenkään auttaisi Suo-
men vientiä.

EU:n perussopimuksen artikla 
125 eli niin sanottu 
no bail out -sääntö 
kieltää jäsenmai-
ta ottamasta vas-
tuulleen muiden 
jäsenmaiden vel-
koja. Elvytyspa-
kettia perustellaan 
EU-sääntöjen ra-
dikaalilla uudel-
la tulkinnalla, joka 

on samalla viemässä koko EU:ta 
täysin tuntemattomaan suun-
taan, mistä myös tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö on va-
roittanut.

Huhtasaari kiinnittää huomi-
ota samaan asiaan, eli perusso-
pimusten venyttämiseen.

››

Elvytys-
paketin läpi-

meno edellyttää 
EU-jäsenvaltioiden

kansallisten 
parlamenttien 
hyväksyntää.

Euroopan parlamentin jäsen Laura Huh-

tasaari on jättänyt avustajansa kanssa 

valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

valtioneuvoston päätöksestä, jossa esite-

tään eduskunnalle EU:n elvytysrahaston 

hyväksymistä. Huhtasaari ei ole varma vali-

tuksen menestymisestä, mutta hän katsoo, 

että nyt oli viimeinen hetki toimia. 

- Kaikki demokraattiset keinot on nyt otet-

tava käyttöön. Toivottavasti hallitus joutuu 

vielä kerran pysähtymään ja miettimään 

sitä, että elvytyspaketti on sekä perus-

tuslain että EU:n perussopimusten 

vastainen.

"Nettomaksajiksi 
joutuvat

Pohjois-Euroopan 
maat, jotka

elvyttävät Etelä-
Eurooppaa."

Europarlamentaarikko 
Laura Huhtasaari muistut-
taa, että EU:n elvytyspa-
ketti on Suomelle kohtuut-
toman kallis hanke.



- Jos EU:ssa voidaan tehdä u-
käännöksiä milloin missäkin ti-
lanteessa ja kriisien varjolla, niin 
eihän perussopimuksilla ole ke-
nenkään silmissä enää uskotta-
vuutta. Kuka voisi enää luottaa 
unioniin, jonka säännöt veny-
vät ja joustavat aina tarpeen mu-
kaan?

Vahvat EU-maat 
vahvistuvat, heikommat 
heikkenevät

Huhtasaaren mukaan laajem-
massa katsannossa elvytyspaket-
ti on seurausta eurovaluutan epä-
onnistumisesta. EU:ssa kehitys 
on kulkenut siten kuin valuuttau-
nionissa yleensäkin: vahvat maat 
taloudellisesti vahvistuvat ja hei-
kommat maat heikkenevät.

- Näin on käynyt, koska pää-
omasijoitukset aina hakeutu-
vat mahdollisimman tuottaviin 
maihin. Tätä kompensoidakseen 
unionissa maat joutuvat otta-
maan velkaa. Se sitten johtaa vel-
kakriisiin, jota joudutaan hoita-
maan tulonsiirroilla.

Huhtasaari katsoo, että ainoa 
järkevä tapa tasata kilpailueroja 
EU-sisämarkkinoilla maiden vä-
lillä olisi joka maalle oma valuut-
ta, koska se myös joustaa taantu-
missa.

- Se on valuutan yksi pääteh-
tävistä. Valuutta samalla suojaa 
maita ylivelkaantumiselta, kos-
ka silloin kun maalla menee talo-
udellisesti heikosti, se näkyy va-
luutan arvossa, mutta samalla 
vientikilpailukyky paranee, koska 
ulkopuoliset voivat 
ostaa tuotteita hal-
vemmalla.

Komission vaati-
muksesta elvytyspa-
ketista näyttäisi tule-
van myös eräänlainen 
vihreän teknologian 
edistämisväline, sillä 
elvytyspaketista kol-
mannes tulisi käyttää 
ilmastotoimiin ja erilaisiin viher-
hankkeisiin. Valtiovarainministe-
riössä kuitenkin kaavaillaan, että 
Suomi olisi laittamassa omasta 
rahasto-osuudestaan ilmastotoi-
miin jopa puolet.

Huhtasaari sanoo, että keskus-
johtoinen määräily rahankäytös-
sä harvemmin on järkevää.

- Yritysten tulisi saada mark-
kinataloudessa kilpailla vapaasti 

››

keskenään. Komission vaatimas-
sa vihreässä teknologiassa ongel-
mana ja pullonkaulana eivät ole-
kaan teknologiset ratkaisut, vaan 
kyse on siitä, miten niistä saa-
daan kannattavia.

Elvytyspakettiin 
voi ottaa kantaa myös 
kuntavaaleissa

Perussuomalaiset korostavat, 
että tulevilla kuntavaaleilla on 
laajasti yleispoliittista ja valta-
kunnallista merkitystä. Kunta-
vaaleissa äänestäjälle tarjoutuu-
kin samalla mahdollisuus kertoa 
mielipiteensä hallituksen harjoit-
tamasta politiikasta.

Elvytyspaketti on konkreetti-
nen uhka myös kunnille, koska 
vientimiljardien maksajiksi jou-
tuvat kunnissa asuvat tavalliset 
suomalaiset palkansaajat, yrit-

täjät, opiskelijat ja 
monet muut. Myös 
Huhtasaari katsoo, 
että äänestäjän kan-
nattaa pitää asia 
mielessä kuntavaali-
en alla.

- Totta kai kunta-
vaaleissa on puhut-
tava laajemminkin 
taloudesta ja muista 

valtakunnallisista asioista, koska 
kyse on nyt Suomen tulevaisuu-
desta ja suomalaisissa kunnissa 
asuvien ihmisten elämästä.

- EU-elvytyspakettiin menevät 
vientimiljardit tarkoittavat tule-
vaisuudessa kaikille vain korke-
ampia veroja, jotka puolestaan 
heikentävät työllisyyttä, inves-
tointeja ja tuottavuutta.  Tuot-
tavuushan on vahvasti sidoksis-
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sa siihen, paljonko taloudessa on 
liikkeellä rahaa.

Elvytyspaketti on johtamassa ti-
lanteeseen, jossa talouskasvu hi-
dastuu, mutta samaan aikaan 
julkinen talous velkaantuu yhä 
enemmän. Samalla EU-elvytyk-
sessä piilee korkoriski, sillä ma-
talien korkojen aika ei jatku lo-
puttomiin.

- Kun korot väistämättä tule-
vaisuudessa nousevat, ovat Suo-
men kuntien asukkaat ja kun-
nissa toimivat yritykset vieläkin 
enemmän hätää kärsimässä. Vel-
kaantuminen kiihtyy ja verotus 
kiristyy vain siksi, että voisim-
me elvyttää enemmän Etelä-Eu-
rooppaa.

Hallitus ajaa elvytys-
pakettia väkisin läpi

Sanna Marinin johtama halli-
tus ajaa väen väkisin elvytyspa-
kettia läpi eduskunnassa. Hal-
lituksen ministerit ovat useaan 
otteeseen toistaneet, että elvy-
tyspaketti on ”Suomen etu” ja sa-
malla hankkeeseen kohdistuva 
kritiikki on monelta osin väistet-
ty tai se on jäänyt käsittelemät-
tä kokonaan. Elvytyspaketista ei 
ole tehty vaikutusarvioita, eikä 
missään ole esitetty, miten paket-
ti konkreettisesti voisi tukea Suo-
men talouskehitystä.

Äänestäjän silmissä tilanne 
saattaa näyttää sekavalta, koska 
ministerit ja useat hallituspuo-
lueiden edustajat ovat esittäneet 
keskenään hyvinkin ristiriitaisia 
lausuntoja elvytyspaketista. Toi-
saalta myös monella mielipiteet 
ovat muuttuneet.

Räikeimpänä esimerkkinä voi-

daan nostaa Eurooppa- ja omis-
tajaohjausministeri Tytti Tup-
purainen (sd), joka sekavissa 
puheissaan on onnistunut lä-
hes samanaikaisesti kannatta-
maan elvytyspakettia ja vastusta-
maan sitä.

Huhtasaaren mukaan moni-
mutkaisissa selityksissä kyse on 
kansan sumuttamisesta.

- Euroopan unioni on alusta 
saakka ollut liittovaltioprojekti. 
Projektin läpivieminen tehdään 
vähitellen, hiirenaskelilla. Kuvi-
oon kuuluu tietysti se, että EU:n 
hankkeista ja projekteista kerro-
taan mahdollisimman epäselvällä 
ja abstraktilla tasolla ja että kan-
salaisen on vaikeaa muodostaa 
kokonaiskuva siitä, mitä on ta-
pahtumassa.

Elvytyspaketin taustalla kum-
mittelee myös suunnitelma EU:n 
verotuksesta. Nykyään unioni ke-
rää menoihin tarvittavat varat 
suoraan jäsenvaltioilta pääosin 
maksuilla, mutta jo nyt on kuul-
tu arvioita EU:n ”omien varojen” 
eli käytännössä verojen kerää-
misestä.

- Laajat verotusoikeudet kuulu-
vat liittovaltioon, ja elvytyspaket-
ti on avaus EU-verotukselle. Kun 
pää on saatu auki ensin pienem-
millä transaktioilla, pystytään 
myöhemmin tasaamaan kilpailu-
eroja, kuten esimerkiksi Yhdys-
valloissa tehdään jo nyt. Jatkossa 
eräitä maita verotettaisiin sitten 
vähemmän ja toisia taas enem-
män.

Uskaltaako Suomi 
seisoa omilla jaloillaan?

Suomea on osuvasti kuvattu 

"Kun korot nousevat, 
ovat Suomen kuntien 
asukkaat ja yritykset 
vieläkin enemmän hätää 
kärsimässä."

Valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

"Kaikki 
demokraat-

tiset keinot on 
nyt otettava
käyttöön."

Laura Huhtasaaren 
mielestä Suomi voisi 
sanoa vielä "ei" kalliille 
elvytykselle.

"Euroopan 
unioni on 

alusta
saakka ollut 
liittovaltio-
projekti."



hanmuuttokriittisiä.
Italia tulisi olemaan elvytyspa-

ketin suurin nettosaaja, ja myös 
perussuomalaisten edustamas-
sa ID-ryhmässä italialaiset euro-
edustajat ovat täysin eri linjoilla 
elvytyspaketista muiden ryhmän 
edustajien kanssa.

- Tähän asiakysymykseen liit-
tyen edustajien välit ovat hie-
man kiristyneet oman ryhmäm-
me sisällä, osin myös siitä syystä, 
että italialaisilla on hallituskii-
ma päällä, Mario Draghi on ni-
mitetty Italian pääministeriksi ja 
Lega-puolueelle on menossa mi-
nisteripaikkoja. En kuitenkaan 
muuta omaa suhtautumistani, 
koska minä edustan EU-parla-
mentissa Suomea ja suomalaisia.

Perussuomalaiset 
jättivät välikysymyksen

Perussuomalaiset jätti jo ai-
emmin eduskunnalle välikysy-
myksen elvytyspakettiin liitty-
en. Välikysymyksessä mukana 
olivat myös kristillisdemokraa-
tit ja Liike Nyt. Välikysymysää-
nestyksessä hallitus kuitenkin sai 
eduskunnan luottamuksen ää-
nin 99-78.

Huhtasaari ei ollut muka-
na eduskunnassa äänestämäs-
sä, mutta hän ja avustajansa Olli 
Kotro jättivät tammikuussa va-
lituksen korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen valtioneuvoston 
päätöksestä, jossa esitetään edus-
kunnalle EU:n elvytysrahaston 
hyväksymistä.

Valituksessa muun muassa to-
detaan, että päätös rikkoo useil-
ta osin sopimusta Euroopan uni-
onin toiminnasta (SEUT) eikä 
päätöksessä oteta huomioon 
eduskunnan perustuslakivalio-
kunnan tekemiä kriittisiä huo-
mioita.

Huhtasaari sanoo, että hän ei 
ole varma valituksen me-
nestymisestä, mut-
ta nyt oli viimeinen 
hetki toimia.

- En voi tietää, 
mitä tästä seuraa, 
mutta koin, että 
kaikki demo-
kraattiset kei-
not on nyt otet-
tava käyttöön. 
Toivottavasti 
hallitus joutuu 
vielä kerran 
pysähtymään 
ja miettimään 

sitä, että elvytyspaketti on sekä 
perustuslain että EU:n perusso-
pimusten vastainen.

Myös tasavallan president-
ti Sauli Niinistö on arvostellut el-
pymispakettia. Niinistön mukaan 
euroalueen talousryhti edellyt-
tää EU-perussopimusten noudat-
tamista. Huhtasaari huomauttaa, 
että vaikka on selvää, että laki-
pykälät antavat tilaa tulkinnoil-
le, EU:n ei kuitenkaan pitäisi voi-
da kääntyä täysin päinvastaiseen 
suuntaan kuin edelliset vuosi-
kymmenet on menty.

Huhtasaaren mukaan elvytys-
paketti onkin lähinnä poliittinen 
hanke, jossa juridiikka on ohi-
tettu.

- Vielä viime toukokuussa Eu-
roopan komission sivuilla oli lu-
ettavissa, että EU ei saa rahoittaa 
budjettiaan velanotolla. Nyt se 
teksti on poistettu. Olen ihmette-
len kysynyt, miksi teksti on pois-
tettu, mutta en ole saanut vas-
tausta.

TEKSTI PS-TOIMITUS
KUVAT LEHTIKUVA JA 
PS ARKISTO
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EU:n mallioppilaaksi, millä viita-
taan siihen, että Suomen johta-
jat eivät yleensä halua ”keikuttaa 
venettä”, vaan tyylinä on pa-
remminkin kuuliaisesti myötäil-
lä Brysselin ohjeistuksia ja lau-
suntoja.

Huhtasaari näkee tilantees-
sa samoja piirteitä kuin suo-
mettumisessa aikoinaan. Eu-
roparlamentaarikko pohtiikin, 
kipuileeko Suomi edelleen niissä 
tilanteissa, joissa tulisi kyetä te-
kemään itsenäisiä päätöksiä.

- Suomen nykyisillä päättäjil-
lä näyttää edelleen olevan vaike-
uksia seistä omilla jaloillaan. Pe-
rinteisesti Suomen valtiojohto on 
ennenkin kumarrellut johonkin 
suuntaan. Kun isäntä ei ole enää 
Moskovassa, niin nykyään se on 
Brysselissä.

- Tässä kohtaa perussuomalai-
set eroaa muista puolueista: me 
luotamme suomalaiseen kan-

saan ja siihen, että voimme sei-
soa omilla jaloillamme, Huhta-
saari sanoo.

Hän huomauttaa, että Suomi oli 
itsenäisimmillään noin 30 vuot-
ta sitten, Neuvostoliiton hajotes-
sa. Tuohon aikaan myös Suomen 
talous oli vahvemmalla pohjal-
la, koska valtio ei ollut juurikaan 
velkaantunut 1980-luvulla.

- Miksi emme kestäneet itse-
näisyyttä? Mehän emme edes 
tarvitse nykymuotoista Euroo-
pan unionia, vaan meille riittäisi 
pelkkä kauppaliitto. Se olisi Suo-
men etu ja samalla koko Euroo-
pan etu.

Moitteita europarlamentaarik-
ko jakaa myös kotimaiselle medi-
alle, joka on monelta osin jättä-
nyt elvytyspaketin journalistisen 
käsittelyn ja analyysin puolitie-
hen ja valinnut linjaksi hallituk-
sen kantojen myötäilyn.

- Suomen valtamedia on suu-
rimmaksi osaksi EU-myönteinen, 
jopa federalistinen, joten media 
usein vain pyrkii vaientamaan el-
vytyspaketin ja liittovaltiokehi-
tyksen vastustajat. Monet heis-
tä pyritään leimaamaan mediassa 
hörhöiksi tai salaliittoteoreeti-
koiksi tai muuten horjuttamaan 
uskottavuutta.

Elvytyspaketista riidellään 
myös EU-parlamentissa

Euroopan parlamentti hyväk-
syi helmikuun alussa omalta osal-
taan elvytyspaketin. EU-parla-
mentilla oli tilaisuus ottaa kantaa 
elvytyspakettiin, koska se on si-
dottu EU:n monivuotiseen rahoi-
tuskehykseen.

Äänestystä edeltäneissä keskus-
teluissa elvytykseen on kuitenkin 
suhtauduttu ristiriitaisesti. Huh-
tasaari sanoo, että jakolinjat kul-
kevat nettosaajia ja nettomaksa-
jia edustavien maiden meppien 
välillä.

- Erimielisyyksiä on jopa parla-
menttiryhmien sisällä. Tässä ky-
symyksessä nettosaajat ja net-
tomaksajat tuskin voivat löytää 
yhteisymmärrystä. Esimerkiksi 
espanjalaiset edustajat ovat pitä-
neet puheenvuoroja, joiden mu-
kaan Espanjan pitäisi saada elvy-
tyspaketista vieläkin enemmän 
vastikkeetonta rahaa, he siis kan-
nattavat avoimesti sosialismia.

Espanja on käynnistänyt pe-
rustulokokeilun, johon rahat tu-
lisivat ainakin välillisesti myös 
EU-elvytyspaketista. Europar-
lamentin sisällä on silti edelleen 
useita liittovaltiokehitykseen ja 
yhteiseen EU-elvytykseen kriit-
tisesti suhtautuvia euroedusta-
jia useista eri maista. Esimerkiksi 
Huhtasaari nostaa Tanskan sosia-
lidemokraatit.

- Heillä ei ole oikeastaan mitään 
tekemistä suomalaisten demarien 
kanssa. Tanskalaiset ovat vahvas-
ti eurovaluuttakriittisiä ja maa-

- Erimieli-
syyksiä on 
jopa parla-
menttiryh-
mien sisällä, 
Huhtasaari 
kertoo. 
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E spoolainen Arja Ju-
vonen nostaa kuntien 
suurimmaksi haasteek-
si koronakriisistä sel-

viämisen. Juvonen näkee tämän 
hetken tilanteen kolmen T:n krii-
sinä: talous, terveys ja työllisyys.

- Työpaikkojen, yritysten ja ve-
rotuoton säilyttäminen ja mah-
dollisuuksien antaminen sekä 
elinvoimaisuuden ylläpito ovat 
kunnissa keskeisessä asemas-
sa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon 

Perussuomalainen-lehti kysyi eduskunnan pe-
russuomalaisilta naisilta, mitkä ovat kuntien 
suurimmat haasteet tulevalla valtuustokaudella, 
mihin kunnissa täytyy juuri nyt satsata ja mistä 
pitää alkaa säästää. Tiedostelimme myös, miten 
tavallinen kunnan asukas voi parhaiten vaikuttaa 
kotikunnan päätöksentekoon – muutenkin kuin 
äänestämällä.

Asiat on laitettava tärkeys-
järjestykseen ja säästöt tehtävä 
ylimääräisestä humpasta

Perussuomalaisten naiskansanedustajat satsaisivat kuntien talouteen ja  hyviin palveluihin:

kuten lääkärien ja hoitajien pal-
velujen saavutettavuuteen.

- Asuntotuotanto kunnissa pi-
tää saada käyntiin, 
eli kohtuuhintais-
ta asuntotuotantoa 
on oltava ja omako-
titalotontteja myy-
täväksi heille, joil-
la on halu rakentaa. 
Kunnissa pitää kan-
nustaa yrittämiseen 
ja työntekoon, hait-
tamaahanmuutto on 
saatava kuriin ja pa-
perittomille laittomasti kunnis-
sa oleskeleville henkilöille ei pidä 
tarjota maksuttomia palveluja. 
Vanhustenhoito on otettava kun-
nan omaksi hoidettavaksi eikä 
hyvinvointialueille, jolloin väli-
matkat kasvavat.

Tavallinen kunnan asukas voi 
Juvosen mukaan vaikuttaa koti-
kunnan päätöksentekoon parhai-

ten lähtemällä itse mukaan vaa-
leihin.

- Politiikka on yhteisten asi-
oiden ajamis-
ta. Lähde siis itse 
muuttamaan asi-
oita. Voit myös ot-
taa kantaa ylei-
sökirjoituksin, 
laatimalla kun-
talais- tai kansa-
laisaloitteen sekä 
lähestymällä päät-
täjiä tärkeissä ja 
merkittävissä asi-

oissa. Perussuomalaisia äänes-
tämällä annat äänen arjen tunti-
jalle. Me olemme lähellä vaalien 
jälkeenkin.

Menojen ja tulojen 
epäsuhta haasteena

Oulun vaalipiiristä eduskun-
taan valittu Jenna Simula sa-

Arja Juvonen Jenna Simula Riikka Slunga-Poutsalo Minna Reijonen 

"Jo aiempi velkaantumiskehitys

tulee näkymään seuraavien 

neljän vuoden aikana niukkuutena."

"Vanhusten-
hoito on 
otettava 

kunnan omaksi 
hoidettavaksi."uudistuksen myötä tulevat kun-

nille myös paineet rahoituksesta, 
joka nyt on arvioitu jo riittämät-
tömäksi. Hallituksen väkisin aja-
ma oppivelvollisuusiän nostami-
nen lisää kuntien velvoitteita.

Kohtuuhintaisia 
asuntoja ja tontteja

Juvosen mukaan kunnissa on 
satsattava erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluihin, 
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noo, että suurin haaste kunnilla 
on tällä hetkellä menojen ja tulo-
jen epäsuhta, ja sen myötä perus-
palvelujen turvaaminen vaikeas-
ta taloustilanteesta huolimatta. 
Simulan mukaan kunnis-
sa tulee jatkossa kes-
kittyä turvaamaan 
tärkeimmät palve-
lut, kuten esimer-
kiksi koulutus.

- Ylimääräises-
tä hankehumpas-
ta täytyy päästä 
eroon, se syö kunti-
en rahaa ja vie usein 
resursseja esimerkik-
si opettajilta ja muilta kunnan 
työntekijöiltä, jotka pyörittävät 
jopa työnsä ohessa monenlaisia 
määräaikaisia projekteja ja niihin 
liittyvää paperisotaa.

Simula kannustaa jokaista läh-
temään ehdolle kuntavaalissa tai 
vähintään tekemään vaalityötä 
jollekin ehdokkaalle.

- Vaalien välillä kannattaa myös 
seurata kunnan päätöksentekoa 
ja olla aktiivinen päättäjien suun-
taan.

Lohjalainen Riikka Slunga-
Poutsalo on myös huolissaan 
kuntien taloustilanteesta.

- Valtion lainarahalla pelastet-
tu kuntatalous ei ole kantavalla 
pohjalla, joten oman kunnan ta-

loustilanteesta pitää huolehtia. 
Kunnissa pitääkin satsata kaik-
keen siihen, mikä lisää työtä ja 
työnteon mahdollisuuksia, sil-

lä näin voidaan kasvattaa tulo-
ja. Ja tarkoitan siis yksi-

tyisen sektorin työtä. 
Niistä tehtävistä, 

jotka eivät ole kun-
tien perustehtäviä, 
joudutaan var-
masti säästämään.

Slunga-Poutsa-
lo kehottaa kunti-

en päätöksenteosta 
kiinnostuneita asuk-

kaita aktiivisesti seuraa-
maan oman alueen tapahtumia.

- Esimerkiksi käymällä kunnan 
järjestämissä tilaisuuksissa eri ai-
heiden piiristä, kuten kaavaillois-
sa ja koulukeskusteluissa. Paikal-
listen lehtien lukeminen on myös 
tärkeää ja niihin jopa mielipide-
palstoille kirjoitteleminen. Miltei 
jokaisella kunnalla on myös omat 
sivut sosiaalisessa mediassa, joita 
seuraamalla voi hyvin pysyä ajan 
tasalla kunnassa vireillä olevista 
asioista, ja niihin muodostunei-
ta kannanottoja seurataan myös 
päätöksenteossa. Kunnanvaltuu-
tettuihin ja luottamushenkilöihin 
kannattaa rohkeasti olla yhtey-
dessä asiasta kuin asiasta esimer-
kiksi sähköpostilla.

Byrokratian paisuminen 
lisää kuluja

Kuopiolainen Minna Reijo-
nen sanoo, että suurimmat haas-
teet kunnissa tulevat olemaan 
asioiden laittaminen tärkeysjär-
jestykseen ja rahojen riittävyys.

- Koronakriisistä selviäminen 
on tärkeää. Jos sote tulee, haas-
teena on, kuinka lähipalvelut var-
mistetaan. Lähikoulujen, terve-
ysasemien ja vanhustenhoidon 
roolin tärkeyttä tulee korostaa. 
Yhteiskunnassa haasteena on 
aina myös byrokratian paisumi-
nen, ja se lisää kuluja.

Reijosen mukaan kunnissa pitää 
satsata erityisesti koronakriisis-
tä nousemiseen ja arjen asioiden 
toimimiseen. Säästöä voidaan ha-
kea toissijaisista hankkeista.

- Hallinnon kuluista on var-
masti mahdollista nipistää. Mut-
ta kunnan eloisana pitäminen ja 
kaavoitusasioiden toimiminen on 
myös tärkeää.

Reijonen toivoo, että mahdolli-
simman moni lähtisi ehdokkaaksi 
kuntavaaleihin.

- On hyvin merkittävää, että 
kuntalainen on tarvittaessa yhte-
yksissä alueen päättäjiin. On ni-
menomaan tärkeää päättäjien tie-
tää, mikä siellä kunnassa ei toimi 

hyvin. Epäkohtiin kannattaa us-
kaltaa puuttua, niin silloin nii-
hin asioihin voi vaikuttaa. Kunta 
voisi tosin järjestää myös kysely-
tunteja, jossa kunnan päättäjät ja 
muu johto voisivat vastailla ajan-
kohtaisiin aiheisiin.

Kunnissa turvattava 
mahdollisuus vireään
yrityselämään

Myös helsinkiläinen Mari Ran-
tanen näkee, että kuntien suu-
rin haaste jatkossa tulevat ole-
maan talous.

- Jo aiempi velkaantumiske-
hitys ja nyt koronan aiheutta-
ma työllisyyden lasku tulee näky-
mään seuraavien neljän vuoden 
aikana niukkuutena. Lisäksi on 
hyvä huomata, että mikäli sote-
uudistus menee tällaisenaan läpi, 
kuntaveroista lähtee yli 12 pro-
senttia, mutta velat ja muut teh-
tävät jäävät kunnille. Tästä syystä 
perussuomalaisten linja asioiden 
tärkeysjärjestyksestä on täysin 
oikea, ensisijaiset kohteet rahoi-
tetaan ensin eikä vaalien alla kan-
nata lupailla lisärahoitusta mi-
hinkään, jos ei voi samalla sanoa, 
mistä säästetään.

Mari Rantanen Leena Meri Sanna Antikainen Riikka Purra

"Politiikka 
on yhteisten 

asioiden
ajamista."

"Ylimää-
räisestä 

hankehumpasta 
täytyy päästä 

eroon."

››
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- Helsingin erityinen ongelma 
on kasvukiima epäsuotuisalla vä-
estökehityksellä, jossa kaupun-
kiin muuttajista vuosittain on yli 
70 prosenttia vieraskielisiä, jot-
ka kyllä käyttävät palveluja run-
saastikin mutta eivät tuo vero-
kertymää.

Rantasen mukaan kunnissa tu-
lisi asettaa etusijalle se, että niis-
sä on mahdollisuus vireään 
yrityselämään ja sitä kautta työl-
lisyyteen.

- Jos esimerkiksi kunnassa tai 
kaupungissa vaikeutetaan mer-
kittävästi autoliikennettä, vaikut-
taa se väistämättä yritysten toi-
mintamahdollisuuksiin. Kaikki 
siis vaikuttaa kaikkeen. Kunnis-
sa on pidettävä huolta heikoim-
mista eli vammaisista, vanhuk-
sista, lapsista ja sairaista. Lisäksi 
kuntien on huolehdittava turval-
lisista kouluista ja kaduista kai-
kin käytettävissä olevien keinoin. 
Säästöjä voidaan hakea monikult-
tuurisuushumpasta, laittomasti 
maassa olevien palveluista, oma-
kielisestä opetuksesta ja sillä, että 
kuntien asuntoja annetaan etusi-

Ritva Elomaa Kaisa Juuso Lulu Ranne

Maahanmuutosta 
voidaan säästää

Pohjois-Karjalan vaalipiiris-
tä eduskuntaan noussut Sanna 
Antikainen katsoo, että suurin 
haaste kunnissa on saada tulot ja 
menot tasapainoon.

- Kuntien talous on ennätyksel-
lisen huonoissa kantimissa, ja ve-
rotuskin on jo kireää. Ongelmia 
lisää hallitus, joka kuormittaa 
kunnille uusia tehtäviä osoitta-

matta kuitenkaan tarpeeksi 
rahoitusta.

Antikaisen mukaan 
ensimmäisenä on 
säästettävä kaikes-
ta turhasta, kuten 
maahanmuutosta.

- Sitten on alet-
tava tasapainot-

tamaan taloutta 
laittamalla asiat tärke-

ysjärjestykseen. Olemas-
sa olevat resurssit tulee keskit-
tää kuntien ydintehtäviin, kuten 
terveyskeskusten, sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden, koulujen ja ka-
tujen pitämiseen kunnossa.

Antikaisen mukaan paras tapa 
vaikuttaa kotikunnan päätöksen-
tekoon on joko lähteä itse ehdok-
kaaksi tai tehdä vaalityötä perus-
suomalaisten hyväksi.

- Nyt on hyvä tilanne murtaa 
vanha valta ja saada isänmaallisia 
perussuomalaisia läpi, jotka lait-
tavat suomalaisten hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden etusijalle.

Valtionosuudet eivät ole 
pysyneet menojen tasolla

Uudellamaalla ehdokkaana ole-
va Riikka Purra toteaa, että kun-
tien taloustilanne on kroonisen 
huono.

- Sitä ei ole aiheuttanut koro-
na eikä muu yllätys, vaan vuosi-
kausien yhä paisuvammat menot 
ja osin heikko tulokehitys. Kunti-
en lakisääteisten tehtävien määrä 
on valtava, eivätkä valtionosuu-
det ole pysyneet menojen tasolla.

Purra huomauttaakin, että mel-

ovat myös melko velkaantuneita. 
Kuntalaisten verotaakka ja mak-
sut tulee silti pitää kohtuullisel-
la tasolla, jotta rahaa jää aidosti 
elämiseen.

Meren mukaan kunnissa pitää 
panostaa peruspalveluihin kai-
kissa tilanteissa, kuten sote-pal-
veluihin ja koulutukseen.

- On myös panostettava ennal-
taehkäisevään työhön ihmisten 
hyvinvoinnin osalta. Se säästää 
pitkässä juoksussa monia sote-
menoja, joita syntyy, kun ei olla 
puututtu ongelmiin ajoissa. 
Pakolaisten haaliminen 
kuntiin ja maahan-
muuttajien erityis-
palveluihin pa-
nostaminen tulee 
lopettaa.

Päätöksenteos-
ta kiinnostunut-
ta kuntalaista Meri 
neuvoo olemaan suo-
raan yhteydessä luotta-
musmiehiin ja virkamiehiin 
kertomalla omista ajatuksistaan.

- Paras tapa olisi toki lähteä 
mukaan itse ehdolle ja aktiivi-
sesti mukaan politiikkaan. Olen 
myös huomannut, että kirjoit-
taminen paikalliseen lehteen 
ja nettipalstoille nostaa asioita 
keskusteluun. Monet asiat ovat 
nousseet jopa valtuuston asti me-
diassa olleen kirjoituksen joh-
dosta.

›› jassa niille, jotka muuttavat työ-
hön tai opiskelemaan.

Rantanen sanoo, että kunta-
laisen kannattaa olla matalal-
la kynnyksellä yhteydessä omaan 
edustajaansa aina havaittuaan 
epäkohtia, jotta edustaja voi vie-
dä asioita eteenpäin päätöksen-
tekoon.

- Lisäksi meillä on käytössä 
kuntalaisaloitejärjestelmä, jol-
la kuntalaiset voivat saada jon-
kin asian aloitejärjestelmän kaut-
ta käsittelyyn. Kuntalaiset voivat 
tehdä aloitteen kunnallisen kan-
sanäänestyksen järjestämises-
tä, joka tulee käsittelyyn, mikäli 4 
prosenttia kuntalaisista on sen al-
lekirjoittanut.

Valtion lupaukset 
kuntien tukemisesta 
jääneet puolitiehen

Hyvinkäällä asuva Leena 
Meri nostaa hänkin esille kun-
tien heikon taloustilanteen, joka 
johtuu pitkälle siitä, että kunnille 
tulee jatkuvasti lisää tehtäviä.

- Vaikka valtio on tehtäviä lu-
vannut korvata, eivät ne koskaan 
tule täysin korvatuksi. Kunnat 

"Kuntien on huolehdittava 
turvallisista kouluista ja 
kaduista."

"Nyt 
on hyvä 

tilanne mur-
taa vanha 

valta."

"Pakolaisten haaliminen

kuntiin tulee lopettaa."
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kein kaikissa kunnissa on edes-
sä, osittain jo menossa, katkerien 
säästö- ja leikkauslistojen laati-
minen ja toteuttaminen.

- Lakisääteisistä tehtävistä 
on paha leikata – siksi niitä on-
kin syytä karsia valtakunnanta-
solla tehtävillä päätöksillä. Pe-
russuomalainen kunta satsaa 
perusasioihin, kouluihin, terve-
ydenhuoltoon, teihin, yrittäjil-
le myönteisen ja kannustavan toi-
mintaympäristön rakentamiseen 
ja monipuoliseen rakentamiseen.

Purra korostaa, että jokaiselle 
paras tapa vaikuttaa oman kun-
nan asioihin on lähteä ehdolle 
vaaleissa.

- Se on paras tapa vaikuttaa! 
Tietenkin myös yhteydenpito 
kuntapäättäjiin tärkeissä asiois-
sa on tervetullutta. Valtuuston 
kokoukset ovat julkisia, ja muis-
takin kokouksista on tarjolla ai-
nakin pöytäkirjat. Oman kunnan 
asioihin perehtyminen on ny-
kyään hyvin helppoa. On myös 
mahdollista laatia vaikkapa kun-
talaisaloite tärkeästä aiheesta.

Maskussa asuva Ritva Elo-
maa on myös huolissaan rahoi-
tuksen riittävyydestä kunnis-
sa. Elomaan mukaan 
kuntien keskeisiä 
haasteita ovat yh-
denvertaisten ja laa-
dukkaiden palve-
lujen turvaaminen 
koko maassa, tervey-
denhuolto, työpaik-
kojen keskittyminen 
kasvukuntiin sekä 
oman kuntaidenti-
teetin säilyttäminen.

- Kunnissa tulee juuri nyt pa-
nostaa terveydenhuoltoon, kou-
lutukseen, asumiseen, kul-
kemiseen, työllisyyteen ja 
yrittäjyyteen. Painopisteen tulee 
olla ongelmien ennaltaehkäisys-
sä. Säästöjä tulee hakea vähem-
män merkityksellisistä hankkeis-
ta ja hallinnon kuluista. Jokainen 
kuntalainen voi vaikuttaa koti-
kuntansa asioihin pitämällä yh-
teyttä valtuutettuihin. Heillä on 
velvollisuus kuunnella äänestä-

jiä. Lisäksi on mahdollista vaikut-
taa kuntalaisaloitteiden kautta ja 
osallistua paikalliseen kansalais-
toimintaan.

Uusia työpaikkoja 
vähäväkisille alueille

Lappilainen kansanedustaja 
Kaisa Juuso linjaa, että kaupun-
gistumisen ja palveluiden kes-
kittämisen sijaan kunnissa oli-
si keskityttävä hajauttamiseen ja 
työpaikkojen tuomiseen vähävä-
kisille alueille.

- Kuntien suurin haaste on 
epäilemättä talouden tasapaino 
riippumatta siitä, hyväksytäänkö 
käsittelyssä oleva sote-paketti vai 
ei. Oppivelvollisuuden laajenta-
minen tuo varmasti oman lisänsä 
kunnan haasteisiin.

Säästöjä kunnissa on tehty jo 
vuosikausia. Juuson mukaan li-
säsäästökohteiden löytyminen on 
haastavaa.

- Jostakin niitä olisi kuiten-
kin poimittava, ja katse kohdis-
tuu esimerkiksi kuntien omista-
mien kiinteistöjen vajaakäyttöön 
ja mahdollisiin ulkoistuksilla saa-
taviin säästöihin. Iso ongelma, 

joka koko ajan pai-
suu, ovat lisääntyneet 
päihde- ja mielenter-
veysongelmat, ja toi-
menpiteet niiden en-
naltaehkäisemiseen 
ovat tärkeitä. Ilmais-
ten liikunta- ja har-
rastusmahdollisuuk-
sien luominen lapsille 
ja koululaisille lisäisi 

kunnan veto- ja pitovoimaa sekä 
voisi osaltaan ennaltaehkäistä 
nuorison ajautumista päihteiden 
käyttäjiksi. Monipuolisten ulkoi-
lu- ja retkeilymahdollisuuksien 
arvostus on kasvussa, joten myös 
näihin pitäisi panostaa.

Kotikunnan päätöksentekoon 
vaikuttamisesta kiinnostunutta 
Juuso neuvoo lähtemään ehdok-
kaaksi kuntavaaleissa.

- Vaikuttaa voi toki muillakin 
tavoilla, kuten yleisönosastokir-
joituksilla, blogeilla, perustelluil-

"Ihmisten 
lapsiperheistä
mummoon on 

voitava keskit-
tyä hyvään 

arkeen."

la kannanotoilla sosiaalisessa me-
diassa ja yhteydenpidolla oman 
kuntansa päättäjiin.

Hallitus kaadettava 
ennen kuin se kaataa
Suomen kunnat

Hämeenlinnalainen Lulu Ran-
ne sanoo, että ylivoimaisesti tär-
kein haaste kunnissa on menojen 
laittaminen tärkeysjärjestykseen 
siten, että peruspalvelut turva-
taan ja tulot riittävät.

- Vain niin turvataan koulut, 
päiväkodit, ostovoima- ja hy-
vinvointipalvelut sekä pysty-
tään tarjoamaan lähiliikuntapaik-
koja.  Ihmisten lapsiperheistä 
mummoon on voitava keskittyä 
hyvään arkeen ilman pelkoa sii-
tä, että yhteiskunnan palvelut ro-
mahtavat, turvallisuus heikke-
nee tai eriarvoisuus lisääntyy. 
Kuntien taloutta on siis hoidetta-
va kuin omaamme. Saamme kyllä 
rahat riittämään, kun keskitym-
me tärkeään ja luovumme tur-
hasta.

Ranne muistuttaa, että perintei-
set puolueet ovat hoitaneet kun-
tataloutta kehnosti ja velkaan-
tuneet ennennäkemättömästi jo 
ennen koronaa.

- Valtion 2 miljardin euron ko-
ronatukipotti auttoi hetkellisesti, 
mutta se ei kuitenkaan poistanut 
kuntatalouden perusongelmaa eli 
epätervettä kulurakennetta. Suu-
ri ongelma on myös, että Mari-
nin hallitus lisää kuntien taakkaa, 
vaikka tehtäviä pitäisi päinvas-
toin karsia. Oppivelvollisuuden 
pidentäminen ei ratkaise ongel-
mia, mutta lisää menoja. Hallitus 
pitäisi kaataa ennen kuin se on 
kaatanut Suomen ja sen kunnat.

Kuluttajat on 
verotettu tappiin

Vuosittain kunnissa on siis luo-
vuttava hukasta ja turhasta.

- Kahdesta ääripäästä huolehti-
minen on silti tärkeintä: lasten ja 
nuorten palvelut ja pahoinvointia 
ennaltaehkäisevä työ sekä ikään-

tyvistä huolehtiminen. Virkako-
neisto ja byrokratia eivät kuiten-
kaan koskaan ehdota päättäjille 
omaa radikaalia tehostamistaan, 
joten poliitikkojen on tehtävä te-
hostamispäätökset. Suojatyöpaik-
koja ei tule olla.

Ranne muistuttaa, että jokainen 
ei-välttämätön investointi paisut-
taa velkaa ja lisää veronkorotus-
painetta.

- Velkainvestoinnit kannattavat 
vain, jos ne ovat peruspalveluil-
le välttämättömiä tai luovat talo-
uteen lisäarvoa, jolla investoin-
ti saadaan maksetuksi. Kuntien 
kestävyysvaje on katettava jatku-
valla ja tavoitteellisella vuosittai-
sella menojen hillitsemisellä. Ku-
luttajat on verotettu tappiin, eikä 
kuntataloutta voi enää rakentaa 
velkarahan, veronkorotusten ja 
kuvitellun kasvun varaan. 

Päätöksenteosta kiinnostunutta 
kunnan asukasta Ranne kehottaa 
olemaan aktiivisesti yhteydessä 
oman alueen päättäjiin.

- Kannattaa aina napata mei-
tä hihasta tai laittaa viestiä sekä 
olla aktiivinen sosiaalisessa me-
diassa. Aina on myös mahdollista 
olla aktiivisesti yhteydessä päät-
täjiin, toimia yhdistyksissä sekä 
tehdä kunnallisia ja valtakunnal-
lisia aloitteita.

TEKSTI PS-TOIMITUS
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

"Kuntien 
taloutta on 
hoidettava 

kuin 
omaamme."
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Suomen kunnat ovat talo-
udellisesti itsenäisiä, itse-
hallinnollisia ja alueellisia 
yksiköitä, jotka hoitavat itse-

näisesti monia erilaisia tehtäviä pal-
vellakseen kunnan asukkaita. 

Kuntien tulee kaikessa toiminnas-
saan edistää asukkaidensa hyvin-
vointia ja alueensa elinvoimaa sekä 
järjestää asukkailleen palveluita ta-
loudellisesti, sosiaalisesti ja ympäris-
töllisesti kestävällä tavalla.

Valtio keksii kunnille liikaa 
ylimääräisiä tehtäviä

Mitä kunnat sitten oikein teke-
vät? Valtiovarainministeriön vuon-
na 2013 tilaaman raportin mukaan 
kunnilla oli tuolloin kaikkiaan jopa 
535 lakisääteistä tehtävää. Sen jäl-
keen tehtäviä on tullut paljon lisää. 
Tehtäväkenttä on kasvanut valta-
vasti vuosikymmenien aikana, sil-
lä vielä 1930-luvulla kunnilla oli vain 
nelisenkymmentä lakiperusteista 
tehtävää. 1970-luvulle tultaessa mää-
rä oli 114. Vuosikymmenien aikana 
kuntien tehtäväkenttä on siis laajen-
tunut hyvinvointivaltion kehityk-
sen myötä.

Kunnat rahoittavat järjestämänsä 
palvelut suureksi osaksi asukkaitaan 
verottamalla - lähinnä kuntaverolla 
sekä kiinteistöverolla. Kunnat saavat 
peruspalveluja varten myös valtion-
osuuksia. Tarkoituksena on turva-
ta julkisten palvelujen saatavuus kai-
kissa Suomen kunnissa.

On tietenkin selvää, että mitä 
enemmän tehtäviä valtio keksii kun-
nille, sitä haasteellisempaa palvelu-
jen rahoittamisesta jatkossa tulee. 
Ongelmana on erityisesti kuntien 
vanheneva ikärakenne, eli työikäi-
sen väestön määrän pieneneminen 
ja samalla eläkeläisten määrän kas-
vaminen. Jatkossa siis yhä pienempi 
nettoveronmaksajien joukko joutuu 

Suomen kunnilla on hoidettavanaan erityistoi-
mialan tehtäviä eli peruspalveluja, jotka kunnan 
on hoidettava lain nojalla. Tämän lisäksi kunnissa 
hoidetaan yleisen toimialan tehtäviä, joista kunta 
voi päättää melko vapaasti. Tehtävien hoitamisen 
tulisi palvella kaikkien kuntalaisten yhteistä asiaa. 
Näin ei kuitenkaan aina ole. Siksi kuntapäättäjien 
kannattaa miettiä tarkkaan, mitä yleisen toimialan 
tehtäviä hoidetaan ja mitä karsitaan pois.

Valtio työntää jatkuvasti uusia tehtäviä

ja yleistoimialaan. Erityistoimialaan 
kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka 
valtio on kunnille lailla säätänyt jär-
jestettäväksi. 

Erityistoimialan tehtävät liittyvät 
esimerkiksi koulutuksen ja päiväko-
titoiminnan järjestämiseen, kulttuu-
ri-, nuoriso- ja kirjastotoimintaan, 
kaupunkisuunnitteluun ja maankäyt-
töön, vesi- ja jätehuoltoon sekä sosi-
aali- ja terveyspalveluihin. Viimeksi 
mainittujen tehtävien järjestäminen 
tosin on muuttumassa sote-uudistuk-
sen valmistumisen jälkeen.

Kunnalla on mahdollisuus hoitaa 
sille laissa säädetyt tehtävät joko itse 
tai yhteistoiminnassa muiden kunti-
en kanssa. Eräitä palveluja on mah-
dollista myös ostaa.

Vaikka kunnilla onkin paljon laki-
sääteisiä tehtäviä, tosiasiassa kunnat 
voivat myös usein päättää siitä, kuin-
ka laajasti tehtävä järjestetään tai jär-
jestetäänkö sitä ylipäätään.

Myös harkinnanvaraisia 
tehtäviä

Kuntien lakisääteisiä teh-
täviä voidaankin luo-
kitella myös niiden 
velvoittavuuden pe-
rusteella. Tehtävä 
voi olla lakisää-
teinen ja samaan 
aikaan määrä-
rahasta riippu-
maton. Tällöin 
kunnan on jär-
jestettävä kysei-
nen palvelu kai-
kille kuuluvana 
subjektiivisena oi-
keutena. Tällaisia teh-
täviä ovat esimerkiksi 
perusopetuksen sekä las-
ten päivähoidon järjestäminen. 
Kuntalaisten subjektiiviset oikeudet 
edellyttävätkin, että rahat on löydyt-
tävä. Talousarviossaan kunta varaa 
näihin tehtäviin täysimääräisesti tar-
vetta vastaavat määrärahat.

Eräät kunnan tehtävät ovat lakisää-
teisiä, mutta samalla ne ovat määrä-
rahasidonnaisia. Tällöin kunnan on 
järjestettävä tehtävä, mutta tehtä-
vän toteutuksen laajuus riippuu täy-
sin kunnan omasta harkinnasta ja 
siihen varatun määrärahan suuruu-
desta. Monet sivistyspalvelut, kuten 
kirjastopalvelut sekä eräät sosiaali- 
ja terveyspalvelut, kuten omaishoi-
don tuki, ovat määrärahasidonnaisia 

Kuntien on valittava 
entistä tarkemmin, mihin 
niiden rahat riittävät

rahoittamaan julkiset palvelut, joita 
yhä useampi tarvitsee.

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Jussi Halla-aho on usein toden-
nut, että ainoa kestävä tapa saada 
julkinen talous tasapainoon on se, 
että Suomeen syntyy uutta tuotta-
vaa työtä.

Kunta ei voi toimia 
valtion kentällä

Kuntien tehtävistä on säädettävä 
lailla, mutta tästä huolimatta Suo-
men kuntien tehtäväkenttä on varsin 
kirjava ja moninainen. Tämä johtuu 
esimerkiksi siitä, että kunnat ovat 
keskenään hyvin erilaisia ja vastaa-
vasti Suomen eri alueilla tarvitaan 
erilaisia palveluja ja toimintoja.

Kuntien tehtävien keskinäinen eri-
laisuus johtuu myös siitä, että monet 
lakisääteiset palvelut ovat kunnille 
pakollisia järjestettäviä, kun taas joi-
denkin toisten tehtävien järjestämi-
nen on kunnille vapaaehtoista. Tästä 
huolimatta kunnilla on edelleen pal-
jon valinnanvapautta päättää, miten 
ne hoitavat tehtäviään.

Kunnallista itsehallintoa toisaalta 
rajoittaa valtion ja kuntien tehtävä-
jako, sillä kunta ei voi hoitaa sellai-
sia tehtäviä, jotka kuuluvat valtiolle. 
Esimerkiksi maanpuolustus on val-
tiollinen tehtävä, eikä se kuulu kun-
nan toimialaan.

Karkeasti ottaen kunnan tehtä-
vät voidaan jakaa erityistoimialaan 

Kunnalla on mahdolli-
suus hoitaa sille 
laissa säädetyt tehtä-
vät joko itse tai yhteis-
toiminnassa muiden 
kuntien kanssa.

Kuntalaiset 
päättävät 
äänestämällä, 
satsataanko 
vastaanotto- 
vai terveyskes-
kuksen hyviin 
palveluihin.
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tehtäviä. 
Osa tehtävistä kuuluu kun-

nan järjestettäväksi vain 
tiettyjen edellytysten 

täyttyessä. Tällöin on 
kyse lakisääteisistä 
mutta tarpeeseen si-
dotuista tehtävis-
tä, jotka kunnan on 
järjestettävä vain, 
jos tietyt tarvetta 
osoittavat perusteet 

täyttyvät. Useiden 
lakisääteisten tarve-

sidonnaisten palvelui-
den järjestämiseen kun-

nalla on kuitenkin laaja 
liikkumavara.
Kunnilla on myös eräitä lakisäätei-

siä harkinnanvaraisia tehtäviä. Näis-
tä tehtävistä on säädetty erityislain-
säädännöllä, mutta tehtävät eivät 
silti ole kunnille pakollisia. Tällöin 
jää kunnan oman harkinnan varaan, 
ottaako se tehtävän hoitaakseen vai 
ei. Esimerkkinä voidaan mainita lu-
kiokoulutuksen järjestäminen, joka 
samalla edellyttää valtion myöntä-
mää järjestämislupaa. Vastaavas-
ti myös ammatillisen koulutuksen 
järjestäminen on harkinnanvaraista 
ja lupasidonnaista. Jos kunta päät-
tää järjestää näitä toisen asteen kou-
lutuksia, samalla kunnalle siirtyvät 
velvollisuudet muun muassa järjes-
tää opiskelijoille maksuton ateria ja 
opiskelijaterveydenhuolto.

Kunta voi järjestää 
palveluja myös kunnan 
ulkopuolella

Kunnalliseen itsehallintoon kuu-
luvat yleisen toimialan tehtävät. Ne 
ovat hyvinkin erilaisia vapaaehtoisia 
tehtäviä, jotka kunta on itse päättä-
nyt ottaa hoidettavakseen. Yleistoi-
mialan tehtäviä ei ole erikseen rajat-
tu. Yleiset kunnan tehtävät eivät silti 
voi olla ihan mitä tahansa.

Kun kunta tekee päätöksen jonkin 
tehtävän ottamisesta, samalla tulee 
harkita, palveleeko tehtävän hoita-
minen kaikkien kuntalaisten hyvin-
vointia ja kuntalaisten yhteistä asiaa. 
Tyypillisiä yleistoimialan tehtäviä 
ovat esimerkiksi erilaisten liikun-
tapalvelujen järjestäminen, sillä lii-
kunta edistää kuntalaisten terveyttä 
ja hyvinvointia. Tällöin on kuitenkin 
samalla huolehdittava kaikkien kun-
talaisten mahdollisuudesta käyttää 
näitä palveluja.

Kunnan toimialaan voi kuulua har-
kinnanvaraisten avustusten anta-
minen yhteisöille, kuten urheilu-
seuroille, kulttuuriyhdistyksille tai 
erilaiseen vapaaehtoistoimintaan. 
Yleishyödyllisten yhteisöjen tuke-
misen onkin pitkään katsottu kuu-
luvan kunnan toimialaan. Kuitenkin 
samalla on huolehdittava eri yhtei-
söjen välisestä yhdenvertaisuudesta 
tukemisesta päätettäessä.

Kunnan tulisi toimia ensisijaises-
ti omalla alueellaan, mutta kun-
nan hoitaakseen ottaman tehtävän 
ei silti tarvitse rajoittua pelkästään 

kunnan alueelle, kunhan tehtäväl-
lä vain on yhteys kunnan alueeseen 
ja asukkaisiin. Esimerkiksi joukko-
liikenteen järjestäminen voi kuulua 
kunnan toimialaan, vaikka toimin-
ta tapahtuu myös kunnan rajojen ul-
kopuolella.

Kunnan on kohdeltava asukkai-
taan yhdenvertaisesti. Siksi kunta ei 
yleensä voi taloudellisesti avustaa 
yksityishenkilöitä. Poikkeuksena täs-
tä kunnat voivat eräissä tapauksissa 
silti myöntää avustuksia yksityishen-
kilöille, jolloin kuitenkin edellytyk-
senä tulisi olla koko kunnan etu. 
Eräät kunnat ovat myöntäneet avus-
tuksia esimerkiksi huippu-urheilus-
sa menestyneille asukkailleen.

Viime kädessä hallinto-
oikeus ratkaisee

Viime kädessä se, kuuluuko tehtä-
vä kunnan toimialaan, ratkaistaan 
hallinto-oikeudessa. Oikeuskäytän-
nössä onkin vakiintunut eräitä peri-
aatteita, jotka määrittävät puitteita 
kunnan yleistoimialalle. Periaattei-
ta ovat esimerkiksi yleishyödyllisyys, 
paikallisuus ja yksityisen tukemisen 
kielto. Tätä harkintaa voidaan sel-
ventää muutamalla esimerkillä.

Korkeimman hallinto-oikeuden 
(KHO) ratkaisussa 180/2015 oli arvi-
oitavana tapaus, jossa kyse oli muun 
muassa siitä, kuuluuko kiinteistöosa-
keyhtiön osakkeiden hankkiminen ja 
omistaminen kunnan toimialaan.

Asiassa esitetyn selvityksen pe-
rusteella KHO katsoi, että kaupunki 
oli lähtenyt mukaan hirsitalokortte-
lihankkeeseen ja hirsitaloja raken-
tavan kiinteistöyhtiön omistajaksi 
edistääkseen kaupungin elinkeino-
toimintaa ja työllisyyttä sekä vahvis-
taakseen kaupungin tunnettuisuutta 
metsäalan toimijoiden paikkakunta-
na. Kiinteistöyhtiön omistaminen ja 
siihen tehty pääomasijoitus kuuluvat 
siten kaupungin toimialaan.

Kaupallisten palveluiden tukemi-
nen kuuluu kunnan toimialaan vain 
poikkeustapauksissa. KHO:n ratkai-
sussa 3414/2014 oli kyse lainan an-
tamisesta kauppakeskusta toteutta-
valle kiinteistöyhtiölle. Ratkaisussa 
KHO katsoi, että kyseessä oleva lai-
nananto ei kuulu kunnan toimialaan. 
KHO:n mukaan Ikaalisissa ei ole sel-
laista vajausta palveluissa, että kau-
punki voisi sen perusteella poiketa 
kunnan pääasiallisesta toimivallasta 
ja osallistua sellaisen hankkeen ra-
hoittamiseen, joka ei lähtökohtaises-
ti kuulu kunnan toimialaan ja joka 
sisältää yrittäjäriskin ottamisen.

TEKSTI PS-TOIMITUS
KUVAT LEHTIKUVA

Kunnan 
on kohdeltava 

asukkaitaan
yhden-

vertaisesti.

Viime kädessä se, 
kuuluuko tehtävä
kunnan toimialaan, 
ratkaistaan hallinto-
oikeudessa.
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V iime vuosina on puhut-
tu paljon vanhusten ko-
tikäyntejä tekevien työn-

tekijöiden vaikeuksista saada 
autolle parkkipaikkaa. Pula park-
kipaikoista näkyy myös muiden 
työläisten arjessa. Joskus työ-
vuoroa ei kannata edes ottaa, jos 
parkkipaikasta joutuu maksa-
maan täyden taksan.

- Mulla menee noin 150 euroa 
bensaan kuussa. Työpaikka vaih-
telee koronan takia niin, että ajoa 
voi olla jopa 100 kilometriä päi-
vässä. Tänään tosin kilometrejä 
ei tullut kuin reilu parikymmen-
tä, sillä tein työvuoron Helsingin 
Pirkkolassa, ulkoilualueen kahvi-
lassa, kertoo helsinkiläinen Maa-
rit Kettunen.

Kettunen kuvailee tämänhet-
kisiä ajoreittejään mielenkiintoi-
siksi. Koronan takia matkailu- ja 
ravintola-alan työt ovat kortil-
la, joten vuoroja on otettava, kun 
niitä saa. Kettunen on koulutuk-
seltaan tradenomi ja on työsken-
nellyt alalla viisitoista vuotta. 

- Tässä kuussa olen ajellut töi-
hin Espooseen, Porvooseen ja 
Helsingin keskustaan. Asun Mel-

Autoilu kallistuu jatkuvasti mm. polttoaineen 
hinnankorotusten ja kaavailtujen ruuhkamaksu-
jen muodossa. Helsinkiläinen Maarit Kettunen 
tarvitsee autoa työmatkoihin ja muistuttaa, että 
auto on monelle välttämätön työväline – myös 
pääkaupungin keskusta-alueella. 

Hallituksen ja kuntapäättäjien ilmastointoilulla kallis hintalappu

Huokeita parkkipaikkoja 
on vaikea löytää

Kettusen työntekoa rajoittavat 
myös kalliit ja koko kaupungin 
alueella yleistyneet parkkimak-
sut. Hänen mukaansa ilmaista 
parkkitilaa saisi olla enemmän.

- Keskustaan menen töihin 
vain paikkoihin, joissa on ilmais-
parkki. Muuten työnteko käy lii-
an kalliiksi. Käytännössä joudun 
kieltäytymään joistain vuorois-
ta, jos en saa autolle parkkipaik-
kaa. Näin käy esimerkiksi joiden-
kin ydinkeskustassa sijaitsevien 
iltapäivällä alkavien työvuorojen 
kohdalla, hän harmittelee.

Vanhaa autoa ei ole 
varaa vaihtaa 

Vuoden 2005 Mazda 2 -mallia 
ajava Kettunen haaveilee uudem-
masta autosta.

- Haluaisin hybridin tai sähkö-
auton. Jos sähköauto olisi edul-
lisempi ja latauspisteitä olisi 
enemmän, harkitsisin kyllä. Toi-
saalta tämän alkutalven perus-
teella pelottaa vähän sähköauton 
akun riittävyys pakkasolois-
sa. Hybridi olisi ehkä sopivampi, 
mutta odotan autojen kehityksen 
pikkuhiljaa menevän enemmän 
luontoystävällisemmäksi.  

Kettunen sanoo, että sähköau-
tojen akutkin tehdään jostain, ei-

Autoilijat laitetaan maksumiehiksi

Autoliikennettä 
ajetaan ahdinkoon 
suurissa kaupun-
geissa.

Pula 

parkkipai-

koista näkyy 

työmatkalais-

ten arjes-
sa.

lunmäessä, joten auton käyttö on 
myös turvallisuuskysymys. En 
halua liikkua iltaisin julkisilla ko-
tikulmille, hän sanoo.

Kaupungin laidalle 
on huonot julkiset 
yhteydet

Kettusen työajat ajoittuvat pää-
osin iltoihin. Ennen korona-aikaa 
oli myös paljon yötöitä.

- Yöbussia en halunnut käyttää 
myöskään tuolloin, sillä se kestää 
noin tunnin ja kulkee tosi har-
voin. Lisäksi haluan käyttää tuon 
ajan nukkumiseen ja palautumi-
seen, sillä tarvittaessa työhön tu-
levana ihmisenä arki on muuten-
kin ”rikkinäistä”, hän kuvailee.

Asunnon sijainti ei ole Kettusen 
mielestä kaikkein viihtyisimmäs-
tä päästä, mutta asumiskulut ovat 
edulliset.

- Tosin bensaan menee sitten 
ehkä se määrä, minkä säästää 
vuokrassa. Asuminen Helsingissä 
on järkevää, koska täällä on nor-
maalisti eniten töitä matkailu- ja 
ravintola-alalla – siis jos ei olisi 
koronaa, hän sanoo. 
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Autoilijat laitetaan maksumiehiksi Autoliitto varoittaa:

AUTOLIITTO antoi vastineen halli-
tuksen kaavailemaan päästökaup-
pamalliin ja polttoaineveroon. 
Liitto katsoo, että sen sisältämä 
myyntilupajärjestelmä voi nostaa 
polttoaineen hintaa jopa 34–40 
senttiä litralta.

Hallituksen kaavailema järjestel-
mä korottaisi polttoaineiden hin-
toja automaattisesti, mikäli muista 
toimenpiteistä ei seuraisi riittävää 
päästöalenemaa.

Autokannan keski-ikä 
yli 12 vuotta

Autoliiton mukaan liikenteen tu-
levaisuutta koskevassa keskustelus-
sa on esitetty arvioita, että polt-
tomoottoriautojen hinnat myös 
romahtavat tulevina vuosina. Tähän 
liittyvää keskustelua ja kehitystä 
on pidetty positiivisena asiana ja 
jonkinlaisena ratkaisuna päästöjen 
vähentämisessä. Autoliitto katsoo, 
että asia ei ole yksioikoinen.

Suomen henkilöautokannan kes-
ki-ikä on yli 12 vuotta. Tämä omal-
ta osaltaan hidastaa päästöjen vä-
hentämistä, ja sen seurauksena 
Suomi lähtee liikkeelle takamatkal-
ta, mikä pitäisi huomioida tavoite-
asetannassa.

Polttomoottoriautot 
hallitsevat autokantaa 
2030-luvullakin

Autoalan keskusliiton mukaan 
henkilöautokannassa on vuon-
na 2030 yli 2,2 miljoonaa poltto-
moottoriautoa. Koska autokannan 
mittakaavassa käyttövoimamur-
ros on hidas, nopeat hinnanmuu-
tokset tai arvonalenemat eivät ole 
uusien tai perinteisten käyttövoi-
mien autoilla todennäköisiä. Auto-
jen käyttöikä on Suomessa Euroo-
pan pisimpiä.

– Autokannan kierto on Suomes-
sa yli 20 vuoden mittainen, joten 
autokannan muutokset ovat hi-
dasliikkeisiä. Vaikka sähköauto-
jen määrä kasvaa noin 600 000 
autoon, noin 80 prosenttia auto-
kannasta kulkee vielä vuonna 2030 
polttomoottorilla. Autokannan 
käyttövoimamurros on looginen 
evoluutio – ei nopea ja hallitsema-
ton revoluutio, sanoo AKL:n toimi-
tusjohtaja Pekka Rissa liiton tie-
dotteessa.

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVA LEHTIKUVA

Mikäli valtio pitää kiinni korkeasta liikenteen verotukses-
ta, niin kotitaloudet pitävät kiinni vanhoista autoistaan 
eikä päästötavoitteita ole mahdollista saavuttaa.

POLTTOAINEEN HINNAN NOUSUPAINE 
JOPA 40 SENTTIÄ LITRALTA

Autoalan keskusliiton mukaan henkilöautokannassa on vuonna 2030 
yli 2,2 miljoonaa polttomoottoriautoa.

vätkä ne var-
masti ole mitään 

puhdasta vihreää ai-
netta. 

- Riippuu myös paljon, minkä-
laisella sähköllä autonsa lataa. 
Saksalainen ruskohiili ei puhdis-
tu sillä, että sitä käyttää sähkö-
autonsa lataukseen. Kaikilla ei 
ole myöskään ole varaa laittaa 30 
000 euroa autoon. 

- Suomessa on oleellista, että 
on auto, jolla pystyy hoitamaan 
päivittäiset työasiat ja arjen liik-
kumiset. Kovinkaan moni ei asu 
aivan kaupunkien keskusta-alu-
eilla, jolloin julkiset kulkuneuvot 
eivät ole järkevä vaihtoehto. Au-
toilun pitää olla kohtuuhintaista, 
hän sanoo.

Tiukka ei ruuhka-
maksuille

Kaupungin sisäisiä ruuh-
kamaksuja Kettunen ei 
kannata.

- Tietulleja voisi laittaa 
raja-asemille ulkomaalai-
sille autoilijoille. Siis niil-
le, jotka tulevat Suomen 
tieverkostoa kuluttamaan. 
Eikö tällaista voisi harki-
ta esimerkiksi rekkaliiken-
teelle? hän pohtii.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT HELI-MARIA WIIK JA 
LEHTIKUVA

Oman 
auton käytös-

tä ollaan teke-mässä kohtuut-
toman kal-

lista.

- Suomessa on 
oleellista, että
on auto, jolla 
pystyy hoitamaan
päivittäiset työ-
asiat ja arjen 
liikkumiset, 
Maarit Kettunen 
painottaa.
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K ystinen fibroosi on 
synnynnäinen ja 
Suomessa aika har-
vinainen perinnöl-

linen sairaus, jota tällä hetkellä 
sairastaa maassamme noin sata 
ihmistä. Se on täysin parantuma-
ton, syöpään verrattavissa oleva 
sairaus, joka aiheuttaa sen, että 
keuhkoihin ja poskionteloihin 
kertyy sitkeätä limaa, jota elimis-
tö ei pysty itse poistamaan. 

- Jossain vaiheessa tulee pseu-
domuunnos-niminen baktee-
ri, johon ei ole parantavaa antibi-
oottia. Se aiheuttaa sen, että 
pikkuhiljaa keuhkot tu-
houtuvat, samoin hai-
ma hiipuu pois, jol-
loin ruoansulatus 
ei toimi. Myös in-
suliinintuotanto 
heikkenee. Tällä 
hetkellä keuhkojeni 
kapasiteetista on jäl-
jellä noin 39 prosent-
tia, haima on oikeastaan 
täysin tuhoutunut ja siitä puolet 
on leikattu pois, koska se aiheut-
ti tulehduksia. Jouduin jäämään 
pois työelämästä, koska sairau-
den hoitamiseen, liman poista-
miseen ja lepäämiseen menee 
kaikki käytettävissä oleva aika ja 
energia, kertoo Antti Laitala.

41-vuotias Antti Laitala Luumäeltä sairastaa kystistä fibroosia, erittäin 
harvinaista perinnöllistä aineenvaihduntasairautta, jota sairastavan 
elimistö kehittää sitkeää ja paksua limaa, jota elimistö ei pysty poista-
maan. Laitalan suurin toive on saada elää vielä kymmenen vuotta, jotta 
saisi nähdä lapsensa varttuvan aikuiseksi. Katkeran tilanteesta tekee 
se, että lääke olisi olemassa, mutta kalliin hinnan ja lääkevalmistajan 
yllättävän päätöksen takia Laitala ei sitä saa.

lääkkeiden hinnoittelulautakunta 
hyväksyi lääkkeen korvattavuu-
den piiriin. Nyt kuitenkin kävi 
niin, että minä olen tiettävästi ai-
noa kystistä fibroosia sairastava 
ihminen Suomessa, joka korvat-
tavuuskysymyksen takia ei tätä 
lääkettä saa, Laitala toteaa.

Täysi yllätys kaikille

Perjantaina 12. helmikuuta 
lääkkeiden hinnoittelulautakunta 
teki Kelalle ohjeistuksen uusien 
lääkkeiden korvattavuudesta. Sil-
loin huomattiin, että yhden lääk-
keen kohdalla hakemus olikin 
erilainen kuin vuosi sitten. Kys-
tisessä fibroosissa voi olla 1 700 
erilaista geenimutaatiota, joista 
viisi oli jätetty pois korvattavuu-
den piiristä. Yksi niistä oli juuri 
Laitalan geenimutaatio.

- Tämä tuli täytenä yllätykse-
nä niin Suomen CF-yhdistykselle 
kuin lääkäreillekin. Kukaan ei oi-
kein tiedä, miksi lääkeyhtiö Ver-
tex on näin toiminut. Lääkkeiden 
hinnoittelulautakunta ei voi teh-
dä asialle mitään, lääkevalmista-
jan pitää olla asiassa aloitteelli-
nen. Nyt näyttää siltä, ettei laista 
löydy mitään porsaanreikää, mil-
lä minun geenimutaationi voitai-
siin ottaa mukaan korvattavuu-

den piiriin. On aika vaikea keksiä, 
miten selitän asian kahdeksan-
vuotiaalle tyttärelleni ja omalle 
äidilleni, kun olimme jo ehtineet 
lääkkeestä iloita, Laitala huokaa.

Epävarma tulevaisuus

Nyt Laitalan tulevaisuus vai-
kuttaa jälleen epävarmalta. Jos 
lääkeyhtiö jättää uuden hake-
muksen, on edessä taas vuoden 
byrokraattinen prosessi, jolloin 
voi olla Laitalan kohdalta jo liian 
myöhäistä. Laitalan hoitava lää-
käri lupasi, että asia ei jää tähän, 
vaan hän aikoo olla lääkevalmis-
tajaan yhteydessä selvittääkseen, 
löytyisikö jotain porsaanreikää, 
jotta yhtiö voisi lääkkeet Laitalal-
le antaa. Lääkevalmistajien tiede-
tään harjoittaneen myös sellaista 
hyväntekeväisyystoimintaa, että 
huonokuntoisille potilaille on an-
nettu ilmaiset lääkkeet joksikin 
aikaa käyttöön.

- En tiedä, onko lääkeyhtiö aja-
tellut, että he saavat helpommin 
hakemuksen läpi, jos mutaatioita 

”Jokainen päivä on 
urheilusuoritus”

Nyt Lai-
talan tulevai-

suus vaikuttaa 

jälleen epä-
varmalta.

Kystistä fibroosia sairastava Antti Laitala saa isyydestä 
voimaa jatkaa taistelua elämästään:

Kystinen 
fibroosi 

on elämää
monin tavoin 

rajoittava 
sairaus.

Antti Laitala pitää kun-
toilemalla itsensä toimin-
takykyisenä.

Lääke olisi olemassa, 
mutta…

Maailmalla on kehitetty kystisen 
fibroosin juurisyitä hoitavia 
lääkkeitä, ja niitä on ollut saa-
tavilla eri geenivirheisiin pian 
kymmenen vuoden ajan. Laitalan 
geenivirheeseen vaikuttava lääke 
on ollut Yhdysvalloissa myynti-
luvallinen pian kolme vuotta.

Kystiseen fibroosiin kehite-
tyt lääkkeet ovat valtavan kallii-
ta kuten syöpälääkkeetkin. Vuosi 

sitten lääkkeiden hinnoitte-
lulautakunta hylkäsi näi-

den lääkkeiden kor-
vattavuuden niiden 
korkean hinnan ta-
kia. Asiasta tehtiin 
valitus oikeusasia-
miehelle, Yle teki 

siitä dokumentin ja 
myös poliitikkoihin 

oltiin ahkerasti yhtey-
dessä lautakunnan päätök-

sen kumoamiseksi.
- Päätöksen jälkeen soitin kan-

sanedustaja Arja Juvoselle, joka 
teki asiasta kirjallisen kysymyk-
sen. Nyt ilmeisesti julkinen pai-
nostus ja se, että lääkeyhtiö oli 
valmis pudottamaan hintaa, vai-
kutti siihen, että helmikuussa 

- Jouduin jäämään
pois työelämästä, 
koska sairauden
hoitamiseen ja 
lepäämiseen menee
kaikki käytettävis-
sä oleva aika ja
energia, Antti 
Laitala kertoo.
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Antti Laitalan tapauksesta järkyttynyt Arja Juvonen: 

ARJA JUVOSEN mielestä lääkeval-
mistajan on pystyttävä perustele-
maan, miksi nämä viisi geenimuun-
nosta on jätetty hakemuksesta 
pois, ja sitten on etsittävä tilan-
teeseen ratkaisu.

- Tilanteeseen on löydettävä eh-
dottomasti potilaan kannalta pa-
ras ratkaisu, eli hänen on saatava 
tämä lääke. Neuvottelut lääkeyh-
tiön kanssa on käynnistettävä vä-
littömästi ja selvitettävä lainsää-
dännöllisesti, miten se prosessi 
onnistuu, että lääkkeen saa suo-
raan sieltä, Juvonen sanoo.

Julkista keskustelua 
pidettävä yllä

Kansanedustajana Juvosella on 
käytettävissään samat vaikutus-
kanavat kuin tähänkin saakka asi-
aan vaikuttamiseksi: siitä voi teh-
dä kirjallisen kysymyksen, laki- tai 
toimenpidealoitteen ja ylipään-
sä pitää huolta siitä, että harvinai-
sista sairauksista puhutaan yhteis-
kunnallisella tasolla. 

Juvonen nostaa esimerkiksi enti-
sen kansanedustajan Jyrki Kasvin 
(vihr.) ikävän tilanteen, joka myös 
on sellaisen lääkkeen varassa, jota 
tällä hetkellä ei Suomessa ole saa-
tavilla.

- Asioihin voi vaikuttaa myös ole-
malla yhteydessä ministeriöön ja 
lääkkeiden hintalautakunta Hilaan. 
Olen ennenkin tehnyt avauksia 
muun muassa verenohennuslääkkei-
siin liittyen, että potilaiden kan-

nalta helpompiakin lääkkeitä olisi 
kuin Marevan, Juvonen kertoo.

Lääkevarastojen 
oltava kunnossa

Juvonen haluaa korostaa myös 
lääkeomavaraisuuden tärkeyttä 
ylipäänsä. Varsinkin näin korona-
aikaan on huomattu, mitä saattaa 
tapahtua yhteiskunnan sulkutilan-
teissa, kun vaikka tietyt lääkkeet 
loppuvat apteekkien hyllyiltä ja 
niiden myyntiä on jouduttu rajoit-
tamaan hamstrauksen takia. Nämä 
asiat ovat osoittaneet, miten tär-
keää lääkeomavaraisuus ja varasto-
jen riittävyys on, jos jotain odot-
tamatonta tapahtuu.

- On huolehdittava siitä, että 
antibiootteja riittää ja että valmi-
usvarastossa on tarpeeksi kanyy-
leja, neuloja ja eri hoitotarvikkeita 
ja suojavälineitä kuten maskeja ja 
suojavaatteita. Korona on näyttä-
nyt sen, että kaikkeen pitäisi olla 
varautunut. Myös harvinaisten sai-
rauksien lääkevarastojen on olta-
va kunnossa. Harvinaisten sairauk-
sien osalta pidän hyvin tärkeänä, 
että Suomen pitää olla verkostois-
sa mukana ja pitää kovaa meteliä 
näissä tilanteissa. Olen nostanut 
esiin myös kotimaisen rokotetuo-
tannon käynnistämisen uudelleen 
Suomessa ja tehnyt asiasta toi-
menpidealoitteen, Juvonen sanoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA

Vuosi sitten kystisen fibroosin korvattavuudesta kirjal-
lisen kysymyksen tehnyt kansanedustaja Arja Juvonen 
on Antti Laitalan tapauksesta syvästi järkyttynyt. Ju-
vonen pitää tilannetta äärettömän vakavana virheenä, 
jonka syy on selvitettävä välittömästi. 

”ASIA ON SELVITETTÄVÄ 
VÄLITTÖMÄSTI”

- Tilanteeseen on löydettävä ehdottomasti potilaan kannalta paras
ratkaisu, eli hänen on saatava tämä lääke, Arja Juvonen painottaa.

››

on jätetty pois. Ilmeisesti on ku-
viteltu, ettei Suomessa ole näitä 
mutaatioita, joihin se vaikuttaisi. 
Joku asiantuntija on kai sanonut, 
että ainakaan lapsissa ei ole tätä 
mutaatiota, mutta ei ajateltu, että 
onkin yksi aikuinen, joka myös 
on jonkun lapsi, Laitala sanoo.

Unikaan ei palauta

Kystinen fibroosi on elämää 
monin tavoin rajoittava saira-
us. Laitala kertoo, ettei hän yk-
sinkertaisesti jaksa tehdä asioi-
ta eikä pysty juoksemaan, koska 
hengästyy niin paljon. Asiaa voi-
si kuvata siten, että siinä ajassa 
kuin terve ihminen asioita teh-
dessään hengittää kymmenen 
kertaa, hengittää Laitala vain nel-
jä kertaa, vuosien ajan ja ympäri 
vuorokauden.

- Olen öisinkin hengästynyt, 
enkä unenkaan avulla palaudu 
päivittäisestä rasituksesta. Sen li-
säksi menee useita tunteja päi-
vässä hengitettävien lääkkeiden 
ottamiseen ja siihen, että pyrkii 

poistamaan limaa keuhkoista. Ra-
vintoa pitää nauttia puolitoista-
kertainen määrä terveeseen näh-
den, koska se ei imeydy kunnolla, 
ja sitten pitäisi vielä harrastaa lii-
kuntaa, koska se on se paras hoi-
tomuoto. Se on myös äärimmäi-
sen raskasta, koska henki ei vain 
kulje, Laitala kertoo.

Keski-ikä 40 vuotta

Laitala harrastaa metsästys-
tä, veneilyä ja itsepuolustuslaje-
ja. Hänellä on myös avopuoliso ja 
8-vuotias tytär. Yksi raskaimmis-
ta asioista sairaudessa on se, et-
tei Laitala aina jaksa tehdä asi-
oita pienen tyttärensä kanssa, 
koska on niin väsynyt koko ajan. 
Jos Laitala ei saa uutta lääket-
tä, on hänellä edessä keuhkojen 
siirto-operaatio, jos hänelle sel-
laista voidaan suorittaa ja jos jos-
tain joskus löytyvät hänelle sopi-
vat keuhkot.
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- Ei sekään vaihtoehto kovin 
mielekkäältä kuulosta, eikä mis-
sään nimessä yksinkertaisel-
ta. Kystistä fibroosia sairastavien 
keski-ikä ilman lääkkeitä on tällä 
hetkellä noin 40 vuotta, eli onhan 
tässä hyvin ehtinyt pärjätäkin, 
kun on jo 41 ehtinyt täyttää. Ul-
kona liikkuessa ja muutenkin pi-
tää olla tosi tarkkana, kun ei saisi 
saada mitään infektioita. Infek-
tiot aina aiheuttavat pahenemis-
vaiheen, ja jälleen menetetään 
osa keuhkojen kapasiteetista. 

- Siinä mielessä korona on ol-
lut minulle ihan hyvä asia, kun 
on saanut luvalla vetäytyä syr-
jään. Koko korona-aikana en ole 
ollut vielä kertaakaan kipeä, vaik-
ka normaalisti minulla on pari 
flunssaa vuodessa, sanoo Laitala.

Isyydestä saa voimaa

Kystisen fibroosin kanssa elä-
minen päivästä päivään on hen-
kisesti äärimmäisen raskasta, kun 
jokainen päivä on urheilusuori-
tus. Laitala on saanut isyydestään 
voimaa jaksaa taistella sairauten-
sa kanssa. Oli myös äärimmäisen 
raskasta elää sen tiedon kanssa, 
että auttava lääke on olemassa, 
mutta sitä ei voinut sen kalliin 
hinnan takia saada.

- En pystynyt edes ajattelemaan 
koko asiaa, koska silloin olisin 
tullut hulluksi. Nyt tiedän miltä 
tuntuu voittaa lotossa, ja tiedän 
myös miltä tuntuu, kun juuri en-
nen voitonmaksua se otetaankin 
sinulta pois. Lapsuudesta saak-

turvatarkastajana ja sen jälkeen 
maahanmuuttoviraston virasto-
mestarina Lappeenrannassa. Lai-
tala asui kolmekymmentä vuot-
ta Helsingissä ennen muuttoaan 
Etelä-Karjalaan Luumäelle.

Perussuomalaisiin Laitala liittyi 
vuonna 2012 ja toimi muun mu-
assa Sipoon Perussuomalaisten 
puheenjohtajana useamman vuo-
den. Tänä vuonna hän on ehdok-
kaana Luumäen kunnanvaltuus-
toon ensimmäistä kertaa.

ka elämä on ollut eri-
laista, koska olen 
aina joutunut itseäni 
hoitamaan enkä ole 
voinut elää normaa-
lia elämää. Joka päivä 
on pitänyt ottaa lääkkeet, 
harrastaa urheilua ja yrit-
tää poistaa limaa niin poskionte-
loista kuin keuhkoistakin, Laita-
la kertoo.

Toiveena kymmenen 
vuotta elinaikaa

Toisaalta kystisen fibroosin 
kanssa eläminen on myös kas-
vattanut Laitalaa ihmisenä. Ihan 
pikkuasioista ei tule valitettua. 
Laitala oli töissä lastenklinikalla 
useita vuosia ja näki siellä syöpä-
osastolla pieniä lapsia ja heidän 
vanhempiaan, jotka taistelivat 
elämästään ja hoitoihin liittyvien 
kipujen kanssa juuri siinä hetkes-
sä. Sekin auttoi Laitalaa oivalta-
maan, että asiat voisivat olla pal-
jon huonomminkin.

- Toisaalta syövästä on vielä 
mahdollista parantua, tästä sai-
raudesta ei ole vielä kukaan sel-
vinnyt. Prosessi on vain hitaam-
pi. Olisin iloinen ja onnellinen, 
jos vaikka kymmenen vuotta vie-
lä saisin elinaikaa, että ehtisin 
nähdä oman lapseni varttuvan ai-
kuisikään. Se riittäisi, Laitala to-
teaa.

Perussuomalainen 
vaikuttaja

Etelä-Pohjanmaalla syntynyt 
Antti Laitala on hiljattain jäänyt 
työkyvyttömyyseläkkeelle kysti-
sen fibroosin takia. Aikaisemmin 
hän työskenteli muun muassa 
kymmenen vuotta eduskunnan 

››

Kymmenen 
vuotta 

vierähti
 eduskunnan 
turvatarkas-

tajana.

Demokratia on rikki

Perussuomalaisiin Laitala liit-
tyi protestina, kun vuoden 2011 
”jytkyn” jälkeen hän eduskun-
nassa työskennellessään näki, 
miten huonosti muiden puolu-
eiden kansanedustajat kohteli-
vat perussuomalaisia. Laitala sai 
vierestä seurata pahimman lajin 
työpaikkakiusaamista, jonka seu-
rauksena hän ja muutamat muut 

- Olisin onnelli-
nen, jos vaikka 
kymmenen vuotta 
vielä saisin elinai-
kaa, että ehti-
sin nähdä oman 
lapseni varttuvan 
aikuisikään, Antti 
Laitala sanoo.

"Siinä mielessä 
korona on ollut minulle 
ihan hyvä asia, kun
on saanut luvalla 
vetäytyä syrjään."

"Ajatus siitä, että 

suomalaiset ensin, on 

minulle tosi tärkeä,"
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liittyivät perussuomalaisiin hil-
jaisena protestina.

- Demokratia on rikki. Täl-
lä hetkellä näyttää siltä, että pe-
russuomalaiset on ainoa järke-
vä vaihtoehto, millä asiaa voidaan 
korjata. Ajatus siitä, että Suomi 
ensin ja suomalaiset ensin, on mi-
nulle tosi tärkeä, Laitala pohtii.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT ANTTI LAITALAN ALBUMI

ALKUVAIHEESSA rahoituksesta 
vastaa pääosin valtio, mutta tu-
levaisuudessa sote-maakunnat 
saavat mahdollisesti myös vero-
tusoikeuden. Rahoitusmallin käyt-
töönotossa on seitsemän vuoden 
siirtymävaihe, jolloin laskennalli-
sen rahoituksen ja todellisten ku-
lujen eroa tasoitetaan siirtymä-
tasauksella.

- Hallituksen kaavailema siirty-
mätasaus rankaisee niitä maakun-
tia, jotka ovat nou-
dattaneet tiukkaa 
kulukuria vuosien 
ajan. On käsittämä-
töntä, että talou-
tensa hyvin hoita-
neet ja palvelunsa 
kustannustehok-
kaasti järjestäneet 
alueet menettävät 
niille kuuluvan lisä-
rahoituksen, vaik-
ka sille olisi todellisuudessa huu-
tava tarve, perussuomalaisten 
kansanedustaja Sanna Antikai-
nen moittii.

Riittävä rahoitus on 
turvattava nyt

Uusien hyvinvointialueiden ra-
hoitus perustuu tarvevakioituihin 
kriteereihin huomioiden palvelui-
den tarve, väestön ikä- ja suku-
puolirakenne, sairastavuus sekä 
sosioekonomia. THL on tämän pe-
rusteella arvioinut eri maakun-

Pääministeri Marinin hallituksen sote-uudis-
tuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 
pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu 
siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille. 

Sote-uudistus ei takaa 
terveysaseman tai 
palveluiden säilymistä

tien asukkaiden sote-palveluiden 
tarvetta suhteessa maan keskimää-
räiseen tasoon. Pienin tarve oli Uu-
dellamaalla, korkeimmat kertoimet 
taasen Itä-Suomen maakunnissa.

- Pohjois-Karjalassa on THL:n las-
kelmien mukaan yksi maan suurimpia 
sote-palveluiden tarvekertoimia, ja 
palveluiden tarve tulee kasvamaan 
entisestään väestön vanhetessa. Vä-
estön ikäjakauma ei ole maakuntien 
itsensä päätettävissä, eikä maakun-

ta voi itse päättää, 
mitkä lakisääteisistä 
palveluista se haluaa 
järjestää.

- Rahoitusta leika-
taan silti kovalla kä-
dellä, mikä myös ra-
joittaa maakunnan 
kykyä riittäviin in-
vestointeihin tule-
vaisuutta ajatellen. 
Riittävä rahoitus on 

turvattava nyt eikä vasta sitten, kun 
maakunnan sote-palvelut ovat krii-
sissä, Antikainen vaatii.

Säilyvätkö lähipalvelut?

Myös sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan jäsen Minna Reijonen on huo-
lissaan sote-uudistuksesta.

- Koskaan meillä ei ole tehty niin 
suurta uudistusta kuin nyt annet-
tu sote-uudistus hyvinvointialuei-
neen. Tämä uudistus koskee nyt jo-
kaista kuntaa ja kaupunkia. Muutos 
on myös hallinnollisesti suuri. Ihmi-

sille kuitenkin on tärkeintä, että ar-
kiset asiat, kuten terveydenhuol-
to, toimivat.

Reijosen mukaan uudistus ei ta-
kaa, että terveysasemat säilyvät 
paikallaan.

- Kun säästöjä haetaan, aletaanko 
sitten keskittämään? Montako ter-
veysasemaa meillä on viiden vuoden 
kuluttua? Keskitetäänkö palvelut 
isoihin hyvinvointikeskuksiin, ja ha-
ja-asutusalueilta häviävät kaikki so-
siaali- ja terveyspalvelut?

- Hyvinvointialueiden päättäjik-
si ei välttämättä tule päättäjiä edes 
joka kunnasta, eli päätöksenteko 
siirtyy kauemmas. Kun päätöksente-
ko on kauempana, ikäviä päätöksiä 
on helpompi tehdä, Reijonen sanoo.

Yliopistollinen sairaala 
on äärettömän tärkeä

Yliopistollisissa sairaaloissa on 
erikoisosaamista. Reijonen huo-
mauttaa, ettei yliopistollisen sai-
raalan säilyminen yliopistollisena 
ole mikään itsestäänselvyys.

-Sote-uudistuksessa pitää turva-
ta yliopistojen ja sairaaloiden yh-
teistyö. Tätä ei ole mainittu kunnol-
la tässä uudistuksessa. Tästä ovat 
yliopistollisten sairaaloiden johto-
henkilöt olleet erityisen huolissaan. 
Täytyy varmistaa, että ihmiset saa-
vat jatkossakin hoitoa yliopistolli-
sessa sairaalassa. Lisäksi tulee uusi 
maakuntavero, kuten suunnitellaan. 
Jos tulee, nostaako se kokonaisve-
roastetta? On pidettävä huoli, et-
tei näin käy.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaiset peräänkuuluttavat riittävää rahoitusta

Muutos 
on myös 

hallinnolli-
sesti suuri.
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V ihreiden kuntavaa-
liehdokkaita kävi vie-
railemassa Turun 

alakouluissa. Poliitikkojen ramp-
paaminen oppilaitoksissa on he-
rättänyt ihmettelyä monestakin 
syystä, ensinnäkin tartuntaris-
kien vuoksi, sillä Varsinais-Suo-
mi on koronan leviämisaluetta 
ja monessa koulussa on siirryt-
ty etäopetukseen. Useilla työpai-
koillakin suositellaan etätyötä ja 
on ryhdytty varotoimiin.

Turun alueella monet koulut 
ovat koronan vuoksi joutuneet 
muutenkin rajoittamaan toimin-
taansa, esimerkiksi abiturient-
tien perinteisiä penkinpainajais-
juhlia on joko rajoitettu tai niistä 
on luovuttu kokonaan.

Toiseksi ihmetystä on herät-
tänyt, mikä tarkoitus vihreiden 
poliitikkojen kouluvierailuilla 
on ollut ja miten kyseiset vierai-
lut liittyvät perusopetukseen.

Perussuomalaisten nuorisojär-

jestö on aiemmin nettikyselys-
sään halunnut kuulla esimerkke-
jä opetuksen puolueellisuudesta. 
Nuorisojärjestö halusi tietää, tu-
puttavatko opettajat oppilaille 
omia poliittisia näkemyksiään.

Opettajien ammattijärjestö 
OAJ kiirehti tuomitsemaan ky-
selyn. Järjestön koulutuspoli-
tiikan päällikkö Nina Lahtinen 
vakuutti, että perusopetus on 
puoluepoliittisesti sitouttama-
tonta. Toisaalta Lahtinen myön-
si, että ylilyöntejä on saattanut 
tapahtua.

Vierailusta oli 
sovittu etukäteen

Turussa peruskoulussa vie-
railleet vihreiden kuntavaalieh-
dokkaat ovat Turun vihreiden 
puheenjohtaja Konsta We-
ber ja Laura Rantanen. Mo-
lemmat ovat tälläkin hetkellä 
myös Turun valtuuston jäseniä.

Vihreät kaupunginvaltuutetut pyysivät päästä 
visiitille Lausteen koululle, ja vasemmistoliittoa 
edustava opettaja suostui pyyntöön. Ulkopuolis-
ten vierailijoiden vierailu korona-aikana herät-
tää kysymyksiä, samoin kuin se, tuputetaanko 
alaikäisille kouluissa politiikkaa. 

Kuntavaaliehdokkaat ujuttautuvat luokkahuoneisiin

Lausteen huonokuntoisen kou-
lun opetustoiminnot on lopetettu 
koulurakennuksessa, ja oppilaat 
käyvät koulua parakkiväistöti-
loissa, minne myös vihreiden 
kuntapoliitikkojen vierailu koh-
distui.

Lausteen koulun rehtori San-
na Hirvola kertoo, että Weber ja 
Rantanen tulivat kouluvierailulle 
opettajan kutsusta. Opettaja toi-
mii vasemmistoliiton kaupungin-
valtuutettuna.

- Meillä on täällä vasemmisto-
liiton poliitikko opettajana, ja he 
(vihreiden kuntavaaliehdokkaat) 
olivat hänen luokas-
saan vieraana käy-
mässä, samalla kun 
olivat täällä tutustu-
massa Lausteen alue-
toimintaan. Itse näin 
heitä pikaisesti kou-
lun pihalla. Vierailus-
ta oli etukäteen sovit-
tu opettajan kanssa.

Hirvola kertoo, että 
koronan vuoksi Lausteen parak-
kikouluissa ei ole tällä hetkellä 
siirrytty etäopetukseen.

- Meillä on koko henkilökun-
ta ja oppilaat paikalla talossa. 
Kukaan ei ole poissa, eli osallis-
tuminen koulun toimintaan on 
sataprosenttista. Kaikilla meil-
lä on toki maskit ja turvaväleis-
tä huolehditaan. Myös kyseisillä 

vierailla oli vierailun aikana mas-
kitukset, joten suojaus oli ihan 
kunnossa. Olemme muutenkin 
edellyttäneet, että kaikilla kou-
lun ulkopuolisilla on oltava mas-
kit, kun he tulevat koulun alueel-
le. Ilman suojautumista tänne ei 
voi tulla.

Hirvolan mukaan hänellä ei ole 
tiedossa, mikä oli vihreiden polii-
tikkojen kouluvierailun tarkoitus 
tai mistä asioista vierailun aikana 
tarkalleen on puhuttu.

- Olen väärä ihminen vastaa-
maan kysymykseen, koska en ol-
lut organisoimassa vierailua. Kä-

sitykseni mukaan he 
vierailullaan näki-
vät kouluopetuksen 
tilat  ja kävivät siinä 
samalla vierailemas-
sa luokassa. Lähtö-
kohta on varmasti 
se, että he ovat tul-
leet tutustumaan 
koulumme parak-
kitoimintaan, joka 

on hyvin tärkeää ajatellen uuden 
koulutalon prosessointia.

Parinkymmenen 
minuutin osallistava 
visiitti

Opettajan mukaan vihreiden 
Rantanen ja Weber olivat vie-
railemassa koulussa luottamus-

Tunkeutuuko
politiikka 
kouluihin?

Mikä 
tarkoitus 

poliitikkojen 
koulu-

vierailuilla 
on ollut?

Vihreät 
poliitikot 
kävivät kou-
luvierailulla 
Turussa.

Opettajan 
mukaan kyse 

ei olisi
puolue-

poliittisesta 
vierailusta.
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PERUSKOULUN opetus nojaa pe-
rusopetuslakiin sekä valtakunnal-
lisiin opetussuunnitelman perus-
teisiin, joiden mukaan opetus on 
uskonnollisesti, katsomuksellises-
ti ja puoluepoliittisesti sitoutta-
matonta. Tästä huolimatta erilai-
sista poliittisista irtiotoista on 
toisinaan kerrottu julkisuudessa.

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 oppilaille poliitti-
sia näkemyksiään. Samassa yhte-
ydessä Hussein väitti perussuo-
malaisia rasisteiksi. Koululaisten 
vanhemmat tuolloin kuulivat 
Husseinin esiintymisestä jälkikä-
teen lapsiltaan.

Eduskuntavaaliehdokas Hussei-
nin kouluvierailut ja niiden yh-
teydessä tapahtunut poliittis-
ten näkemyksien tyrkyttäminen 
on helppo nähdä poliittisena vai-

kuttamisena, jonka koulu on vain 
antanut tapahtua.

OAJ:n koulutuspolitiikan pääl-
likkö Nina Lahtinen ei ota kan-
taa Husseinin tapaukseen. Lah-
tinen sanoo, että poliitikkoja 
voidaan kutsua kouluihin kaikista 
puolueista, jotta he voivat ker-
toa esimerkiksi omasta työstään 
sekä tutustua tämän päivän kou-
lunkäyntiin.

- Opettajan tehtävä on opet-
taa oppilaat suhtautumaan kriit-
tisesti ja ymmärtämään erilaisia 
näkemyksiä. Jos poliitikko käyt-
täytyy epäasiallisesti tai epä-
kunnioittavasti muita puolueita 
tai kansanryhmiä kohtaan, niin 
totta kai siihen on puututta-
va kyseisen poliitikonkin kanssa. 
Tällöin voidaan välittää tietoa, 
että hän ei ehkä ole sopiva hen-
kilö kouluvierailuille. 

- Opetuksen on oltava ope-
tussuunnitelman mukaista myös 
niillä tunneilla, joilla on vierai-
lijoita.

POLIITIKOT RAMPPAAVAT 
KOULUISSA

henkilöasemansa 
vuoksi. Rantanen on 
opetuslautakunnan va-
rapuheenjohtaja ja Weber 
kaupunginhallituksen kaupun-
kikehitysjaoston jäsen.

Opettajan mukaan kyse ei oli-
si puoluepoliittisesta vierailusta, 
vaan lasten osallistamisesta heitä 
koskevissa päätöksissä.

- He olivat vieraina osallistami-
sen hengessä kysymässä lapsilta 
uuden koulurakennuksen sijain-
nista, mitä hyviä tai huonoja puo-
lia uuden koulun sijainnilla olisi. 
Lapsilta kysyttiin myös koulu-
matkoista. Vierailu kesti noin pa-
rikymmentä minuuttia. Koulul-
lamme on vieraillut muitakin 
luottamustoimen haltijoita nyt, 
kun uutta koulua ollaan viemässä 
pois Lausteelta, opettaja sanoo.

Opettajan mukaan aloite koulu-
vierailuun tuli Weberiltä ja Ran-
taselta.

- He olivat lähiökierroksella ja 
kysyivät, saavatko tulla vieraile-
maan koulussamme. Vierailun ai-
kana ei puhuttu politiikkaa, eikä 
lapsille kerrottu, mistä puoluees-
ta vierailijat ovat, opettaja sanoo.

Kollegoita 
valtuustosta

Rantanen ja Weber ovat kuiten-
kin samalla vaalikampanjaa te-

keviä kunta-
poliitikkoja, 

ja kouluvierai-
lu on helppoa näh-

dä osana vaalikampan-
jaa, etenkin kun kouluvierailua 
on mainostettu sosiaalisessa me-
diassa Laura ja Konsta  IG -ta-
pahtumana.

Weber itse kirjoittaa Faceboo-
kissa:

- Aloitettiin tänään @lauraso-
fiarantanenkanssa IG-livet Laus-
te-teemalla. Lausteen koulu on 
ollut parakissa jo vuoden. Pää-
simme vierailemaan kuvaama-
taidon tunnilla ja kuulemaan op-
pilaiden ajatuksia siitä, miten 
koulunkäynti tulisi Lausteella 
järjestää.

Opettaja myöntää, että jos ha-
luaa ”lukea kuin piru Raamat-
tua”, niin voihan minkä tahansa 
asian käsittää vaalikampanjana. 
Turkulaisopettaja sanoo, että hän 
tuntee Weberin ja Rantasen val-
tuustotyöskentelyn kautta, mutta 
että kyse ei ole ystävyyssuhteesta 
kummankaan kanssa.

- Samalla tavalla kuin tunnen 
muitakin ihmisiä valtuustosta, 
opettaja sanoo.

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVAT LEHTIKUVA JA 
INSTAGRAM/KUVAKAAPPAUS

Vaali-
kampanjat 

pois 
kouluista.

SDP:n Husu 
Husseinin 
kouluvierai-
lusta nousi 
kohu.

PERUSSUOMALAISEN Nuorison 
mukaan kouluja on politisoitu. 
Nuorisojärjestön saamien tieto-
jen mukaan jotkut oppilaat ovat 
joutuneet syrjityiksi poliittisten 
mielipiteittensä vuoksi koulus-
sa. Opetus ei ole aina ollut puo-
lueetonta.

PS-Nuoriso halusi kuulla nuor-
ten kokemuksia ja tuntoja, mut-
ta heidän viestinsä ymmärrettiin 
väärin. Opettajien edunvalvoja-
järjestö OAJ syytti nuoria poliit-
tisesta ilmiantokulttuurikampan-
jasta, ja opetusministeri Jussi 
Saramo totesi kampanjan olevan 
loukkaava ja vastuuton.

PS-nuorten puheenjohta-
ja Miko Bergbom on eri mieltä. 
Hän ei hyväksy sitä, että viran-
omaistahot pyrkivät vaientamaan 

tärkeän keskustelun.
- Kyse on nuorten oikeudesta 

syrjimättömyyteen eikä opetta-
jien tunteista.

Bergbom korostaa, ettei ihmis-
ten kokemuksia saa ohittaa yh-
teiskunnallisessa keskustelussa.

- Sananvapauteen ja oikeus-
valtioon kuuluu se, ettei mikään 
asia ole kritiikin yläpuolella.

Bergbom muistuttaa opettajien 
olevan julkisrahoitteisessa virka-
työssä, jonka tarkastelun tulee 
olla sallittua yleisellä tasolla il-
man, että tulee syytetyksi maa-
littamisesta. Hänen mukaansa on 
kaikkien etu, että koulu säilyy 
neutraalina tahona, jossa lapsil-
le ei tuputeta minkään puolueen 
arvomaailmaa, ei myöskään pe-
russuomalaisten.

LAPSILLE EI PIDÄ TUPUTTAA 
MINKÄÄN PUOLUEEN ARVOMAAILMAA



”Vaaratilanteita ”Vaaratilanteita 
   on jatkuvasti”   on jatkuvasti”

Lastensuojelulain ongelmat näkyvät käytännön työssä

Lastensuojelulaki on tehty lasten 
oikeuksia ajatellen, mutta samal-
la ne vaikeuttavat lastensuojelun 
työntekijöiden työympäristöä. Yk-
siköissä asuvien nuorten tavaroita 
ei saa esimerkiksi tutkia, ellei kiel-
lettyjen esineiden tai päihteiden 
hallussapidon epäilylle ole paina-
vaa perustelua. Tämä aiheuttaa sen, 
että nuoret voivat tuoda yksiköihin 
teräaseita ja päihteitä.

M arja on ollut lasten-
suojelussa töissä mel-
kein kaksikymmentä 
vuotta. Hän on työs-

kennellyt perhehoidossa ja perheko-
dissa sekä kunnalla ja yksityisellä, ja 
kaikkialla on sama ongelma. Nuorten 
kuljettamat huumeet ja teräaseet aihe-
uttavat lastensuojeluyksiköissä vakavia 
vaaratilanteita. 

- Nämä voisi välttää helposti tutki-
malla nuoren tavarat, mutta useimmi-
ten se ei ole mahdollista, Marja sanoo.

 
Uhkailua joka viikko

Marja pohtii sitä, että kenen syy se 
on, jos nuori kamapäissään tappaakin 
toisen nuoren. 

- Yksikin nuori oli impannut bensaa 
ja tuonut puukon yksikköön. Sen kans-
sa nuori sitten riehui käytävällä ja oli 
niin sekava, ettei kyennyt myöhemmin 
muistamaan tekojaan, Marja kertoo.

Nuoret tilailevat myös keskenään toi-
siltaan huumeita, kiellettyjä tavaroita 
ja salapuhelimia. Jos joku ei pääsekään 
lomille ja toinen pääsee, niin tämä lo-
mille menijä hommaa kaikille kaikkea. 

Nuoret joutuvat myös painostuksen 
uhreiksi.

- Nuoremmat yksikön asukkaat saat-
tavat joutua vanhempien asukkaiden 
hyppykepeiksi, kun heitä pakotetaan 
tuomaan yksiköihin kiellettyä tavaraa.

Myös työntekijät joutuvat vaarati-
lanteisiin.

- Väkivaltatilanteiden takia olen ol-
lut monta kertaa sairauslomalla. Uh-
kailu on viikoittaista, mutta usein vain 
sanallista suunsoittoa, enkä ota nii-
tä vakavasti. Ymmärrän, että nuori ei 
kohdista vihaansa oikeasti minuun, 
vaan näyttää sillä pahaa oloaan. Mut-
ta tilannehan on nyt niin, että aikui-
set eivät saa turvata työympäristöään 
niinkin yksinkertaisella toimenpiteellä 
kuin mitä ratsaus on.

 
Nuoria ei rangaista

Marja sanoo, että lastensuojeluyksi-
köissä asuvat nuoret ovat koko ajan en-
tistä enemmän sekaisin päihteistä sekä 
entistä haasteellisempia.

- Nuoret tekevät hatkareissuillaan 
myös enemmän rikoksia kuin ennen, 
ja ne ovat entistä vakavampia, Mar-
ja sanoo. 

Lastensuojeluyksiköissä asuvat nuo-
ret tietävät perusteellisesti omat oi-
keutensa ja lastensuojelun työnteki-
jöiden velvollisuudet, mutta eivät ota 
omista teoistaan itse mitään vastuuta. 

- Lapsille pitäisi antaa kuva, että 
huumeita ei saa käyttää eikä ketään saa 
vahingoittaa, mutta nyt nuori saa lain 
takia sellaisen käsityksen, että tällai-
sesta käytöksestä ei seuraa mitään ran-
gaistusta. Nuoret puhuvat keskenään-
kin siitä, että kun mistään ei seuraa 
mitään, niin voi hyvin sekoilla, Mar-
ja kertoo.

Vaikka esimerkiksi koulunkäynti on 
lain mukaan pakollista, ovat nuoriin 
kohdistuvat rajoitustoimenpiteet ra-
jallisia. Marja ei kannata autoritääris-
tä kasvatusta, mutta joku raja pitäi-
si silti olla.

Huostaan-

otto tehdään

siinä vaiheessa, 

kun nuoren

tilanne on jo tosi 

huono.
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THL:n tammikuussa 2020 julkaise-
man Päihdetilastollisen vuosikirjan 
mukaan huumekuolemat ovat kas-
vussa. Tilastojen mukaan vuonna 
2018 huumeiden yliannostukseen 
kuoli yhteensä 188 ihmistä, mikä 
on 12,6 prosenttia edellisvuotta 
enemmän. Erityisesti nuorimpien 
ikäryhmien huumekuolemat ovat 
huolestuttavassa kasvussa.

Vuonna 2016 15-19-vuotiaiden 
ikäryhmässä huumemyrkytykseen 
kuoli 4 nuorta, vuonna 2017 kuol-
leita oli 12 ja vuonna 2018 kuo-
lemantapauksia oli jo 20. Myös 
20-24-vuotiaiden ikäryhmässä on 
tapahtunut kasvua, joskin hieman 
maltillisemmin. Alle 25-vuotiaiden 
kuolemaan johtaneita yliannos-
tuksia tapahtui vuonna 2018 yh-
teensä 50.

- Nuorten kuolemaan johtaneet 
yliannostukset kertovat karua 
kieltään kasvavasta huumeongel-
masta Suomessa. Asenteet etenkin 
kannabista kohtaan ovat muuttu-
neet sallivammiksi, ja yhä useampi 
nuori on kyselyjen mukaan kokeil-
lut sitä, sanoo perussuomalaisten 
kansanedustaja Sanna Antikainen.

- Moni myös tuntee huumeiden 
käyttäjiä ja on tietoinen huumei-
den saatavuudesta, vaikkei itse 
käyttäisi niitä. Huumekaupan siir-
tyessä verkkoon lähes kuka ta-
hansa voi ostaa niitä nimettömäs-
ti pelkästään älypuhelimen avulla. 
Sitä kautta ne myös tulevat yhä 
nuorempien ikäryhmien saatavil-
le ilman, että heidän lähipiirinsä 
välttämättä edes on asiasta tie-
toinen.

Lisääntyneen käytön muka-
na lisääntyvät myös ongelmat, 
ja hoitoon hakeudutaan entis-
tä enemmän. Päihteisiin liittyvät 
hoitojaksot ovat lähivuosina ol-
leet kasvussa sekä erikoissairaan-
hoidon avohoidon että terveyden-
huollon vuodeosastojen puolella. 

Vuosina 2014-2018 avohoidon 
potilasmäärä oli lisääntynyt 23 
prosentilla ja käyntien määrä lä-
hes 33 prosentilla. Vuodeosastoil-
la vastaavasti hoitojaksojen määrä 
oli kasvanut lähes 63 prosenttia 
ja potilaiden määrä 71 prosenttia. 
Hoitopäivien määrä oli kasvanut 
yli kolmanneksella tänä aikana.

PERUSSUOMALAISET vaativat hal-
litukselta toimia lastensuojelun 
kriisiytyneen tilanteen helpotta-
miseksi. Perussuomalaiset nostavat 
esimerkkinä esille Helsingin Kos-
kelassa tapahtuneen 16-vuotiaan 
pojan väkivaltaisen kuoleman, jos-
sa tapahtumiin liittyi pitkään jat-
kunutta henkistä ja fyysistä väki-
valtaa sekä päihteitä.

- Perheiden oireilu ja ongel-
mat näkyvät jo lasten varhaisi-
na vuosina. Niin uhri kuin syyte-
tyt olisivat tarvinneet apua ennen 
kouluikää. Perusongelmat ovat 
lapsiperheiden ennaltaehkäisevän 
ja varhaisen tuen puutteet, perus-
suomalaisten kansanedustaja Lulu 
Ranne toteaa.

Perussuomalaisten mukaan Suo-
messa tehdään jatkuvasti selvi-
tyksiä ja parannusehdotuksia las-
tensuojelun ja siihen liittyvän 
viranomaisyhteistyön korjaami-

seksi, mutta näistä vain murto-osa 
on tähän mennessä toteutunut 
lasten tilanteen pahentuessa.

Perussuomalaiset vaativat hal-
litusta muuttamaan lastensuo-
jelulakia nopeasti niin, että am-
mattilaiset saavat lisää keinoja 
ja resursseja, joilla voidaan aut-
taa lapsia ja estää tällaiset väki-
vallanteot.

- Lasten ongelmat ovat entis-
tä vakavampia ja lähetteitä eri-
koissairaanhoitoon tehdään pal-
jon. Lasten tilanne pahenee, kun 
he jonottavat apua, Ranne pai-
nottaa.

Perussuomalaiset tekivät jo kol-
me vuotta sitten aloitteen, jossa 
vaaditaan lapsivaikutusten arvi-
ointia osaksi kaikkea lainvalmiste-
lua. Aloitteen allekirjoitti yli puo-
let kansanedustajista, mutta se ei 
ole edennyt toimenpiteisiin.

NUORTEN HUUMEIDENKÄYTTÖ JA 
HUUMEKUOLEMAT KASVUSSA

LASTENSUOJELUN TILANNE 
KRIISISSÄ 

- Piittaamatonta nuorta ei pysty 
saamaan velvollisuudentuntoiseksi 
pelkällä puhumisella. Esimerkiksi 
kotilomia emme voi rajoittaa, vaik-
ka tiedämme, että tämä toimenpide 
toimisi monella nuorella motivaa-
tiona koulunkäyntiin.

Huumeidenkäyttöä ja 
mielenterveysongelmia

Toinen haastateltava Kirsi on 
töissä vaativan tason suljetussa las-
tensuojeluyksikössä, jossa nuoret 
ovat psyykkisesti sairaita ja vaka-
vasti päihdeongelmaisia. Hän sa-
noo, että edellä mainitut ongelmat 
johtuvat osittain myös lain tulkin-
nanvaraisuudesta.

- Meidän yksikkömme on hyvin 
valvottu viranomaisten toimesta, 
ja siellä ollaan tosi tarkkoja lakien 
suhteen. Tämä on tietenkin hyvä 
asia, mutta tulkinnanvaraisuus on 
vienyt sosiaaliohjaajilta lähes kai-
ken mahdollisuuden vaikuttaa te-
kemisiinsä. He eivät uskalla tehdä 
omia päätöksiään, ja lähes joka päi-
vä mietimme, onko ”tarpeeksi pai-
navaa syytä” tutkia nuori. Yleen-
sä ei ole.

Myös Kirsi on huomannut rajoi-
tustoimenpiteitä koskevien lakien 
ongelmat ihan oikeassa elämässä. 

- Suljetuissa laitoksissa pyörii täl-
lä hetkellä Rivotril-nimi-
nen huume, hän kertoo.

Rivotriliä kutsutaan 
yhden euron huu-
meeksi, koska yksi 
tabletti maksaa ka-
dulla euron. Nuo-
rella on varaa käyt-
tää tätä huumetta.

- Kerrankin eräs 
nuori riehui laitoksella 
ja käyttäytyi väkivaltaises-
ti ohjaajia kohtaan. Päädyimme ra-
juun kiinnipitoon, josta nuori lähti 
psykiatriseen hoitoon psykoottisen 
käytöksen vuoksi. 

Nuoren hallusta löytyi Rivotrile-
ja. Tämänkin olisimme voineet es-
tää, jos olisimme ratsanneet nuo-
ren heti hänen palattuaan lomilta.

Parannuksia 
lastensuojelulakiin

Joitakin järkeviä ratkaisuja las-
tensuojelulakiin on jo tehty ja uu-
distukset tulevat voimaan ensi 
vuonna.

- Onhan se ollut tosi outoa, että 
vaikka tupakkalaki kieltää alle 
18-vuotiaan tupakoinnin, niin las-
tensuojelulain mukaan me emme 
saa ottaa tupakoita pois nuoren 
hallusta, Marja sanoo.

Vuodenvaihteessa lakiin tuli 
muutos, ja nyt työntekijällä on oi-
keus ottaa haltuunsa alla 18-vuoti-
aan tupakkatuotteet. Lastensuoje-
luyksikön on kuitenkin säilytettävä 
tupakkatuotteet ja annettava ne ta-
kaisin, kun nuori täyttää 18 vuotta.

Myös rajoitustoimenpiteisiin liit-
tyen nuoren kännykän käyttöön 
tuli muutos. Lastensuojeluyksikön 
työntekijä saa ottaa nuorelta kän-
nykän pois, jos sen käyttö vaikuttaa 
esimerkiksi nuoren unen määrään.

Vastuu on vanhemmilla

Lastensuojelulaista puhuminen 
on Marjan mielestä vähän ylimal-
kaista. Nuoren huostaanotto teh-
dään siinä vaiheessa, kun nuoren 
tilanne on jo tosi huono. Oikeas-
ti konkreettista apua pitäisi tarjota 
lapsen vanhemmille jo huomatta-
vasti aiemmin. 

- Olen huomannut työssäni, että 
nuoret ovat entistä enemmän hen-
kisesti kipeitä. Osasyynä siihen 
ovat vanhempien kiireet ja heil-
le asetetut vaatimukset. Lasta ei 

kuunnella, eikä hänen elämäs-
tään olla kiinnostuneita. 

Nuorelle tulee turvaton 
olo ja kipuilu näkyy 
lopulta huumekokei-
luilla tai rikoksilla, 
Marja sanoo.

Aikuisten välinpitä-
mättömyys ongelma-

na koskee kaikkia vähä-
varaisista varakkaisiin.

- Lastensuojelun asiakkai-
na on niin köyhien perheiden lap-
sia kuin niin sanotusti ihan taval-
listenkin perheiden lapsia. 

Vaikka tuen saaminen yhteiskun-
nalta on välillä vaikeaa, ensisijai-
nen vastuu lapsista on kuitenkin 
vanhemmilla itsellään.

- Tietävätkö vanhemmat oikeasti, 
missä heidän lapsensa ovat ja mitä 
heille kuuluu? Yksinkertaisilla asi-
oilla vanhempi pystyy itse vaikut-
tamaan nuoren tulevaisuuteen. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT LEHTIKUVA

Kenen 
on syy, 

jos nuori 
tappaa toisen 

nuoren?
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S inikka (nimi muutettu) on 
tehnyt keikkaluonteises-
ti töitä eräälle yritykselle, 

joka tarjoaa kotihoitajan palve-
luja lapsen hoitamiseksi kotona. 
Suurimman osan käynneistä kus-
tantaa sosiaalitoimi. Sinikka on 
nähnyt kaikenlaista, joka on saa-
nut hänen silmänsä avautumaan. 

Osa asiakkaista väärinkäyttää 
kaupungin tarjo-
amia palveluja su-
rutta tilaamalla 
kotihoitajan esi-
merkiksi siivoa-
maan tai leik-
kimään lasten 
kanssa, vaikka van-
hemmat olisivat 
kotonakin.

- Mielestäni 
kaikkein räikein 
esimerkkitapa-
us oli eräs perhe, jossa oli muu-
tama lapsi. Vanhimmalla lapsella 
oli diagnoosi. Kunta maksoi pari 
kertaa viikossa kaksi hoitajaa 3-4 
tuntia illassa. Hoitajat lähtivät 
kahden nuorimman lapsen kans-
sa useimmiten leikkipuistoon, ei-
vät suinkaan sen sairaan lapsen 

Pääkaupunkiseudulla asuva kotihoitaja Si-
nikka ihmettelee sosiaalitoimistojen leväpe-
räistä ja vastikkeetonta rahan jakamista, jota 
niiden asiakkaat käyttävät surutta hyväk-
seen. Hyväksikäyttäjissä on runsaasti maa-
hanmuuttajataustaisia, mutta myös aivan 
kantasuomalaisia perheitä.

Kotihoitajan silmät 
avautuivat yhteiskunnan 

rahojen väärinkäyttöön:

”Löysän rahan jakaminen on väärä tapa auttaa”

kanssa. Samaan aikaan perheen 
äiti lähti oman firman piikkiin te-
kemään vastaavaa työtä johon-
kin toiseen perheeseen, Sinik-
ka kertoo.

Outoja tilanteita

Sinikka on työssään törmännyt 
useisiin outoihin ja erikoisiin ti-

lanteisiin. Yhdes-
sä tapauksessa 
nuori äiti, jolla oli 
kaksi pientä lasta, 
oli tilannut talou-
teensa kodinhoi-
tajan. Useimmi-
ten kodinhoitajat 
jäävät hoitamaan 
lasta vanhempien 
toimittaessa asioi-
taan. Tällä kertaa 
toimeksianto oli 

kuitenkin erilainen: kaikki lähti-
vät yhdessä neuvolaan, kaksi ai-
kuista ja kaksi lasta.

- En oikein ymmärtänyt rooliani 
siinä tilanteessa. Menin samaan 
perheeseen toisenkin kerran, ja 
taas kysyin äidiltä toimeksian-
toa. Äiti tuumasi, että leiki tuossa 

tuon lapsen kanssa. Äiti oli koto-
na koko ajan, laittoi vauvan nuk-
kumaan parvekkeelle ja meni itse 
voimistelemaan toiseen huonee-
seen. Minä leikin sillä aikaa sen 
kaksivuotiaan lapsen kanssa kak-
si tuntia, Sinikka muistelee.

Kotihoitaja ei ole siivooja

Kotihoidon asiakkaina on hyvin 
paljon maahanmuuttajataustaisia 
perheitä, joissa usein on 5-6 lasta. 
Erääseenkin vaativaan maahan-
muuttajataustaiseen perheeseen 
lähti aina kaksi kodinhoitajaa 
neljäksi tunniksi iltaisin. Siel-
lä lapset makoilivat kerrossän-
gyssä leikkimässä puhelimillaan. 
Toinen hoitajista lähti pienempi-
en lasten kanssa puistoon leikki-
mään illaksi, toinen jäi kotiin sii-
voamaan.

- Kotihoidon tarkoituksena 
on pyrkiä yhdessä vanhempien 
kanssa korjaamaan mahdollisia 
kasvatuksellisia tai perhedyna-
miikkaan liittyviä ongelmia. Tar-
koitus ei ole, että sinne tullaan 
siivoamaan ja laittamaan paikko-
ja lasten komennellessa hoitajia, 
vaan että yhdessä tehdään. Hen-
kilökohtaisesti turhauduin sii-
hen, että minut tilataan lasten-
hoitajan nimikkeellä siivoamaan 
kotia, Sinikka sanoo.

Mikä on sosiaali-
toimen rooli?

Sinikka ihmettelee, mikä suo-

malaisessa yhteiskunnassa on 
sosiaalitoimen rooli ja tehtävä. 
Onko se vain pyydettäessä jakaa 
löysästi rahaa kantamatta itse 
vastuuta ongelmasta, siitä puhu-
mattakaan, että sosiaalitoimi itse 
osallistuisi yhteiseen projektiin? 

Veronmaksajana Sinikkaa är-
syttää leväperäinen ja täysin vas-
tikkeeton rahan jakaminen.

- Eräässäkin perheessä, jossa 
vanhemmilla oli alkoholiongel-
ma, kävin kerran viikossa kolme 
tuntia. Lapset olivat siellä kyl-
lä aika hoitamattomia. Jossain 
vaiheessa kieltäydyin enää me-
nemästä sinne, koska kolmella 
tunnilla kerran viikossa ei ole mi-
tään merkitystä. Asiassa olisi pi-
tänyt tehdä kunnon ratkaisut, 
eli laittaa vanhemmat katkaisu-
hoitoon ja ottaa lapset huostaan. 
Tällaisiin tilanteisiin sosiaalitoi-
mi jakaa rahaa sillä perusteella, 
että jotain on tehty, Sinikka ih-
mettelee.

Käytöshäiriöt johtuvat 
kasvatuksen puutteesta

Sinikan asiakkaina olleista per-
heistä noin puolet olivat maa-
hanmuuttajataustaisia ja puo-
let kantasuomalaisia. Perheissä 
oli monenlaisia ongelmia. Sellai-
siakin perheitä oli, joiden kanssa 
yhteistyö sujui mallikkaasti, mut-
ta osa käytti sosiaalitoimen tarjo-
amia etuisuuksia vain hyväkseen. 
Lapsilla oli usein diagnosoi-
tu ADHD tai jokin muu käytös-

Kotihoidon asiak-
kaina on hyvin
paljon maahan-
muuttajataus-
taisia perheitä, 
joissa usein on 

5-6 lasta.
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”Löysän rahan jakaminen on väärä tapa auttaa”
häiriö.

- Monilla vanhemmilla vain ei 
ole kykyä kasvattaa lasta, jonka 
vuoksi heistä tulee käytöshäiri-
öisiä. Nykyisinhän sanotaan, et-
tei ADHD ole mikään geenivir-
he, vaan puhtaasti ympäristön 
aiheuttama kehityshäiriö. Lap-
si tavallaan kehittyy väärään 
suuntaan, mikä johtuu ympäris-
tötekijöistä ja kasvatuksesta tai 
kasvatuksen puutteesta, Sinik-
ka pohtii.

- ”Perhekoutsi” on perheil-
le tarkoitettu arjen ongelmissa 
opastava henkilö. Missä he ovat? 
Kasvatusmielessä muutaman 
tunnin keikkatyöllä ei saada py-
syvää vaikutusta, jos perhe, lap-
set ja vanhemmat, eivät ole mu-
kana. Pia Penttala on sellainen 
suomalainen ”supernanny”, jota 
tarvitaan juuri tähän työhön, jos-
sa opastetaan vanhempia ja laite-
taan rajoja sekä lapsille että van-
hemmille.

Jokin vastuu pitäisi olla

Eräällä Sinikan kollegalla oli 
asiakkaanaan Suomeen pakolai-
sena jostain itäblokin maasta tul-
lut yksinhuoltajaäiti, jolla oli hoi-

dettavanaan yksi 
lapsi kaupun-

gin vuokra-
asunnos-
sa, johon 
kuului 
kolme 
huonetta 

ja keittiö. Kollega oli kysynyt äi-
diltä, että kun tämä kerran oli pa-
kolaisena tullut Suomeen, niin 
milloin hän muuttaa takaisin ko-
timaahansa. Siihen yksin-
huoltajaäiti oli topakas-
ti vastannut, ettei hän 
aio ikinä lähteä tääl-
tä minnekään, kos-
ka täällä on niin 
hyvät edut.

- Minun näke-
mykseni mukaan 
näitä perheitä pitäisi 
jollain tavalla vastuut-
taa siinä, että jos yhteis-
kunta auttaa, niin miten nii-
tä varoja käytetään. Mielestäni 
siinä on nyt hyvin paljon väärin-
käyttöä, Sinikka sanoo.

”Tätä oli aika paljon”

Sinikan asiakkaina on ol-
lut useita kymmeniä eri perhei-
tä. Samojen perheiden luona on 
myös käyty paljon, ja tekijöistä 
on puutetta.

- Loppuvuodesta kävin yhdessä 
maahanmuuttajaperheessä, jossa 
oli kaksi lasta. Menin sinne kello 
yhdeksi iltapäivällä. Molemmat 
vanhemmat olivat kotona, isä 
nousi vasta sängystä. Minua pyy-
dettiin leikkimään lasten kanssa 
sisällä, sitten lähdimme vähäksi 
aikaa ulos. Molemmat vanhem-
mat olivat kotona, ja sitten sinne 
palkataan hoitaja leikkimään las-
ten kanssa. Tätä oli aika paljon, 
Sinikka kertoo.

Äidiltä puuttui kykyä 
asettaa rajoja

Eräässä toisessa maahan-
muuttajaperheessä lap-

set olivat kauhean vil-
lejä, eikä äidillä ollut 
heihin mitään otet-
ta. Lapset olivat 
päiväkoti-ikäisiä ja 
arkipäivät päiväko-

dissa. Sinikka tilat-
tiin lauantaiksi leik-

kimään lasten kanssa, 
jolloin äiti olisi voinut it-

sekin olla ja leikkiä lastensa 
kanssa.

- Lapset olivat todella levotto-
mia, eikä perheessä ollut min-
käänlaista kasvatusmenetelmää. 
Siltä äidiltä puuttui kykyä asettaa 
rajoja lapsilleen, ja huonon kie-
litaidon takia hänen kanssaan ei 
voinut edes keskustella kasvatus-
asioista. Hän ei vain ymmärtänyt. 
Jos minä käyn siellä leikkimässä 
kolme tuntia viikossa, eihän siitä 
ole mitään hyötyä, Sinikka pohtii.

Epäsiistejä asuntoja

Sinikan mielestä maahan-
muuttajaperheiden äidit ja lap-
set pitäisi laittaa Marttojen ”ko-
titalouskouluun”, jossa heille 
opetettaisiin siisteyttä ja käyttäy-
tymistä. Aika monissa perheissä 
näistä asioista ei ole mitään kä-
sitystä. 

- On näitä epäsiistejä koteja 

suomalaisissakin perheissä, mut-
ta jonkinlaista kotitalousvalistus-
ta pitäisi saada perheisiin, oli ky-
seessä sitten syntyperäinen tai 
maahanmuuttaja. Esimerkik-
si jätteiden käsittelystä meillä 
on säädetty jo laissa, mutta näil-
lä maahanmuuttajilla ei ole siitä 
mitään käsitystä, eivätkä he välitä 
edes, Sinikka sanoo.

Harkinta on 
pettänyt

Sinikka on havainnut myös, mi-
ten monet maahanmuuttajat 
käyttävät taksia viemään lapsiaan 
jalkapalloharjoituksiin ja sieltä 
pois, kun suomalaiset lapset aja-
vat itse polkupyörillään harjoi-
tuksiin. Sinikka ihmettelee, mistä 
maahanmuuttajat saavat oikeu-
den käyttää taksia ja kuka sen 
maksaa.

- Yhteiskunta maksaa. Puhu-
taan harkinnanvaraisesta tues-
ta, ja harkinta on se joka pettää. 
Kun puhutaan taloudellisuudesta 
ja meitä velvoitetaan toimimaan 
vastuullisesti, sen pitäisi kos-
kea meitä kaikkia. Se koskee val-
taväestöä, mutta se koskee myös 
maahanmuuttajia. Löysän rahan 
jakaminen luo väärän turvalli-
suudentunteen. Hädänalaisia ih-
misiä on totta kai autettava, mut-
ta pelkkä löysän rahan jakaminen 
ei ole oikea tapa auttaa, Sinikka 
kiteyttää ajatuksensa.

Poika pyysi 
hoitajalta isää

Perheet tarvitsevat monenlais-
ta apua, joka täytyy suunnitella 
yhdessä ja avoimesti viranomais-
ten, järjestöjen ja vapaaehtoisten 
kanssa tavoitteellisesti ja yhteis-
työssä. Sitä pitää arvioida ja tar-
kastella riittävän usein ongelmi-
en ratkaisemiseksi. Nyt Sinikka 
menee hoitajana tekemään muu-
taman tunnin, jonka aikana pitäi-
si luoda luottamusta ja dialogia 
tuntematta perheiden todellisia 
ongelmia. Hoitajana hän kokee 
olevansa todella haasteellisen ja 
vastuullisen tilanteen edessä.

- Erään perheen seitsenvuotias 
poika pyysi hoitajaa hankkimaan 
isän heille! Lapset kaipaavat mo-
lempia vanhempia, ja erityises-
ti pojat jäävät yksin. Muutaman 
tunnin keikkatyöllä voi tuoda 
lapselle turvaa ja hyviä virikkeitä, 
mutta se ei kanna pitkälle. Lasten 
hätä ja turvattomuus näkyvät sel-
keästi. Miksi huostaanotot ovat 
lisääntyneet? Onko ainoa apu se, 
että sinne menee joka kerta uusi 
keikkatyöläinen ja yrittää selvit-
tää perheen arjen ongelmat? Ei 
toimi! Sinikka puuskahtaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA

"Monilla 
vanhem-

milla vain ei
ole kykyä 
kasvattaa 

lasta."

Ongelmia 
on varsinkin 
maahanmuut-
toperheiden 
kanssa. Kuvi-
tuskuva.

"Hädän-
alaisia 

ihmisiä on 
totta kai 

autettava."

Samojen 
perheiden 

luona 
käydään 

paljon.
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Ari Ahlgrenin koko 
omaisuus katosi 
1990-luvun laman yhte-

ydessä. Hänellä oli Jyväskyläs-
sä hyvin menestynyt tilitoimisto. 
Yritys ajautui konkurssiin, kun 
asiakkaat eivät enää pystyneet 
maksamaan laskujaan.

Velkaantuneen miehen nöy-
ryytys ei jäänyt vain konkurssiin, 
vaan se jatkui jopa puheen pitä-
miskieltona paikallisen yritys-
järjestön pikkujouluissa. Ari oli 
niin sanottujen ystäviensä tahol-
ta ja omien tunto-
jensa myötä lop-
puun ajettu mies.

- Menin erää-
nä päivänä tyh-
jään toimistoon 
ja vedin pistoo-
lin piipun suuhu-
ni. Sitten tuli jokin 
älynvälähdys elä-
män jatkumisen 
mahdollisuudesta, 
ja vedin aseen pii-
pun varovasti pois suustani, Ahl-
gren kertoo.

Hän sai jatkaa elämäänsä, mut-
ta tietää liian monen yrittäjän 
liekin sammuneen.

- Monet yrittäjät ovat vetäneet 
itsensä kiikkuun. Eräskin kon-
kurssiin joutunut maalari päätyi 
polttamaan itsensä autossaan, 
Ahlgren kauhistelee.

Velkasaneeraus pelasti

Konkurssin jälkeen Ari käve-
li päivittäin tyhjältä asunnoltaan 
Jyväskylän Vaajakoskelta toi-
mistolleen Kirriin. Matkaa tuli 
linnuntietä mitattuna yli 15 kilo-
metriä suuntaansa.

- Eräänä aamu-
na isäni oli kadun-
reunalla vastassa 
ja toivotti minut 
asumaan kotiin. 
Siitä elämä läh-
ti jotenkin solju-
maan, Ahlgren 
kertoo.

Hän pääsi vel-
kasaneeraukseen, 
joka keskeytyi va-
kavan sairastu-

misen myötä. Sitten tuli toinen 
mahdollisuus.

- Pääsin toiseen velkasaneera-
ukseen, koska olin sairastunut. 
Rakas vaimoni Anja osasi kä-

Miltä sinusta tuntuisi, jos jääkaapissa ei olisi 
enää kuin valo? Tämä tilanne on totta liian 
monelle suomalaiselle. Yrittäjänä kaiken la-
mavuosina menettänyt ja nykyisin ilmaista 
velkaneuvontaa antava Ari Ahlgren on joutunut 
kokemaan tämänkin vuosien varrella.

Korona koettelee kotitalouksia lamavuosien tapaan

sitellä minua, ja siitä elämä läh-
ti pikkuhiljaa kulkemaan eteen-
päin, Ahlgren kiittelee.

Vertaistukea 
velkaantuneille

Konkurssin jälkeen Ahlgren 
työskenteli vanginvartijana ja lin-
ja-auton kuljettajana.

Vuonna 2014 Ahlgrenit perus-
tivat Rahattomat ry:n, joka an-
taa neuvontaa taloudelliseen ah-
dinkoon joutuneille ihmisille. 
Uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton yhdistys toimii va-
paaehtoisvoimin.

- Emme anna rahaa tai myönnä 
lainaa, mutta annamme neuvo-
ja. Tämä on vertaistukea. Emme 

syyllistä autettavaa tai moralisoi 
hänen nykytilannettaan. Jokai-
nen ihminen on neuvojen arvoi-
nen, ja jokainen elämä on tärkeä, 
Ahlgren sanoo.

Hän toimittaa nettiradiota, jon-
ka nimi on Radio Rahaton. Sen 
ohjelmissa puhutaan eri asian-
tuntijoiden kanssa rahan käyt-
töön liittyvistä asioista.

Kerrostalon alakerrassa sijaitse-
valla radioasemalla on Arin lisäk-
si kaksi henkilöä työkokeilussa. 
He saavat tehdä radio-ohjelmaa 
nimimerkin turvin.

Yhdistyksellä on myös studio 
Turussa, jonka vastuuhenkilönä 
toimii Ari Bordi.

Laskut voi hoitaa 

Koronakriisi on vienyt monel-
ta suomalaiselta työpaikan ja toi-
meentulon. Ahlgrenin mukaan 
talousvaikeuksiinsa neuvontaa 
tarvitsevien ihmisten määrä on 
kasvanut selkeästi viimeisen vuo-
den aikana. Tiukka aika on saa-
nut miehen puhelimen soimaan 
entistä enemmän.

- Vähävaraisempien eläkeläis-
ten ahdinko on kasvanut, ja työ 
on loppunut liian monelta ihmi-
seltä. Esimerkiksi Jämsässä sul-
jettiin paperitehdas, ja siellä jäi 
perheitä pulaan ilman palkkatu-
loja ja isojen talolainojen kanssa, 
Ahlgren kertoo.

Hän muistuttaa, että vaikealta 
näyttävässä rahapulassa on aina 
selviytymismahdollisuus. Lasku-
jen kanssa ei kannata jäädä yksin 
murehtimaan.

- Kannattaa hakea apua ajoissa. 

”Apua kannattaa 
hakea ajoissa”

"Emme 
anna rahaa 
tai myönnä

lainaa, mutta 
annamme 
neuvoja."

Ari Ahlgren 
tarjoaa apua 
ylivelkaantu-
neille.

Leipäjonot olivat 
kasvussa jo ennen 
koronaa.
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SUOMALAISTEN luottamusta tule-
vaisuuteen on pidettävä yllä näinä 
vaikeina aikoina. Perussuomalaiset 
eivät usko, että jatkuva velkaan-
tuminen ja perustarpeiden kustan-
nusten kohottaminen valaisivat us-
koa valoisaan tulevaisuuteen.

- Ihmisiä on nyt kannustettava 
työntekoon ja yrittäjyyteen. Oman 
työn tuloksilla pitää voida hank-
kia kunnollinen asunto ja ajoneu-
vo ilman, että joutuu elämään jat-
kuvassa epävarmuudessa ja pelossa 
siitä, mitä veroja ja maksuja viher-
vasemmisto seuraavaksi keksii, sa-
noo perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Viime elokuussa voimaan astunut 
bensiinin ja dieselin valmisteveron-
korotus oli kovempi kuin kertaa-
kaan aiemmin tällä vuosituhannel-
la. Kasvava verotus haittaa Suomen 
teollista kilpailukykyä.

Kasvavat logistiikkakustannukset 
ajavat tuotantoa pois Suomessa. 

- Ainaisten veronkorotusten si-
jaan kuntien ja valtion tuhlailu on 
saatava aisoihin. Julkisen rahan-
käytön lisääminen ei ole kestävä 
tie elvyttää taloutta, vaan parem-
pana keinona olisivat veronke-

vennykset. Työntekijöiden, eläke-
läisten ja yrittäjien ostovoiman 
kasvattaminen luo hyvinvointia, 
kilpailukykyä ja uusia työpaikkoja.

Perussuomalaiset vastustavat jyr-
kästi erityisesti Euroopan eteläi-
sille ongelmamaille suunnattavaa 
tukipakettia, jota suomalaiset ve-
ronmaksajat joutuvat rahoitta-
maan 6,6 miljardilla eurolla. Suo-
melle tuosta summasta palautuu 
reippaasti alle puolet – jos sitä-
kään.

- Suomen on pakko määritel-
lä oman itsenäisyytensä suhde 
EU:hun tai muut tekevät sen Suo-
men puolesta, kuten EU:ssa on tä-
hänkin asti tehty. Suomessakin 
ollaan jo niin pitkällä, että liitto-
valtion kannattajat ovat valmii-
ta pakottamaan suomalaiset ve-
ronmaksajat tekemään lahjoituksia 
muille kriisimaille.

- Suomen kansa ei hyväksyisi tu-
lonsiirtounionia, mutta hallitus 
pelkää kansaa eikä uskalla järjes-
tää EU:n tukipaketista kansanää-
nestystä. Perussuomalaiset eivät 
hyväksy EU-politiikan varjolla ta-
pahtuvaa veronmaksajien ryöstöä, 
Tavio painottaa.

LISÄKSI kunnille tulisi tästä valta-
va lasku, kun perheet olisivat pa-
kotettuja viemään lapsi usein päi-
vähoitoon jo 9 kuukauden iässä, 
kun vanhempainvapaa päättyy. 

- Mistä ja millä rahalla nämä päi-
vähoitopaikat luodaan?

Syntyvyys saattaisi 
entisestään laskea

Ennen kaikkea PS-Naiset pitävät 
esitystä räikeästi perheiden valin-
nanvapauden vastaisena. Nykyään, 
kun kotihoidontukea maksetaan 
kolmeen ikävuoteen saakka, per-
heillä on edes jonkinlainen mah-
dollisuus olla pienen lapsen kanssa 
kotona. Kaikilla ei ole tähän va-
raa nykyiselläkään tuella. 
On kuitenkin hyvinvoin-
tivaltion mitta, että 
lapsella olisi mah-
dollisuus kasvaa 
ensimmäiset vuo-
tensa kotona.

- Päivähoitom-
me laadussa ei ole 
vikaa, mutta on pe-
riaatteellisesti vää-
rin pakottaa perheet 
turvautumaan päivähoi-
toon jo alle vuoden ikäisen lapsen 
kanssa. Se on kallista ja kohtuu-
tonta. Lisäksi tutkijatohtori Aino 
Saarisen tuoreen väitöskirjan mu-
kaan päiväkodin aloittaminen liian 
varhain, liian iso ryhmäkoko ja lii-
an pitkät hoitopäivät kasvattavat 
lapsen aggressiivisen käyttäytymi-
sen riskiä.

- On myös huomioitava, että ko-
tihoidontuen lakkautus saattaisi 
entisestään heikentää syntyvyyttä, 

kun lasta suunnittelevat tietävät 
jo etukäteen, että taloudelliset 
mahdollisuudet olla lapsen kanssa 
ovat heikot.

Suomen historian 
perhevihamielisin hallitus

Naisjärjestö ei myöskään pidä 
kotihoidontuen lakkauttamista 
minkäänlaisena työllisyystoimena. 
Se ei loisi yhtään työpaikkaa. Sen 
sijaan se pakottaisi usein nimen-
omaan äidit ottamaan esimerkik-
si matalapalkkaisten alojen osa-ai-
kaisia työpaikkoja vastaan, jotta 
hallitus saisi pakotetusti korjailtua 
työllisyyslukuja. Äiti ei saa olla 
lapsensa kanssa, ja veronmaksajat 

maksavat päivähoitopaikasta, 
jota ei olisi tarvittu ilman 

päätöntä perhevihamie-
listä politiikkaa.

- Kaiken kaikkiaan 
säästötoimenpiteet 
näyttävät kohdistu-
van nyt kohtuutto-
masti lapsiperheisiin, 

eikä loppua näy. Pe-
russuomalaiset eivät ole 

tällaisten perheisiin koh-
distuvien leikkausten kannalla, 

PS-Naiset jyrähtävät.
– Jos vanhempi hoitaa pientä 

lastaan kotona, hän ei ole työtön. 
Päinvastoin hän tekee ehkä elä-
mänsä tärkeintä työtä siinä het-
kessä. Jos hallitus lähtee ajamaan 
tällaista uudistusta, sen voidaan 
sanoa olevan Suomen historian 
perhevihamielisin hallitus.

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVA LEHTIKUVA

KASVAVA VERORASITE KURITTAA 
– TYÖLLÄ EI TULE TOIMEEN

Perussuomalaiset Naiset tyrmää työ- ja elinkei-
noministeriön alaisen ryhmän esityksen kotihoi-
dontuen lakkauttamisesta. Naisjärjestön hallituk-
sessa paheksutaan ajatusta siitä, että perheet 
kiristettäisiin työmarkkinoille ja lapsi päivähoitoon 
sillä, ettei muuten voi tulla pienen lapsen kanssa 
taloudellisesti toimeen.

SÄÄSTÖTOIMET KOHDISTUVAT 
KOHTUUTTOMASTI LAPSIPERHEISIIN

Lasku-
pinoa ei 
kannata 

hoitaa pika-
vipeillä.

Laskupino ei katoa itsestään, ja 
pikavipeillä niitä ei kannata hoi-
taa, koska se tuo vain lisää kuluja. 
Laskut voi ottaa mukaan ja tul-
la niiden kanssa meidän luokse. 
Voimme avata kirjekuoret yhdes-

sä ja tehdä suunnitelman, miten 
laskuista selvitään. Siihen löytyy 
keinot, Ahlgren vakuuttaa.

TEKSTI MIKA RINNE
KUVAT MIKA RINNE JA LEHTIKUVA

Koti-
hoidontuen 

lakkauttaminen 
ei ole työlli-
syystoimi.
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Jyväskyläläisellä koura-au-
toyrittäjä Harri Ojanpe-
rällä on ihmeellinen kyky 

yhdistää yrityksiä ja ihmisiä. Mi-
käli miehen yritys itse ei pysty 
vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, 
Ojanperä välittää työtilauksen 
jollekin toiselle yritykselle.

- Se ei ole meiltä pois, vaan an-
netaan hyvän kiertää. Voihan 
olla, että joku yritys tekee meille 
myöhemmin saman palveluksen, 
Ojanperä sanoo.

Hänen periaatteenaan on kan-
nustaa yrittäjiä verkostoitumaan.

- Kukaan ei pärjää ja ei jaksa 
toimia kauan yksin. Verkostoitu-
malla saa apua tarvitessaan ja voi 
luoda jotain uutta, hän tuumii.

Ojanperä on tunnettu jyväsky-
läisen jääkiekkoseura JYPin tu-
kijana. Hän on puuhannut useita 
varainkeräyksiä lasten ja nuorten 
jääkiekkourheilun tukemiseksi.

Koronakriisi vei katsojat pois 
jääkiekkopeleistä ja JYPin tuki-
joiden mainokset jäivät tyhjään 
jääkiekkohalliin. Ojanperä kek-
si tarjota pulaan jääneiden yrit-
täjien auttamiseksi ilmaista mai-
nostilaa koura-autonsa kyljistä, 
joihin teipataan veloituksetta yri-
tysten logot tämän kevään ajak-
si. Mainostempaus tuo näkyvyyt-
tä lähes 50 yritykselle.

Äidin tähti taivaalla

Ojanperän yrityksen histo-
ria ulottuu vuoteen 1934, jol-
loin Harrin pappa Onni Ojan-

Neljän lapsen yksinhuoltaja ja koura-autoyrittäjä Harri 
Ojanperä kehottaa yrittäjiä verkostoitumaan, jotta yhä 
useampi selviäisi korona-ajasta kuivin jaloin.

Yrittäjät auttavat toisiaan korona-aikana

perä aloitti puunkuljettamisen 
Lapissa. Vuonna 1989 yritys siir-
tyi Jyväskylässä 
Harrille hänen isäl-
tään Mikko Ojan-
perältä.

Harri teki lujas-
ti töitä kuljetusyri-
tyksessä ja vide-
oliikkeessä, mutta 
traaginen vastus iski 
päin kasvoja. Hä-
nen vaimonsa kuo-
li vuonna 1997. Täl-
löin mies jäi neljän 
lapsen yksinhuoltajaksi. Hän sai 
lastensa hoitamiseen apua van-
hemmiltaan ja edesmenneen vai-
monsa sisaruksilta.

- Lapset kasvatin puhelimella. 
Kerran toiseksi vanhin tytär sa-
noi puhelimisessa, että äidin täh-
ti näkyy taivaalla. Siinä oli tiukka 
paikka olla isänä ja koettaa selit-
tää asioita puurekan ohjaamossa 
lapselle kyyneleet silmissä, Ojan-
perä muistelee.

Yritys kuljetti autoillaan puu-
ta metsäteollisuuden tehtaille, 
mutta alan 2000-luvun lakot löi-
vät tilausmäärien luukut kiinni. 
Tällöin mies kehitti koura-auto-
palvelun.

Yhdessä enemmän

Koura-autopalvelu lähti hyvin 
liikkeelle, mutta sitten Ojanpe-
rällä todettiin Parkinsonin tau-
ti vuonna 2007. Sairastumisen 
myötä yrityksen kalustoa vähen-

”Näin pidetään Suomen 
pyörät pyörimässä”

- Epidemia ei iskenyt meidän toimintaamme niin pahasti kuin pelättiin, 
Harri Ojanperä huokaa.

nettiin ja auton ajaminen siirtyi 
enemmän Harrilta hänen poikan-
sa Ilkan hoidettavaksi. Toinen 
koura-auton kuljettajista on Jari 

Kananen.
Nykyisin yrityksen toimialaan 

kuuluu raakapuun ja bioenergian 
kuljetus, koura-autotyöt, pihan-

PERUSSUOMALAISET tietävät, ett-
eivät yritykset irtisano ihmisiä il-
keyttään, vaan siksi, että työn 
tarve on vähentynyt ja yritysten 
kilpailukyky joutunut entistä ko-
vemmalle koetukselle. Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Jussi Halla-
aho muistuttaa, ettei hallituksen 
suunnittelema eläkeputken poisto 
itsessään ratkaise työllisyysastee-
seen ja huoltosuhteeseen liittyviä 
kysymyksiä.

- Vaikka eläkeputki tekeekin yri-
tyksille helpoksi vähentää väkeä 
iäkkäämmästä päästä, on muistet-

tava, että yritykset eivät irtisano 
ihmisiä ilkeyttään vaan siksi, että 
työn tarve on vähentynyt.

Halla-aho huomauttaa, ettei elä-
keputken poistaminen luo yhtään 
uutta työpaikkaa. Työllisyysastetta 
saadaan merkityksellisesti nousuun 
vain sillä, että yksityiselle sekto-
rille syntyy uusia työpaikkoja - ja 
samalla työn tekeminen suhteessa 
tulonsiirtojen varassa elämiseen on 
kannattavampaa.

- Näihin voidaan vaikuttaa vero-
tuksella sekä laskemalla ihmisten 
asumis- ja liikkumiskustannuksia, 

YRITYSTEN KILPAILUKYKY 
KUNTOON

jolloin palkkatuloista jää enemmän 
käteen. Tällöin ei tarvitse nostaa 
bruttopalkkoja, joka vaikuttaa kiel-
teisesti työpaikkojen määrään.

- Yritysten toimintaedellytyksiin 
voidaan vaikuttaa verotuksella ja 
esimerkiksi sillä, että harjoitetaan 
hieman vähemmän kiilusilmäistä ja 
punavihreää ilmastopolitiikkaa, Hal-
la-aho sanoo.

Perussuomalaiset korostavat ta-
sapuolisuutta ja sitä, ettei minkään 
ikäisten työntekijöiden asemaa ole 
työllisyyden kannalta järkevää kor-
jata jonkin toisen ikäryhmän kus-
tannuksella.

- Ei sekään ole hyvä tilanne, jos 
iäkkäämmät työntekijät pysyvät 
muutaman vuoden pidempään töis-
sä, jos sen vastineena on, että nuo-

ria ei oteta tilalle.
Hallituksen toimet suomalaisten 

työllistymisen edistämiseksi ovat 
toistaiseksi jääneet vaatimatto-
miksi. Pääministeri Sanna Marin on 
toistuvasti vakuutellut, että työlli-
syystoimia olisi tulossa koko loppu-
hallituskauden ajaksi.

Halla-ahon mukaan keskeistä oli-
si juuri nyt tehdä verotuksellisilla ja 
muilla keinoilla sekä työn vastaan-
ottamisesta että työn tarjoamisesta 
nykyistä kannattavampaa.

- Jos haluamme parantaa kaiken 
ikäisten työllisyysastetta, silloin on 
meidän keskityttävä parantamaan 
tuottavan työn edellytyksiä.

Suomessa saattaa esiintyä myös 
ikäsyrjintää, vaikka yli 55-vuoti-
aiden työllistymisen haasteet ovat 

"Kun 
muilla menee

hyvin, se 
säteilee 

hyvää myös
meille."
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Monilla jo akuutti hätä

K oronaepidemiaa on 
kestänyt Suomessa jo 
vuoden. Koronaviruk-

sen leviämistä on pyritty estä-
mään erilaisin toimin ja rajoi-
tuksin, jotka ovat muuttaneet 
kansalaisten elämää ja yritysten 
toimintaa. 

- Yritysten koronasta ja rajoi-
tuksista aiheutuvia talou-
dellisia menetyksiä on 
pyritty auttamaan 
erilaisten tukioh-
jelmien avulla. 
Kun koronaepi-
demia on jatku-
nut jatkumis-
taan, on yritysten 
toiminta kärsi-
nyt, kun pahimmas-
sa tapauksessa asiak-
kaat ovat kadonneet täysin 
rajoitusten myötä. Hätä ei ole 
poistunut, perussuomalaisten 
kansanedustaja Jussi Wiho-
nen kuvaa tilannetta.

Valtiokonttori on jakanut yri-
tyksille kustannustukea. En-
simmäisen hakukierroksen ha-
kukriteerit jättivät toivomisen 
varaa, ja moni yritys jäi ilman 
kaipaamaansa apua. Nyt on 
käynnissä toinen hakukierros, 
jonka kriteerejä on muutettu.

- Monet yritykset ovat var-
masti kiitollisia saamastaan 
avusta, mutta edelleen kritee-

Yritysten koronasta ja rajoituksista aiheutuvia 
taloudellisia menetyksiä on pyritty auttamaan 
erilaisten tukiohjelmien avulla. Ensimmäisen 
hakukierroksen hakukriteerit jättivät kuiten-
kin toivomisen varaa, ja moni yritys jäi ilman 
kaipaamaansa apua.

Hallitukselta kaivataan 
lisätoimia yritysten 
auttamiseksi

reihin on toivottu hienosäätöä.

Työpaikat saatava 
säilytettyä

Toisen kierroksen tarkastelus-
sa käytetään tukikautta kesäkuus-
ta lokakuuhun 2020. Koronatilan-
ne on ehtinyt muuttua syksyn ja 

talven aikana paljon. Esimer-
kiksi koronan muunto-

viruksen leviäminen 
ja hidas rokotustah-

ti ovat muuttaneet 
lähitulevaisuuden 
näkymiä. Lisään-
tyneet koronata-

paukset ovat joh-
taneet tiukempiin 

rajoituksiin ja suosi-
tuksiin, jotka ovat vai-

kuttaneet monen yrityksen toi-
mintaan ympäri Suomen. 

- Saamassani kansalaispalaut-
teessa eräs 34 vuotta yrittäjä-
nä toiminut kansalainen valitteli, 
että toisen kierroksen kustan-
nustukihakemus hylättiin, kos-
ka liikevaihto oli laskenut kesä-
lokakuun tarkastelujaksolla 29 
prosenttia, kun raja on määritelty 
30 prosenttiin. Kuitenkin marras-
kuussa liikevaihto oli laskenut jo 
45 prosenttia, Wihonen kertoo.

- Koronan hillitsemiseksi tar-
vitaan tiukkojakin toimia, jol-
loin tiettyjen alojen toiminta vai-

keutuu. 
On tärke-
ää, että näiden 
alojen toimijoille ja yleisesti ko-
ronasta kärsiville yrityksille saa-
daan apua. Monelle viime vuo-
si on ollut tavattoman raskas, ja 
on vaikea löytää uskoa tulevai-
suuteen, kun yrityksen kassa on 
tyhjänä. Yritysten ahdinkoa tu-
lee kuunnella ja tarjota apua, jotta 
yritykset selviävät pahimman yli 
ja työpaikkoja saadaan säilytettyä. 
Lopulta yritykset kuitenkin voivat 
pelastaa vain asiakkaat.

Monella tukala tilanne

Wihonen tiedustelee hallituk-
selle jättämässään kirjallisessa 
kysymyksessä, tuleeko valtiokont-
torin kustannustuesta haettavak-
si kolmatta hakukierrosta, jos-
sa otetaan huomioon tukikautena 
loppusyksy 2020 ja talvi 2021, ja 
onko yritystukien suunnittelussa 
otettu huomioon muuttunut ko-
ronatilanne vuosien 2020-2021 
vaihteessa ja se, miten yritysten 
tilanne on muuttunut toisen ha-
kukierroksen tarkastelujaksosta.

- Millä aikataululla yritystu-
kia on suunnitteilla ja otetaan-
ko suunnittelussa huomioon, että 
monilla yrityksillä hätä on akuut-
ti, ja kun loputtomiin ei voida yri-
tystukia jakaa, niin miten hallitus 
aikoo helpottaa yritysten toimin-
tamahdollisuuksia koronaepide-
mian aikana, jotta yritykset sai-
sivat asiakkaita ja ylläpidettyä 
liiketoimintaansa?

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVA LEHTIKUVA

rakennusaineiden säkittäminen, 
myynti ja kuljetus sekä pihanra-
kennusaineiden myynti.

Viime vuonna 60-vuotispäivi-
ään juhlinut Ojanperä itse keskit-
tyy yhä enemmän uusien bisnes-
ten kehittämiseen.

- Kun muilla yrityksillä menee 
hyvin, niin se säteilee hyvää myös 
meille. Näin pidetään Suomen 
pyörät pyörimässä.

Korona-aika lisäsi Ojanperän 
yrityksen töitä, kun ihmiset al-
koivat laittamaan pihojaan.

- Valitettava epidemia ei iske-
nyt meidän toimintaamme niin 
pahasti kuin pelättiin. Ihmiset al-
koivat rakentaa pihojaan. Se lisäsi 
tarvikkeiden kysyntää, ja me ke-
hittelimme edelleen uutta palve-
lua myös saariston lomamökkien 
tarpeisiin, Ojanperä kertoo.

TEKSTI JA KUVAT 
MIKA RINNE Yritysten 

ahdinkoa
 tulee 

kuunnella.

Moni 
firma on 

joutunut laitta-
maan lapun

 luukulle.

myös aina sidoksissa siihen alaan, 
jolla toimitaan. Toisaalta eräillä 
aloilla kokemus itsessään on jopa 
arvokasta, ja se lisää työntekijän 
arvoa työnantajan silmissä.

- Sitten on myös suorittavan 
portaan töitä, joissa työpanos as-
teittain madaltuu. Ehkä pitäi-
si kehittää keinoja, joilla sopeu-
tetaan työnantajan kustannuksia 
siitä, että työntekijän olosuh-
teet muuttuvat iän myötä, Halla-
aho sanoo.

- Tärkeintä on parantaa yri-
tysten kilpailukykyä ja toiminta-
edellytyksiä sekä työn vastaan-
ottamisen kannattavuutta. Tämä 
on ainoa kestävä tapa, jolla koko 
Suomi pidetään elinvoimaisena.



30         w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Suomen veroaste on ennä-
tyskorkea, mutta silti yhä 
useampi ihminen kokee, 

että maksetuille veroille ei saa 
vastinetta. Johtopäätös on se, 
että veroja korottamalla suoma-
laisten asema ei parane vaan al-
kaa päinvastoin huonontumaan.

- Tämän takia asiat on laitet-
tava kunnissa tärkeysjärjestyk-
seen ja olemassa olevat julkiset 
resurssit on kohdistettava suo-
malaisten turvallisuutta ja hy-
vinvointia edistäviin asioihin. 
Samalla on leikattava kaikesta 
turhasta, toissijaisesta ja haitalli-
sesta, perussuomalaisten puolue-
sihteeri Simo Grönroos sanoo.

Tällä hetkellä maahanmuut-
toon, ilmastoposeeraukseen ja 
identiteettipolitiikkaan liittyvät 
epäkohdat valtaavat alaa myös 
kunnissa, suuret kaupungit edel-
lä. Lisäksi hallituksen valtakun-
nan tason politiikka syö elin-
voimaa peruspalveluista – mitä 
enemmän rahaa käytetään val-

tion tasolla turhuuteen, sitä vä-
hemmän sitä riittää kuntapalve-
luiden tukemiseen.

Perussuomalaiset katsoo, että 
kuntien rakenteellinen velkaan-
tuminen voidaan korjata ainoas-
taan kunnan tehtäviä karsimalla 
ja keskittymällä järkevään talou-
denpitoon. 

Paikallisille yrittäjille 
lisää mahdollisuuksia

Perussuomalaiset pyrkii siihen, 
että myös kotimaisilla ja paikal-
lisilla yrityksillä on oltava mah-
dollisuus osallistua kunnan pal-
veluiden tuottamiseen. Keskeistä 
on, että hinta-laatusuhde on 
kunnossa ja veronmaksaja hyö-
tyy eniten.

- Kun kunnissa tuotetaan pal-
veluja, kuntapäättäjien on samal-
la huolehdittava, että paikallis-
ten ja kotimaisten firmojen on 
mahdollista osallistua tarjouskil-
pailuihin, etteivät kaikki kunnan 

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa laitetaan 
asiat tärkeysjärjestetykseen. Perussuomalaisten 
mielestä kuntien velkaantuminen voidaan korjata vain 
kunnan tehtäviä karsimalla ja keskittymällä järkevään 
taloudenpitoon. Samalla kunnissa on leikattava kai-
kesta turhasta, toissijaisesta ja haitallisesta.

Perussuomalaiset laittavat kunnat kuntoon:

Suomalaisten hyvinvointi 
ja turvallisuus etusijalle

ostamat palvelut mene ylikansal-
lisille suuryrityksille, vaan myös 
lähellä olevat toimijat pystyvät 
osallistumaan palvelujen tuotta-
miseen.

Sähkö- ja vesilaitosten kaltaiset 
välttämättömät palvelut on pi-
dettävä yhteisesti omistettuina, 
eikä kunnan pidä lähteä yksityis-
tämään niitä. Perussuomalaiset 
haluaa myös lopettaa kaverikapi-
talismin, kähminnän ja suhmu-
roinnin kunnissa.

- Ne loppuvat parhaiten sil-
lä, että korruptoituneet poliiti-
kot äänestetään vaihtoon. Perus-
suomalaiset onkin koko kansan 
ja kaikkien kuntalaisten puolue, 
eivätkä perussuomalaiset toimi 
minkään erityisryhmän tai suur-
yritysten juoksupoikina. Perus-
suomalaisten tekemistä ei säätele, 
mitä SAK, MTK tai EK huutele-
vat, vaan perussuomalaiset toimii 
itsenäisesti ajatellen koko kun-
nan etua, Grönroos toteaa.

Ideologinen 
pelleily pois

Perussuomalaiset haluaa jo-
tain rajaa ideologiselle pelleilylle. 
Kunnissa ei pidä lähteä mukaan 
esimerkiksi pienten mutta äänek-

käiden vähemmistöjen monikult-
tuurisuutta tai tarpeettomia su-
kupuoli-ideologioita edistäviin 
puuhasteluihin.

– Suomessa on äänekkäitä ryh-
miä, jotka vaativat jos jonkinlais-
ta ideologista vouhotusta niin 
valtion tasolla kuin kunnissa. 
Näihin ei kuitenkaan pidä lähteä 
mukaan. Monikulttuurihihhu-
loinnissa tai sukupuoli-ideologi-
oissa ei ole mieltä, koska ne voi-
vat johtaa siihen, että kuntien 
budjetointia tehdään teennäisen 
sukupuolitietoisesti tai että katu-
kylttejä muutetaan verorahoilla 
sukupuolineutraaleiksi. Nämä ei-
vät edistä suomalaisten turvalli-
suutta ja hyvinvointia, verorahat 
vaan menevät hukkaan, Grön-
roos sanoo.

Ei velkaannuteta 
kuntia enempää

Myös liikennerakentamises-
sa perussuomalaiset haluaa ede-
tä käytäntö edellä. Rakentamista 
onkin tehtävä sujuvan liikku-
misen eikä ideologian näkökul-
masta.

- Tällä hetkellä ongelmana on 
se, että ideologisista syistä esi-
merkiksi raideratkaisuja yliko-

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vetää väkeä toritapah-
tumiin, joita on jouduttu karsimaan koronan vuoksi.
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rostetaan. Toisaalta yksityisau-
toilua rokotetaan turhan paljon. 
Tästä on päästävä kunnissa 
eroon, koska erilaisilla liikku-
mismuodoilla, yksityisautoilul-
la, pyöräilyllä ja julkisella liiken-
teellä on kaikilla oma paikkansa. 
Kunnissa infrarakentamisessa 
onkin lähdettävä liikkeelle sen 
kartoittamisessa, millaista liikku-
mista kunnissa tarvitaan ja mi-
ten sitä saadaan kustannustehok-
kaasti, Grönroos sanoo.

Perussuomalaisten mieles-
tä kuntien velkaantuminen yli-
mitoitettujen investointien 
vuoksi saa riittää. Esi-
merkiksi uusien kun-
nantalojen, pika-
raitioteiden ja 
konserttipalatsi-
en rakentamisen 
aika ei ole nyt.

- Velkahirressä 
roikkuva kunta ei 
ole itsenäinen kun-
ta. Silti tälläkin het-
kellä kunnat ovat suu-
remmissa veloissa kuin koskaan 
aiemmin. Tämä johtuu pitkäl-
ti siitä, että kunnissa on aiemmin 
tehty ylimitoitettuja rakennu-
sinvestointeja. Jatkossa kaik-
keen uuteen suurempaan ra-

kentamiseen on suhtauduttava 
kriittisesti. Varsinkin liikennera-
kentamiseen liittyy usein ilmas-
topolitiikkaan liittyviä intohimo-
ja, jotka eivät kuitenkaan palvele 
kuntalaisten etuja.

Haittamaahanmuutolle 
stoppi

Ruotsissa on harjoitettu vuo-
sikymmeniä vastuutonta maa-
hanmuuttopolitiikkaa, mistä 
seurauksena on ollut jengirikol-
lisuutta, turvattomuutta ja vä-

kivaltaa. Perussuomalai-
set katsoo, että Ruotsin 

tie ei saa olla Suo-
men tie.

- Kuntatasolla 
on tehtävä selväk-
si, että maahan-
muuttoon perus-
tuva väestönkasvu 

ei ole tervettä. Kun-
tien pitää olla otta-

matta kiintiöpakolaisia 
ja olla antamatta kuntapaik-

koja turvapaikanhakijoille. Myös 
valtion suuntaan kuntien pi-
tää tehdä selväksi, että nykyinen 
maahanmuuttopolitiikka ei aja 
kuntien eikä kenenkään suoma-
laisen etua.

- Maahanmuuttajien hyysäämi-
selle pitää kunnissa laittaa lop-
pu. Ennen kaikkea se tarkoittaa 
sitä, että kuntien tulee lopettaa 
laittomasti maassa oleville suun-
natut, veronmaksajille kalliiksi 
käyvät palvelut. Sen sijaan laitto-
masti maassa olevat pitäisi pois-
taa maasta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT PS ARKISTO

ENSIN SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS
Suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ensin. Veronkorotusten ja ve-
lanoton tie on käyty loppuun. Turhista, toissijaisista ja haitallisista me-
noista leikattava. Olemassa olevat resurssit keskitettävä ydintehtäviin. 
Kuntien tehtävien ja resurssien tulee olla tasapainossa.

KYLLÄ KOTIMAISELLE JA PAIKALLISELLE
Palveluiden tuotantotavassa ei tule suosia ideologisista syistä julkista tai 
yksityistä tuotantomallia. Vesilaitokset, sähkölaitokset ja muut luonnol-
liset monopolit tulee säilyttää yhteisessä omistuksessa. Pienten paikal-
listen ja kotimaisten toimijoiden osallistuminen kilpailutukseen on mah-
dollistettava.

LOPPU HYVÄVELIJÄRJESTELMÄLLE
Korruptoituneet rakenteet murtuvat helpoiten äänestämällä korruptoitu-
neet poliitikot ulos. Perussuomalaiset eivät ole riippuvaisia etujärjestöis-
tä ja pystyvät siksi ajamaan kuntalaisten kokonaisetua.

JOTAIN RAJAA IDEOLOGISELLE VOUHOTUKSELLE
Pienten ääriryhmien ideologiseen puuhasteluun ei tule lähteä verovaroin 
mukaan. Suomalaisen kulttuurin tulee näkyä ja kuulua. Poliittisen korrek-
tiuden nimissä ei historiaa tule unohtaa tai ihmisten suita tukkia.

LIIKENNERAKENTAMINEN LIIKKUMISEN LÄHTÖKOHDISTA
Liikenneratkaisut suunniteltava kustannustehokkaasti liikkumisen näkö-
kulmasta. Julkisella liikenteellä, pyöräilyllä ja yksityisautoilulla on oma 
paikkansa – mitään liikkumisen muotoa ei saa rankaista tai suosia ideolo-
gisista syistä. Toimivaa bussiliikennettä ei saa hankaloittaa ideologisilla 
raideratkaisuilla. Teiden ylläpitoa ei voi jättää tiheästi asutuilla alueilla 
asukkaiden itsensä huolehdittavaksi. Tien kulkukelpoisena pitäminen kuu-
luu kunnan perustehtäviin.

SUHTEELLISUUDENTAJUA ILMASTOTOIMIIN
Kuntien ei tule ajaa valtiota jyrkempiä ilmastotoimia. Öljylämmityksen 
kiellolla ei saa kasvattaa kuntien ja kansalaisten kustannuksia. Teollisuu-
den toimintaedellytyksistä tulee pitää huoli myös kunnissa.

TURVALLISET KOULUT JA RAUHALLISET KIRJASTOT
Koulujen otettava kovat toimet käyttöön kiusaamista ja kouluissa tapah-
tuvaa väkivaltaa kohtaan. Erityisoppilaiden laittaminen tavallisiin luok-
kiin ei edistä kenenkään oppimista. Kirjastot on säilytettävä rauhallisina.

KOHTUULLISUUTTA RAKENTAMISEEN
Suurien rakennusinvestointien tarpeellisuutta tulee arvioida kriittisesti. 
Ylivelkaantunut kunta ei ole enää itsenäinen kunta.

RUOTSIN TIE EI OLE MEIDÄN TIEMME
Haittamaahanmuutto romahduttaa julkisen talouden ja turvallisuuden. 
Kuntien ei tule ottaa kiintiöpakolaisia. Kuntien tulee vaatia valtiovaltaa 
kiristämään maahanmuuttopolitiikkaa.

LOPPU MAAHANMUUTTAJIEN HYYSÄÄMISELLE
Laittomasti maassa olevien palvelut lopetettava. Maahanmuuttajien oman 
kielen ja kulttuurin tukeminen lopetettava. Ei ”positiiviselle syrjinnälle”. 
Huonosti integroituneiden paluumuuttoa edistettävä.

PERUSSUOMALAISTEN
KUNTAVAALIOHJELMA

Ruotsin
tie ei 

saa olla 
Suomen

tie.

Perus-
suomalaiset

haluaa lopettaa 
kaverikapitalismin 

ja suhmuroinnin
kunnissa.
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