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Perussuomalaiset vaativat täyskäännöstä talouspolitiikkaan:

Ostovoimaa ja työpaikkoja
verotusta keventämällä
Hallitus unohti pienyrittäjät:

Elvytysrahat valuvat ulkomaille

Suomessa myydään maailman
viidenneksi kalleinta bensaa

Polttoaineveron
korotukset peruttava

Hallituksen kunnianhimoinen
ilmastopolitiikka näkyy kukkarossa

”Suomalaisilta
loppuvat rahat”

Kylmää kyytiä palkkatyöläiselle

Asumisen kustannukset karkaavat
tavallisten ihmisten käsistä

Nyt tarvitaan ostovoimaa
ja työpaikkoja.

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Sanat, jotka tarkoittavat
päinvastaista
LIDL potki Veikkauksen peliautomaatit kauppojensa eteisistä. Suoraselkäinen tempaus vai turhanpäiväistä holhoamista?
Miten sen nyt ottaa. On yleisessä tiedossa, että Veikkaus vie rahat
köyhimmiltä suomalaisilta ja peliongelmaisilta sekä jakaa ne niille, jotka hallitsevat Suomea. Järjestely on
suorastaan nerokas, ainakin saamapuolelta katsottuna.
Joku voisi nähdä pientä ongelmaa
peliongelmaisten suomalaisten taskujen tyhjentämisessä, mutta ehkäpä
se riittää, että touhu maskeerataan
hyvän mielen pelaamiseksi, joka on
vastuullista. Mediallakaan ei ole erityistä mielenkiintoa moittia sitä tasan ainoaa tahoa, jolla on aina varaa
mättää kymmeniä miljoonia mainoksiin. Niinpä yhtiötä koskevien paljastusten sijaan saamme lukea lehdistä
veikkausvoittotarinoita. Yhtiön kokoomuspomot saavat kymppitonniluokkaan paisuneen liksansa ja punavihreät yhdistykset rahoituksensa.
Suomen kansallinen erityispiirre onkin massiivinen järjestökenttä, jonka
pääasiallinen tehtävä on anoa rahaa
ja maksaa sitä poliittisin perustein
valituille toimijoilleen. Suomessa ei
ole korruptiota.
Keskustan Anne Bernerin ajamaa
taannoista taksiuudistusta perusteltiin hintojen halventumisella, tarjonnan lisääntymisellä ja kilpailun vapautumisella. Näiden sijaan saatiin
epäselvä hinnoittelu, kuljettajien
väliset nyrkkitappelut ja ”What?
Where?” -kysymyksiä, kun pyydät
kyytiä Stockmannille.
Noh, ehkä Helsingin nykyisten
maamerkkien opettelu onkin turhaa, sillä Stockmann taitaa olla kohta historiaa. Helsingin korkeimmat
johtajat vannovat julkisuudessa rakentavansa ”maailman toimivinta kaupunkia”. Tämä tietenkin tarkoittaa päinvastaista, eli autoilevien
asiakkaiden häätämistä pois keskustoista, Stokkan ajamista yrityssaneeraukseen ja keskustan pienyrittäjien pukkaamista perinpohjaiseen
ahdinkoon.
Poliitikot puhuvat säännönmukaisesti höpöjä. Mitä isompi ja korkeampi toimija, sitä paksumpaa pötyä
suusta kuuluu. Ronskia esimerkkiä
näyttää Kiinan kansantasavalta, joka
ei nimestään huolimatta ole tietenkään tasavalta vaan kommunistidiktatuuri. Taitavan ketkun tunnistaa
kyvystä väärentää jopa oma nimensä.
Kiina höpisee vihreästä siirtymästä,
kansainvälisestä yhteistyöstä ja ihmisoikeuksista ja tekee päinvastais-
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Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne
ihmettelee hallituksen kyvyttömyyttä.

ta. Kiina leirittää ja pakkosteriloi uiguurit, yrittää rohmuta Hongkongit
ja Taiwanit sekä rakentaa enemmän
hiilivoimaa kuin muu maailma ehtii
sitä purkaa.
Palturin puhumisen jatkuvasti
käynnissä olevissa olympiakisoissa
Kiina rynnii voitosta voittoon.

Hallituksen talouspolitiikkaan tarvitaan

EU on hätää kärsimässä, mutta yrittää tavoitella palturikilpailussa edes
pistesijaa. Niinpä EU rakentaa 750
miljardin euron kertaluonteisen ja
tarkkarajaisen koronaelpymisvälineen, joka ei tietenkään ole tarkkarajainen, ei kertaluonteinen, ei elvyttävä eikä sitä ole suunnattu koronaan
vaan vihreään siirtymään.
Vihreä siirtymä tarkoittaa Suomen
oloissa elinkelpoisten teollisuusyritysten siirtämistä lopettamismenettelyyn, sekä tietysti rahojen ohjaamista erilaisiin projekteihin, joita
toteuttavat poliitikkojen kaverit. Kivaa.
Jostain syystä elämme maailmassa, jossa marxismi-leninismin nimiin
vannova Kiina pitää valtiojohtoisen
teollisuutensa puolta ja markkinataloutena esiintyvät länsimaat hakkaavat itse omaa teollisuuttaan säpäleiksi. Erikoista.
Suomessa hallituksen mimmitiimi tekee hartiavoimin töitä edistääkseen mahdollisimman nopeasti ilmastotavoitteita. Suomeksi tämä
tarkoittaa teollisuuden toimintaedellytysten mahdollisimman nopeaa heikentämistä. Ja kun tehdas toisensa jälkeen odotetusti sulkeutuu,
mimmitiimi pysähtyy hetkeksi, twiittaa tsemppiä ja haleja ja jatkaa sitten
entistä kiivaammin.
Koronan leviämisestä on monenlaista teoriaa. Yhden mukaan se levisi Wuhanin torilta, toisen mukaan laboratoriosta. Oli kummasta hyvänsä,
se tuli vähän kalliiksi Kiinalle ja julmetun kalliiksi länsimaille.
Paha sanoa, mistä verstaasta ilmastokatastrofiennusteet alun perin karkasivat, mutta nekin tulevat vähän
kalliiksi Kiinalle ja erittäin kalliiksi
länsimaille.
Kolmatta odotellessa.
Asioilla, jotka säikäyttävät kansalaisia perinpohjaisesti, on taipumus
päätyä vallankäytön välineeksi. Ken
pelkää, tottelee. Globaali valtatasapaino on muutoksessa. Maailmassa on paljon isompiakin pelikuvioita
kuin Veikkauksen voittovar… anteeksi siis häviövarojen härski välistävetäminen.

”Velkaelvytyksen s
toteutettava työn v
Kansanedustaja Lulu Ranne sanoo, että Suomen talous
voidaan tasapainottaa talouspolitiikan määrätietoisella muutoksella. - Suomella on erinomaiset mahdollisuudet suorittaa julkisen talouden useiden miljardien tuottavuusloikka, jolla sekä katetaan kestävyysvaje
muutamassa vuodessa että turvataan keskeisten hyvinvointipalveluiden rahoitus, kunhan vain keskitytään
perusasioihin, jotka palvelevat suomalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja tulevaisuutta.
HALLITUKSEN puoliväliriiheltä odotetaan uskottavia linjauksia siitä, miten ja millä aikataululla Suomen
talouden kestävyysvaje katetaan, koska se samalla vaikuttaa ratkaisevasti
siihen, miten työllisyys ja hyvinvointi
kehittyvät tulevaisuudessa. Polttavan
ajankohtainen kysymys kuuluu erityisesti, miten kestävyysvaje katetaan
tuhoamatta elinkeinoelämää, työllisyyttä ja peruspalveluja.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne kuitenkin pelkää, että hallituksen
ideologisesti värittyneet toimet ovat
vaikuttamassa juuri päinvastoin.
- Nyt näyttää pahasti siltä, että Sanna Marinin punavihreä hallitus ehtii
tehdä yhdessä vaalikaudessa korjaamattomat vahingot. Tulossa on lisää
velaksi paisuvaa julkista sektoria, lisää veroja ja lisää nousevia elinkustannuksia, jotka syövät meiltä kasvun
edellytykset.
- Hallituksen työllistämistavoitetta katetaan väitteillä, että ilman koronaelvytystä työllisiä olisi 22 000 -30
000 vähemmän. Toisessa vaakakupissa kuitenkin on, paljonko työpaikkoja ja ihmiselämiä hallitus on tuhonnut
huonosti harkituilla ja kohdennetuilla rajoituksillaan ja puutteellisilla tukitoimillaan, Ranne sanoi maanantaina Tuumaustunnilla.

Korkeat verot ja nousevat elinkustannukset estävät kasvun
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Nykyään puhutaan paljon julkisesta

Pelkkä kasvu ei
tule tasapainottamaan
julkista taloutta,
koska ei ole kysyntää.
velasta, mutta yksityinen velkaantuminen on vielä tärkeämpää. Ranne huomauttaa, että tämä koskee myös Suomea: Vuoden 2019 lopussa Suomen
julkinen velka oli 142,5 miljardia, mutta yksityisen sektorin velka 2,5-kertainen eli lähes 355 miljardia. Yhteensä
julkinen ja yksityinen velka olivat 207
% BKT:sta jo ennen koronaa.
Ranne toteaa, että pelkkä kasvu ei
tule tasapainottamaan julkista taloutta, koska ei ole kysyntää. Syy on selvä:
sekä julkiset että yksityiset taloudet
ovat pahasti ylivelkaisia finanssi- ja
velkakriisien jäljiltä.
- Kysyntää ei ole, koska julkisen ja
yksityisen talouden ylivelkaisuus yhdessä korkeiden verojen ja nousevien elinkustannusten kanssa on erittäin
tehokas este kasvulle. Ylivelkaiset ja
varattomat eivät luo kasvua.
Ranteen mukaan talouden perusasiat ovatkin kokonaan unohtuneet Marinin hallitukselta.
- Kuluttajien näkökulmasta ylivelkaisuus, korkeat verot ja nousevat elinkustannukset tarkoittavat, että ei ole
enää mahdollisuutta lisätä kulutusta. Myös energia- ja liikenneköyhyys

Velalla elvyttäminen
velan päälle ei toimi.

n täyskäännös:

"Nyt näyttää pahasti
siltä, että punavihreä
hallitus ehtii tehdä
yhdessä vaalikaudessa
korjaamattomat
vahingot."

sijaan välttämättömät elvytystoimet
verotusta ja verokiilaa pienentämällä”
ovat kasvussa. Tällaisten ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Ylivelkaisten lisäksi esimerkiksi eläkeläiset, työttömät, lomautetut, vähäosaiset ja luottotietonsa
menettäneet eivät tässä maassa kykene luomaan kasvua, ja Marinin hallitus koko ajan vaikeuttaa heidän asemaansa.

Marinin hallitus kyykyttää
Suomen markkinoita
Kansanedustaja Ranne huomauttaa,
että vaikka ylivelkaisilla olisi hyvätkin
tulot, kaikki käytettävissä olevat rahat
on yleensä jo sidottu velan hoitoon ja
pakollisiin menoihin. Lisäksi kuluttaja-asiakkaiden, yritysten ja velkaongelmaisten maksamat korot ovat jotain aivan muuta kuin markkinakorot.
- Ostovoiman ollessa tapissa, uusien tuotteiden tai palveluiden tuonti markkinoille ainoastaan siirtää kulutusta kohteesta toiseen. Näin käy, koska
ylimääräistä rahaa ei kerta kaikkiaan
ole, kun kaikki rahat menevät elämiseen ja tavallisen arjen pyörittämiseen.
Tällainen taloustilanne ei luo sellaista kasvua, jota tarvitaan ja jonka varassa yritykset uskaltaisivat investoida.
Me kuitenkin tarvitsemme nyt nimenomaan yksityisiä yrityksiä ja työpaikkoja niihin.
Ranteen mukaan Marinin hallitus toimillaan ”kyykyttää” Suomen markkinoita.
- Vaikka halpaa rahaa tulvii markkinoille, tuotannollisia ja työllistäviä investointeja Suomeen ei tehdä. Ei kukaan investoi nollakorollakaan, jos ei
ole markkinoita. Lisäksi pankit ovat
käyneet tässä tilanteessa erittäin varovaisiksi.

Velaksi elvyttäminen vanhan
velan päälle ei toimi
Marinin hallitus ajaa voimakkaasti
EU-elvytystä, eli 750 miljardin elvytyspakettia, joka kuitenkin on käytännössä

velaksi elvyttämistä jo ennestään velkaisille EU-maille.
Elvytyspakettia perustellaan talouden, ennen kaikkea julkisen talouden
tasapainottamisella. Ranne kuitenkin huomauttaa, että tähän mennessä
EU:ssa on elvytetty jo yli vuosikymmenen ajan.
- Kuten todettu yksin EKP on kasvattanut tasettaan muutamassa vuodessa 5 200 miljardilla. Suomen julkinen ja yksityinen talous on elvyttänyt
2010-luvulla velaksi jo yli 225 miljardilla jo ennen koronaa. Tässä tilanteessa
EU ja hallitus tarttuvat elpymisvälineeseen kuin hukkuva oljenkorteen. Mutta kuka oikeasti uskoo, että EU:n elpymisvälineen 750 miljardia, joista Suomi
maksaisi kuusi ja saisi ehkä kaksi takaisin, tuottaisi yhtäkkiä jotenkin erilaisen
tuloksen, kuin aiemmat elvytystoimet
ovat tuoneet? Mehän tiedämme jo, että
elvytyspaketin tavoitteet ovatkin toiset,
kuten liittovaltiokehityksen vahvistaminen, Ranne sanoo.
Hän korostaa, että valmiiksi ylivelkaantunutta taloutta ei voi enää velkarahalla elvyttää pysyvästi korkeammalle kasvu-uralle.
- Se vaan ei toimi. Useat taloustieteilijätkin ovat tuoneet esille, että tällaisella
elvytyksellä bruttokansantuote kasvaa
vain velkarahan pumppauksen ajan, ja
putoaa sen jälkeen pysyvästi heikommalle uralle. Tästä on olemassa myös
selkeää tutkimusnäyttöä. Parempi siis
olisi olla elvyttämällä velalla velan
päälle. Sillä ei saada aikaan uutta työllisyyttä yksityissektorilla.

Menot ja palvelut
tärkeysjärjestykseen
Synkistä näkymistä huolimatta Ranne
painottaa, että Suomen talous on mahdollista tasapainottaa talouspolitiikan
määrätietoisella muutoksella. Ensin
katse on kuitenkin suunnattava julkisen talouden kokoon: Suomen julkisen
rahan käyttö suhteessa kansantalouden
kokoon oli EU-maiden toiseksi korkein

Tasapainoinen
julkinen talous on
jokaisen arjen
puurtajan, mummon,
nuoren ja lapsiperheen
tuki ja turva.
vuonna 2018, eli 53,2 prosenttia.
- Vuodesta 2008 vuoteen 2018 Suomen menot kasvoivat ylivoimaisesti eniten EU:ssa, 4,8 prosenttiyksikköä.
Samana aikana 21:ssä EU-maassa 29:stä
menot kuitenkin laskivat suhteessa
BKT:hen. Rahassa tämä Suomen nousu
tarkoitti 30,3 miljardin euron vuotuista
menolisäystä, Ranne sanoo.
Hän huomauttaa, että suuri osa rahoista menee julkisen sektorin itsensä
pyörittämiseen.
- Suomen koko julkinen sektori käytti vuonna 2018 itsensä pyörittämiseen
EU:ssa kolmanneksi eniten rahaa, eli
23,2 % BKT:sta. Valtiontalouden kehysmenoista 29 % eli lähes 18 miljardia euroa menee hallinnon itsensä pyörittämiseen. Yleisiin julkisiin palveluihin,
joihin kuuluu esimerkiksi ulkomaanapu, Suomi käytti EU:ssa toiseksi eniten rahaa, 8 % BKT:sta. Tästä ei kuitenkaan juuri puhuta. Harvoin kuulee, että
punavihreä hallitus kritisoisi kaikkea
sitä, mitä julkisella sektorilla tehdään.
Ranteen mukaan Suomella onkin
erinomaiset mahdollisuudet suorittaa
julkisen talouden palvelutuotannossa useiden miljardien tuottavuusloikka, jolla sekä katetaan kestävyysvaje
muutamassa vuodessa että turvataan
keskeisten hyvinvointipalveluiden rahoitus, kunhan vain keskitytään perusasioihin, jotka palvelevat suomalaisten
hyvinvointia, turvallisuutta ja tulevaisuutta.
- Poliitikkojen tehtävä on yhtäältä
vaatia ja valvoa julkisen hallinnon tehostamista ja säätää tarvittavat lait ja
toisaalta laittaa palvelut ja menokoh-

teet tärkeysjärjestykseen. Joka vuosi
pitää myös pudottaa hukkaa, turhaa ja
vähämerkityksellistä pois. Ei ole mieltä
kehittää toimintoja, joita ei pitäisi tehdä ollenkaan. Painopiste on siirrettävä
byrokratiasta, hankehässäköistä ja hiirtennapsuttelijoista kansalaisrajapintaan: kasvattajiin, opettajiin, hoitajiin.

Suomen julkinen
hallinto trimmattava
EU:n tehokkaimmaksi
Tasapainoinen julkinen talous on jokaisen arjen puurtajan, mummon, nuoren ja lapsiperheen tuki ja turva.
Ranne sanookin, että hallituksen talouspolitiikkaan tarvitaan täyskäännös:
velkaelvytyksen sijaan lyhyellä tähtäimellä välttämättömät elvytystoimet on
toteutettava työn verotusta ja verokiilaa pienentämällä.
- Tällä ylläpidetään ostovoimaa ja
luodaan varmasti niitä yksityisiä työpaikkoja, joita hallituksen massiiviset
ja jättikalliit työvoimapoliittiset hankkeet turhaan etsivät. Myös ilmastotoimet täytyy samalla suunnitella siten ja
siinä aikataulussa, että ne eivät nosta
kansalaisten elinkustannuksia ja siten
syö ostovoimaa. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää parhaiten korvaamalla tuontia puhtaammalla kotimaisella
tuotannolla.
- Julkinen hallinto tulee trimmata
muutaman vuoden aikana EU:n tehokkaimmaksi, mikä mahdollistaa verojen
ja maksujen laskemisen sekä kestävyysvajeen kattamisen. Julkisen sektorin
pienentyessä myös verokiila pienenee.
Tämä parantaa Suomen kilpailukykyä
ja lisää työllisyyttä. Vapautuneita osaavia henkilöresursseja voidaan siirtää
julkisen hallinnon sisällä työvoimapulaa kärsiviin tehtäviin tai vaikka yksityiselle sektorille tekemään jotain, mitä
Suomi voi myydä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA SUOMEN UUTISET
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Perussuomalaiset vaatii hallitukselta:
"Marinin hallitus ei halua
Kansalaisten
päästää kansaa osalliseksi
ostovoimaa ja
koronaelvytykseen."
yritysten kilpailukykyä parannettava
Perussuomalaiset esittää budjettineuvotteluihin valmistautuvalle hallitukselle työllisyystoimien ja koronaelvytyksen yhdistämistä. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi asumisen ja
autoilun halpuuttaminen, suomalaisen työn ja
yrittäjyyden ensisijaisuus sekä ulosotossa olevien aseman helpottaminen.
HALLITUKSEN valmistautuessa budjettineuvotteluihin
perussuomalaiset tuo esille oman isänmaallisen vaihtoehdon. Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo,
että olennaista on varsinkin
työllisyyden nostaminen ja
julkisen talouden tasapainottaminen velkaantumisen katkaisemiseksi.
- Perussuomalaiset esittää hallitukselle budjettineuvotteluihin ensinnäkin, että
Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet on laskettava
muiden EU-maiden tasolle.
Perussuomalaisten mukaan
myös koronaelvytys ja työllisyystoimet on yhdistettävä
siten, että kansalaisten ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä samalla parannetaan.
Suomalainen työ ja yrittäjyys
on siis asetettava etusijalle,
Tavio sanoi tuumaustunnilla.

Muhkeat ilmastotoimet heikentävät
työllisyyttä
Toissa viikolla julkaistiin
valtioneuvoston teettämä selonteko ilmastotoimien vaikutuksesta työllisyyteen. Tutkimus on saattanut jäädä
monelta huomaamatta. Tavio
arvelee, että heikko uutisointi saattaa johtua siitäkin, että
tutkimuksen tulos ei vastaa
hallituksen toiveita.
- Tutkimuksessa todetaan, että muita EU-maita pidemmälle menevät ilmastotoimet vaikuttavat
heikentävästi työllisyyteen.
Raportissa myös varoitetaan,
että ilmastopolitiikan realistisesti odotettavissa oleva
tuottavuusvaikutus ei kokonaisuudessaan kumoa negatiivista työllisyysvaikutusta.
Nyt siis valtioneuvosto on itsekin tutkinut ja todennut,
että liian kunnianhimoiset ilmastotavoitteet heikentävät
Suomen työllisyyttä ja sitä
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"Suomi
pyrkii tekemään
koko EU:n
kunnianhimoisinta
ilmastopolitiikkaa."
kautta koko julkista talouttamme.
Suomi esimerkiksi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen
2035 mennessä. Suomen verrokkimaiden tavoitteet ovat
kuitenkin huomattavasti maltillisempia: esimerkiksi Ruotsi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä
– siis kymmenen vuotta Suomea myöhemmin - ja Saksa
ja Ranska vasta vuoteen 2050
mennessä.
- Maltillisemmat tavoitteet
ovat samansuuntaisia koko
EU:ssa, eli Suomi pyrkii vain
tekemään koko EU:n kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa. Tämä on siis vihervasemmiston tavoite kaikista
kustannuksista ja seurauksista huolimatta.

Suomalainen savupiippu on ekoteko
Perussuomalaiset esittää,
että kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite uudelleenarvioidaan ottaen huomioon sen kielteiset vaikutukset
työllisyydelle ja kilpailukyvylle.
- Perussuomalaiset ovat
aina sanoneet, että suomalainen savupiippu on ekoteko ja
ilmastoteko. Toisin sanoen:
meidän kannattaa ennemmin valmistaa täällä Suomessa, sen sijaan että ostamme
muualta tai että viemme investoinnit muualle, Tavio sanoo.
Suomen ilmastotavoitteita voidaan arvioida myös uudesta näkökulmasta.
- Ympäristöystävällisellä

teollisuudellaan Suomi on jo
mukana ilmastotavoitteissa
kokoaan suurempana silloin,
kun Suomi pystyy valmistamaan kotimaassa tuotteita ulkomaan vientiin. Eli kun
Suomi pystyy viemään ulkomaille ympäristöystävällisiä
tuotteita, jotka samalla laskevat kauppamaiden hiilijalanjälkeä. Tämä tulisi ottaa
huomioon kokonaisuudessa
aivan uudella tavalla. Vastaavasti täällä Suomessa on ympäristöystävällisempää käyttää kotimaisen tuotannon
tuotteita kuin kuljettaa tänne
kaikki Kiinasta.

Hallitus elvyttää
oman maan sijaan
Italiaa
Yritykset ovat Suomessa
kärsineet koronasta poikkeuksellisen paljon. Silti Suomi
on antanut koronan kriisitukea omille yrityksilleen EUmaista vasta kolmanneksi vähiten, vain Irlanti ja Kroatia
ovat olleet Suomea kitsaampia yrityksiään kohtaan. Tavion mielestä tilanne on absurdi.
- Oman maan elvyttämisen
sijaan Sanna Marinin hallitus pyrkii nyt elvyttämään
Italiaa. Hallituksen koronaelvytyksen kärkihankkeena
on elvyttää lähettämällä rahaa ulkomaille tekeillä olevan EU-elvytyspaketin kautta. Tämä on käsittämätöntä,
koska nämä rahat tulisi käyttää kotimaiseen työhön, kotimaisiin yrityksiin ja kotimaiseen elvyttämiseen.
Varsinkin ravintola- ja tapahtuma-ala, mutta myös liikunta-alan yrittäjät ovat saaneet kantaa kohtuuttoman
raskaan taakan, kun heidän
perustuslailllista elinkeinoaan on rajoitettu. Perussuomalaiset on jatkuvasti ajanut näiden alojen tukemista
ja omavalvonnan korostamista sen sijaan, että toimintoja
suljetaan herkästi.
Tavio itse esitti tapahtumaalalle erityistä tukea jo viime
toukokuussa, mutta hallitus
tyrmäsi esityksen.
- Nyt ollaan jo vuosi myöhässä, mutta edelleen vetoan
hallitukseen, että tapahtumaalalle tehdään erityistuki ja
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Perussuomalaiset
vaatii EU:n tulonsiirtounionista ja
EU-elvytyspaketista
kieltäytymistä.
alan esitykset koronatoimista huomioidaan. Alojen omavalvontaa on myös mahdollista lisätä.
Perussuomalaiset vaatii
EU:n tulonsiirtounionista ja
EU-elvytyspaketista kieltäytymistä.
- EU-elvytyspaketin kaataminen merkitsee mahdollisuutta suunnata Suomen
kuuden miljardin osuus elvytyksestä Suomen omien kansalaisten hyvinvointiin. Elvytyspaketin kaatuminen
olisikin historiallinen voitto
Suomelle ja suomalaisille, Tavio sanoo.

Taloutta voi elvyttää
myös ostovoimaa
parantamalla
Perussuomalaiset katsoo,
että koronaelvytystä tulisi tehdä Ruotsin ja Saksan tavoin ensi sijassa verotusta keventämällä. Yhdysvalloissa
on kokeiltu jopa helikopterirahaa elvytykseen, eli ihmisille on jaettu suoraan rahaa
valtiolta.
- Toisin sanoen, ajatus siitä,
että ostovoimaa parantamalla
elvytetään taloutta ei olekaan
vanhentunut ajatus. Siitäkin
huolimatta, että Suomessa
eräät ekonomistit eivät tätä
kannata. Kuitenkin Yhdysvalloissa sekä Donald Trum-

Perussuomalaisten
mielestä
viimeisin
polttoaineveron
korotus
tulee perua.

pin että Joe Bidenin hallinnot ovat päätyneet siihen,
että elvytystä voidaan tehdä
kansalaisten ostovoimaa parantamalla. Suomessa elvytystä voitaisiin tehdä myös
verovähennysuudistuksilla.
Perussuomalaiset kysyi äskettäin eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta ostovoimaelvytyksestä.
- Valtiovarainministeri Matti Vanhasen vastaus
oli, että tällaista vaihtoehtoa
ei ole edes selvitetty. Ihmettelen, että vaikka ollaan eletty
jo vuosi korona-aikaa ja Yhdysvalloissa on jo tehty useita ostovoimaelvytyspaketteja, niin Suomessa hallitus ei
edes selvitä asiaa. Näyttääkin
siltä, että Marinin hallitus ei
halua päästää kansaa osalliseksi koronaelvytykseen, Tavio kummastelee.
Hän jatkaa, että elvytyksen
keinovalikoimasta hallitus
näyttää valinneen vaihtoehdon, joka on vihervasemmistolle poliittisesti mieluisin,
mutta ei välttämättä tehokkain, saati talouden kannalta paras.
- On varsin elitistinen tapa
ajatella, että koronaelvytys
tehdään pelkkien ilmastotoimien kautta, jolloin hyötyjäksi jää ainoastaan pieni
yrityssegmentti omien ilmastobisneksiensä kautta, sen sijaan että koko kansalle annettaisiin mahdollisuus hyötyä.
- Ilmastotoimiin ollaan näillä näkymin laittamassa kokonainen elvytysmiljardi. On
selvää, että elvytys- ja työllisyysvaikutus jää vähäiseksi.
Nämä ovat aivan erilaisia toimia kuin vaikka perusinfran,
kuten rautateiden tai maanteiden, rakentaminen, joista
tiedetään, että niillä on suo-

JUSSI HALLA-AHO
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion
mielestä EU-elvytyspaketti on
kaadettava.

PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

”Luottamus hyvä, valvonta
parempi”
OTSIKKO on sitaatti generalissimus Josif Stalinilta. Häntä ei
yleensä siteerata itseään kunnioittavissa piireissä, mutta näitä
sanoja on syytä pohtia tämän päivän Suomessa.
Suomi on luottamusyhteiskunta. Meillä ihmiset luottavat toisiinsa, kouluihin, tiedotusvälineisiin, viranomaisiin, oikeuslaitokseen ja päättäjiin enemmän kuin monessa muussa maassa.
Luottamus on syntynyt niinä aikoina, kun yhteiset uhkakuvat,
yhteiset kansalliset tavoitteet ja yhteinen luterilainen moraali
ohjasivat kaikkia toimimaan tiettyjen standardien mukaisesti.
Jonottaminen on hyvä ruohonjuuritason esimerkki. Suomalaiset eivät juuri etuile jonoissa. Mutta kun joku etuilee, muut
ovat neuvottomia. He saattavat puristella nyrkkiä taskussaan
ja jupista keskenään, mutta henkinen kynnys puuttumiseen on
korkea. Jossakin muussa maassa kaikki yrittävät etuilla, mistä seuraa, että kaikki vahtivat toisiaan ja tarvittaessa puuttuvat toisten etuiluun. Toinen esimerkki on hinnoista tinkiminen, jota ei meillä harrasteta. Jossakin toisessa kulttuurissa
sekä myyjä että ostaja huijaavat. Myyjä tietää, että ostaja tarjoaa liian vähän. Ostaja tietää, että myyjä pyytää liian paljon. Oikea hinta löytyy pitkällisellä vääntämisellä.
Helsingin metrossa ei ole lipulla avattavia kulkuportteja, vaan
matkustajien luotetaan maksavan matkastaan. Suomessa ei ole
perustuslakituomioistuinta, vaan eduskunnan luotetaan valvovan omaa lainsäädäntötyötään perustuslakivaliokunnan kautta. Suomessa ei korona-aikana ole valvottuja karanteeneja,
vaan rajan yli tuleva henkilö ”määrätään” karanteeniin ja hänen luotetaan noudattavan määräystä.

Perussuomalaiset haluavat lisätä suomalaisten ostovoimaa.

ra työllistävä vaikutus, Tavio sanoo.

Asuminen
ja autoilu ovat
välttämättömyyksiä
Tavio nostaa esille kolme kohtaa kokonaisuudesta, joissa yhdistetään työllisyystoimet ja koronaelvytys:
asumisen ja autoilun halpuuttaminen, suomalaisen
työn ja yrittäjyyden ensisijaisuus sekä ulosotossa olevien aseman helpottaminen.
- Asuminen ja autoilu ovat
välttämättömyyksiä, joten
näiden osalta ostovoimaa
voidaan parantaa helpostikin. Perussuomalainen politiikka on muutenkin sellaista, että me emme halua
lisätä asumisen kustannuksia kenellekään, vaan pikemminkin laskea.
Perussuomalaisten mielestä viimeisin polttoaineveron
korotus, joka ärsyttää monia
autoilijoita ja samalla nostaa
logistiikkakustannuksia, tu-

lee perua.
- Hallitus tiesi, että kun öljyn maailmanmarkkinahinta on matala, niin korotus ei
näy hinnoissa heti vaan viiveellä. Ennen pitkää, kun öljyn hinta nousee, myös korotukset tulevat kuitenkin
näkymään. Samalla tulee
huomioida, että jo nyt Suomessa bensiinin ja dieselin
hinnasta yli puolet on veroa.
Perussuomalaiset haluaa tarjota kaikille yrittäjille erilaisia verohelpotuksia,
kuten nostaa ylemmäs alvrajaa sekä edistää Viron osakeyhtiömallin käyttöönottoa. Perussuomalaiset myös
tekee kaikkensa, jotta kotimainen teollisuus on kilpailukykyistä ja pysyy Suomessa.
- Tällä hetkellä Suomi
muun muassa ostaa Puolasta laivoja, jotka voitaisiin
myös tehdä kotimaan telakoilla. Perussuomalaiset teki
äskettäin tästä kirjallisen
kysymyksen, johon omistajaohjausministeri Tytti

Tuppurainen vastasi, että
ostetaan sieltä, mistä halvimmalla saadaan. Tämä on
siis hallituksen epäisänmaalinen linja. Samalla katson,
että SDP on pettänyt duunarit, Tavio sanoo.
Ulosotossa olevien aseman
helpottamiseksi perussuomalaiset on äskettäin esittänyt, että ulosoton maksut
kohdistettaisiin jatkossa velan pääomaan korkojen sijaan.
- Tämä merkitsisi velan
nopeampaa lyhentämistä ja
maksamista. Perussuomalaiset myös esittää ulosoton
suojarajojen nostamista.
Näiden asioiden edistämistä me jatkamme eduskunnassa, jotta ulosotossa olevien suomalaisten osaaminen
ja työpanos saataisiin entistä
paremmin suomalaisen yhteiskunnan käyttöön.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
SUOMEN UUTISET

Keskinäinen luottamus tekee kaikkien elämästä helpompaa.
Luottamusyhteiskunnan kääntöpuoli on, että meillä ei ole mekanismeja, joilla puuttua asiaan, jos joku rikkookin tämän luottamuksen ja ulosmittaa sitä omaksi hyödykseen. On olemassa
vaara, että luottamuksen suojissa ja valvonta- ja seuraamusmekanismien puutteessa yhteiskunnan erilaiset sektorit korruptoituvat. ”Korruptiota” ei tule tässä ymmärtää pelkäksi rahalliseksi lahjonnaksi vaan laajassa mielessä turmeltuneisuudeksi,
moraalittomuudeksi ja vallan väärinkäytöksi.
Entä jos verorahoitteinen media ei kerrokaan tosiasioita tai
esitä niitä tasapuolisesti vaan pyrkii auktoriteettiaan hyväksikäyttäen edistämään toimittajien ideologioita? Tai jos lapsille
syötetään kouluissa jotakin poliittista agendaa? Jos poliisi osallistuu virkapuvussa poliittisiin mielenosoituksiin tai tviittailee omia vakaumuksiaan? Jos syyttäjälaitos ja tuomioistuimet
käyvät sotaa oppositiota vastaan? Jos ministereiden aateveljiä
ja -sisaria nimitetään korkeisiin virkoihin ohi pätevämpien hakijoiden?
Vuodesta toiseen Suomi on kansainvälisten tutkimusten mukaan yksi maailman vähiten korruptoituneista maista. Onkin
ilmiselvää, että meillä on hyvin vähän ruohonjuuritason korruptiota, jossa poliisin voisi lahjoa katsomaan toisaalle tai opettajalta voisi ostaa paremman arvosanan. Suomalainen korruptio on laillistettua, mutta laillisuus ei tee siitä vähemmän
väärää.
”Luottamuksesta” on tullut kilpi, jolla korruptio suojelee itseään kritiikiltä. Jos arvostelee Ylen journalismia, valtakunnansyyttäjän toimintaa tai kouluissa opetettavaa maailmankuvaa,
saa kuulla nakertavansa luottamusta instituutioihin. Kuitenkin
vallan väärinkäyttö itsessään, luottamuksen ulosmittaaminen,
on se, mikä syö luottamusta vallankäyttäjiin. Luottamuspääomaa voi ulosmitata aikansa, mutta lopulta sitä ei enää ole. Sellaisista yhteiskunnista on paljon esimerkkejä.
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Perussuomalaisten kannatus
vain vahvistuu

”Keskusta
k äy t a i s t e l u a
olemassaolostaan”
Helsingin Sanomien gallupin mukaan perussuomalaiset on 21,6 prosentin kannatuksellaan
vahvistanut asemansa Suomen suosituimpana puolueena. Pääministeripuolue SDP:n kannatus romahti 0,8 prosenttiyksikköä kokonaiskannatuksen ollessa enää 19,7 prosenttia.
PERUSSUOMALAISTEN
johdonmukainen ja suomalaisten etua korostava politiikka puhuttelee kansaa.
Tämä käy selväksi tuoreesta HS-gallupista, jossa perussuomalaiset vahvisti asemiaan kokonaiskannatuksen
noustessa jo 21,6 prosenttiin.
Pääministeripuolue SDP on
jäänyt kannatuksessa kauas perussuomalaisten taakse, sillä SDP:n kokonaiskannatus on nyt 19,7 prosenttia.
Puolueen kannatus on sulanut edelliseen kannatusmittaukseen nähden jopa 0,8
prosenttiyksikköä. SDP onkin menettänyt kannatustaan
eniten kaikista puolueista.

Kokoomus jäänyt
kauas taakse
Perussuomalaiset on jo pitkään ollut johtava oppositiopuolue. HS-gallup osoittaa,
että johtava asema on vakiintunut, sillä kokoomus on jäänyt kauas perussuomalaisten
taakse. Kokoomuksen kannatus on nyt 16,2 prosenttia.

Hallituspuolueista keskustan kannatus on laskenut 11,4
prosenttiin. Vihreiden kannatus puolestaan on tasan 10
prosenttia. Näin ollen perussuomalaisten kannatus on jo
suurempaa kuin keskustan ja
vihreiden kannatus yhteensä.

Keskustalta
loppuvat äänestäjät
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho analysoi poliittista tilannetta Facebookissa.
- Keskustan heikko kannatus ei johdu yksittäisistä epäonnistumisista tai varsinkaan
henkilöistä. Puolueelta yksinkertaisesti loppuvat äänestäjät maaseudun tyhjenemisen,
väestön ikääntymisen ja peruskannattajakunnan pettymysten vuoksi. Viimeksi mainitut ovat huomanneet, että
keskusta ei ole ratkaisu maaseudun ongelmiin, ja toisaalta
perussuomalaiset ovat konservatiivisena ja kansallismielisenä puolueena todellinen vaihtoehto.

Maailman kunnianhimoisimmalla
ilmastopolitiikalla on kallis hintalappu

”Tavallisilta suomalaisilta
loppuvat rahat”
Mitä pidempään haihattelemme maailman kunnianhimoisimman ilmastopolitiikan parissa, sitä pahempaan
kriisiin ajamme Suomen, perussuomalaisten työmies
Matti Putkonen muistutti tuumaustunnilla.
PÄÄMINISTERI Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on
ennennäkemättömän kunnianhimoiset ilmastotoimet, joiden
osana hallitus pyrkii ”luomaan
polun” hiilineutraaliin Suomeen vuoteen 2035 mennessä.
Harvemmin on pohdittu, mitä
tämä tarkoittaa tavan kansalaisen elämän kannalta.
Perussuomalaisten työ-
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mies Matti Putkonen kuitenkin
muistuttaa, että maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka
tarkoittaa lopulta sitä, että tavallisilta suomalaisilta loppuvat rahat.
- Hallitus valehtelee väittäessään, että nykyistä elintasoamme olisi muka mahdollista
ylläpitää, mutta jotenkin kestävämmin. On pelkkää haihatte-

Jussi Halla-aho
ei usko keskustan
nousuun, toivoi
Annika Saarikko
mitä tahansa.

Kepun kannatus hiipumassa
kohti kymmentä prosenttia.
"Keskustan
heikko kannatus
ei johdu yksittäisistä
epäonnistumisista
tai henkilöistä."
- On siis realistinen lähitulevaisuuden perspektiivi, että
keskustalle käy kuten sen sisarpuolueelle kävi aiemmin
Ruotsissa. Länsinaapurin
kepu sai vielä vuonna 1973 yli
25 % äänistä. Viimeisen kerran se pääsi yli 10 prosentin
vuonna 1988. Tämän jälkeen
se on ollut lähinnä ultraliberaali pikkupuolue, hiukan samanlainen kuin RKP Suomessa, Halla-aho kirjoittaa.

Punavihreän
hallituksen
pönkäpuolue
Halla-ahon mukaan keslua uskotella, että syntyy vihreää kasvua sekä kaikkea muuta
hyvää ja samaan aikaan voidaan siirtyä fossiilisesta maailmasta uusiutuvaan. Tämä perustuu harhaan. Siihen, että
luulemme asioiden olevan paremmalla tolalla kuin ne todellisuudessa ovat.
- Kun joku lupaa parempaa
halvemmalla, niin silloin pitää hälytyskellojen soida. Haluamme uusiutuvaa energiaa,
mutta harva meistä on valmis tinkimään elintasostaan tai
maksamaan olennaisesti korkeampia hintoja, Putkonen muistuttaa.

Kokemattomuus ja
ylimielisyys näkyvät
Putkosen mukaan Suomen
hallituksen ei kannattaisi vetää
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kusta siis kirjaimellisesti käy
taistelua olemassaolostaan ja
ikiaikaisesta asemastaan rahahanojen ja hillotolppien
vartijana. Suuret asiat ovat
vaakalaudalla, ja puolueen
kaikkea toimintaa tulee peilata tätä taustaa vasten.
- Kepu ja demarit eivät juurikaan kilpaile keskenään.
Kumpikin haluaisi palata
punamultamaailmaan, jossa kepu hallitsee maaseutua ja demarit kaupunkeja.
Sen sijaan kumpikin kilpailee perussuomalaisten kanssa, demarit lisäksi sisäisesti vihreiden ja vasemmiston
kanssa. (Hallitusvallan näkökulmasta ei kuitenkaan ole
kovin oleellista, miten kannatus liikkuu punavihreän blokin sisällä.)
- Olen esittänyt aiemmin arvion, että keskusta lähtee hallituksesta, jos se saa katastrofituloksen kuntavaaleissa.
Pitäydyn tässä arviossa, vaikka kepu ja media persupaniikissaan toki vakuuttelevat,
lukuja hatusta, ennen kuin se
osaa laskea ne luotettavasti ja
nopeasti.
- Hallitus syyllistyy ylimielisyyteen, kokematon päättäjä ei
pysty vetämään hatusta laadukkaita päätöksiä. Hallitusohjelma
ei mahdollista ratkaista samaan
aikaan tavallisen suomalaisen
rahapulaa, hiilidioksidin vähentämistä ja energiaomavaraisuuden turvaamista, työmies Putkonen sanoo.

Viherpolitrukit
ulos Sitrasta
Putkonen katsoo, että puolueettomat tutkimuslaitokset, kuten VTV, VTT ja Sitra ovat luisuneet pelkiksi hallituksen
pelinappuloiksi, jotka julistavat yhtä totuutta puolueettomuuden naamari kasvoillaan.

että kuntavaaleissa äänestetään VAIN paikallisista kysymyksistä eikä niiden tuloksilla ole MINKÄÄNLAISTA
yleispoliittista merkitystä. On
selvää, että kepun kannatus
ei punavihreän hallituksen
pönkäpuolueena nouse, eikä
puolue voi jäädä odottamaan
armoniskua vuoden 2023
eduskuntavaaleissa, Hallaaho toteaa.

Edessä teatraalinen
hallituskriisi
Halla-aho uskoo, että jos
keskusta on noustakseen, se
nousee vain perussuomalaisten ( ja vähemmässä määrin
kokoomuksen) kustannuksella.
- Siksi on myös demareiden
ja koko punavihreän hallituksen etu, että kepu ei romahda
kuntavaaleissa. Punavihreät
ymmärtävät, että ei ole olemassa niiden kannalta yhtä
hyvää hallituskokoonpanoa
kuin nykyinen, ja että bileet
Samalla hallituksen linjaa on
väitetty totuudenvastaisesti ”ainoaksi vaihtoehdoksi”.
Putkonen katsoo, että jos tutkimuslaitokset olisivat aidosti puolueettomia, niiden pitäisi kieltojen ja rajoitusten sijasta
hakea vaihtoehtoisia toimia,
joilla haettaisiin kustannuksiltaan tehokkaampia ja pysyviä
päästöjen vähennyksiä.
- Suomalaisen teollisuuden
kustannuskilpailukyky pitää
varmistaa. Perheiden ostovoimaa pitää parantaa laskemalla
reippaasti sähköveroa ja alentamalla siirtomaksuja. Suomalaisten oikeus ajaa omalla autolla
nykyistä huomattavasti halvemmilla polttoaineen hinnoilla pitää palauttaa.
- On valitettavaa, että Suomen itsenäisyyden rahastosta Sitrasta on tullut osa puna-

Asumisesta on
tulossa entistä
kalliimpaa.

Puutavaran hinta rajussa kasvussa, rahaa
painetaan kuin viimeistä päivää

Asumisen kustannukset
karkaavat tavallisten
ihmisten käsistä
ovat ohitse, jos kepu pakotetaan hakemaan pelastusta
hallituksen hajottamisesta.
- Siksi pidän todennäköisenä, että puoliväliriihen ja
kuntavaalien alla nähdään jokin teatraalinen hallituskriisi
julkisen talouden tasapainottamisesta, EU:n elpymispaketista, työmarkkinoiden uudistamisesta tai turpeesta – tai
kaikista niistä. Todennäköistä myös on, että kepulle annetaan jokin voitto ja että Hesarin ja Ylen dramaattisissa
artikkeleissa muiden hallituspuolueiden edustajat kehuvat
anonyymisti, miten tiukkoja ja määrätietoisia kepulaiset
neuvotteluissa olivat, Hallaaho kirjoittaa.

Demarit
eivät malta olla
kyykyttämättä
Halla-aho uskoo. että hallituksen punavihreällä enemmistöllä on varaa ”yleisten

syiden” vuoksi antaa periksi omille äänestäjilleen tärkeissä kysymyksissä, koska
niiden äänestäjillä ei oikeastaan ole mitään vaihtoehtoja – kaikki punavihreät ovat
hallituksessa.
- Vaikka kannattajat suuttuisivat, heillä ei ole vaihtoehtoja, eikä kannatus voi karata mihinkään.
- Ennusteeseen on syytä
jättää pieni varauma: Näin
käy, JOS demarit toimivat
rationaalisesti. En ole täysin
varma siitä, että Sanna Marinin demarit on rationaalinen toimija. On mahdollista,
että vallantäyteisyydessään ja kaikkivoipaisuusharhassaan demarit eivät
malta olla kyykyttämättä kepua vielä vähän lisää, vaikka tämä toimisi niiden omaa
strategista intressiä vastaan,
Halla-aho arvioi.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

vihreää propagandakoneistoa.
Eduskunnan on täytettävä velvollisuutensa ja putsattava politrukit Sitrasta. Ainoastaan näin
palautetaan usko Sitran riippumattomuuteen, Putkonen sanoo.

Tosiasioiden
tunnustaminen on
viisauden alku
Putkonen muistuttaa, että yhteisten asioiden hoitamisessa
ikävien tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen on viisauden alku.
- Silloin kun tosiasiat ovat ikäviä, niille on joko tehtävä jotain
tai ne on hyväksyttävä. Valitettavasti hallitukselle tosiasioiden
tunnustaminen vaikuttaa mahdottomalta. Lieneekö syy siinä,
että hallituksessa ei ymmärretä

Matti Putkonen
tosiasioita? Vai eikö ymmärretä mitä on vastassamme? Mitä
nopeammin myönnämme virheemme, sitä nopeammin
voimme korjata ne.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

Taloustoimittaja Ilmari Tarkkonen kirjoittaa
kiihtyvästä inflaatiosta ja sen vaikutuksista
meidän kaikkien arkipäivään.
KUN mökille pitäisi uusia
huussi, havaitsee, että puutavaran hinnat ovat nousussa.
Puutavaran hintatason selvittämiseen riittää mainiosti esimerkiksi käynti Vantaan Bermudan kolmiossa – Byggmax,
Bauhaus, K-rauta.
Kotimaiselle puutavaralle löytyy taas ottajia. Se, että ottajia
riittää, on sinällään hyvä asia,
mutta maailmanmarkkinahinnan nousu tuntuu suomalaisen
kuluttajan kukkarossa. Rakennusmateriaalien hinnan nousu
Yhdysvalloissa lisää puutavaran
tuontia Yhdysvaltoihin ja nostaa
siis suoraan ja välillisesti suomalaisenkin puutavaran kysyntää.

Hinnat laskevat vain
levottomilla alueilla
Yhdysvalloissa asuntojen keskihinnat ovat nousseet vuodessa 16 %. Voisitko kuvitella laittavasi asuntosi myyntiin ja saavasi
kolmessa päivässä lähes 100
tarjousta? Tällaista kuitenkin tapahtuu Yhdysvaltojen kuumentuneilla asuntomarkkinoilla eri
puolilla maata, vaikka elämme
monella tapaa yhtä suurimmista taloudellisista katastrofeista
sitten suuren laman.
Hintojen nousu ei ole ollut
tasaista, vaan paikoin hinnat
ovat laskeneet – voimakkaastikin. Asuntojen hinnat ovat laskeneet alueilla, joissa korona ja
väkivallan lisääntyminen ovat
rapauttaneet ihmisten turvallisuuden tunnetta. Yhteiskunnan
polarisaatio vain lisääntyy, eikä
Joe Bidenin hallinto ole onnistunut hillitsemään edes ilmiön
kiihtymistä.
Asuntojen hintaralli on laskenut myynnissä olevien asuntojen määrää halutuimmilla

alueilla ja käynnistänyt asuntorakennusbuumin. Haluttujen alueiden asuntojen hinnat
ja monien rakennustarvikkeiden, kuten puutavaran, hinnat
ovat niin voimakkaassa nousussa, että mediassa on spekuloitu jopa hyperinflaation mahdollisuudella.

Kylmää kyytiä
palkkatyöläiselle
Yhdysvaltojen asuntojen hintarallin taustalla ovat poliittiset
päätökset. Rahaa on poliittisin
päätöksin painettu kuin huomista ei olisikaan. Kaikki painettu raha menee johonkin ja
inflaation ensimmäisessä vaiheessa raha nostaa muun muassa asuntojen ja osakkeiden
arvoja.
Euroopassa rahaa ei paineta vielä samassa mitassa kuin
Yhdysvalloissa. Euroopassa toteutetut kansalliset rahoituspaketit ovat kuitenkin olleet
jo merkittäviä, samoin kuin
Euroopan keskuspankin arvopaperien osto-ohjelmat ja
Etelä-Euroopan maiden pelastusjärjestelyt. EU:n yhteinen
750 miljardin euron ensimmäinen elvytyspaketti on vielä toteuttamatta. Parhaillaan
EU:n jäsenet velkaantuvat ennen näkemätöntä vauhtia. Koska yhden velka on toisen rahaa, niin kaikki mainitut toimet
ovat luonteeltaan inflatorisia.
Inflaatiossa ensivaiheen hyötyjiä ovat haluttuja reaaliomaisuuseriä omistavat tahot, tässä
tapauksessa esimerkiksi moni
suomalainen metsänomistaja hyötyy nousseista kantohinnoista, samoin kuin moni pörssivarakas ja halutulla alueella
sijaitsevan asunnon omista-

Parhaillaan
EU:n jäsenet
velkaantuvat
ennennäkemätöntä
vauhtia.
ja. Inflaatio on kuitenkin monella tapaa katala ilmiö, erityisesti
palkkatyöläiselle ja pankkitallettajalle.

Palkankorotusten
ostovoima on syöty
Puutavaran myyjä hyötyy hintojen noususta ja saa nykyarvoisia euroja, joilla voi ostaa
palkkatyöläiseltä edullisesti palveluja ennen kuin palkat nousevat. Kun inflaatio saavuttaa sen
vaiheen, että palkkoja ryhdytään nostamaan, niin palkankorotuksen ostovoima on jo syöty,
kun hyödykkeiden hinnat ovat
jo nousseet.
Verottaja kuuluu inflaation
hyötyjiin. Nollakorkojen ja inflaation maailmassa verottaja
ei pääse tallettajan varoihin käsiksi. Nouseva inflaatio tuo mukanaan myös korkojen nousun,
tosin korko on pääsääntöisesti
alhaisempi kuin inflaatio. Verottaja ottaa korkotuotosta osansa.
Sinnikkään pankkitallettajan
asema onkin korkean inflaation maailmassa ehkä ikävin. Tuttavani vanhemmat säästivät
hänelle palkoistaan rahaa asunnon alkupääomaksi 1970-luvulla. Tuttavani osti noilla rahoilla
sitten aikanaan nahkatakin.
Lähteet: Zerohedge, CNN.
■ TEKSTI ILMARI TARKKONEN
KUVA LEHTIKUVA
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Tehotonta tuulivoimaa ajetaan
kuin käärmettä pyssyyn.

Hallituksen
ilmastopolitiikka on
vailla järkeä

Lapsia ja naisia riistetään
kobolttikaivoksilla.

"Ilmasto ei pysähdy
minkään maan rajalle."

”Vihreästä siirtymästä tulee myrkynvih
Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas kritisoi ankarasti vihreää nykyideologiaa ja ilmastonmuutoksen varjolla tehtävää isoa bisnestä, jotka jo nyt ovat aiheuttaneet
suoranaisia ekokatastrofeja ympäri maailmaa.
Erityisen ihmeissään hän on Suomen hallituksen ilmastotavoitteista, jotka kunnianhimossaan ylittävät koko muun läntisen maailman.
VUONNA 2015 Pariisin ilmastokokouksessa 195 maata
sitoutui vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Aikarajaksi otettiin vuosi 2030, johon
mennessä esimerkiksi autojen hiilipäästöjen olisi sanktioiden uhalla laskettava 40
prosenttia.
- Nämä ylevät ja varsin kapeakatseiset tavoitteet ovat jo
nyt aiheuttaneet suoranaisia
ekokatastrofeja, joista läntinen maailma on hiljaa ja joista ei minkään maan uutisissa mainita. Tieto vesittäisi
koko vihreän nykyideologian
ja ilmastonmuutoksen varjolla tehtävän bisneksen, toteaa Mauri Peltokangas.

Vihreässä
sosialismissa tarkoitus
pyhittää keinot
Suomen ilmastotavoitteet
ovat vielä kunnianhimoisemmat kuin muun läntisen
maailman, se on tullut Peltokankaalle selväksi alkaen hal-

Kongossa
kobolttia
kaivetaan
käsipelillä ja
lapsityövoimalla.
litusohjelmasta ja päättyen
EU:n koronaelvytyspakettiin
ja kaikesta siltä väliltä. Tärkeimpänä kysymyksenä vihreän sosialismin jyllätessä
Peltokangas pitää sitä, mikä
tulee olemaan sen kunnianhimon hinta, ei ainoastaan
Suomelle ja Euroopalle, vaan
koko maailmalle.
- Jotta eurooppalainen cityvihreä voisi paukutella
henkseleitään edelläkävijänä vihreän uusiutuvan energian käyttäjänä, joudutaan
sille tekopyhyydelle uhraamaan suuri osa neljän maanosan luonnosta, eläimistä,
vesistöistä ja ihmisten terveydestä. Tarkoitus kun vihreäs-

Valtiovarainvaliokunnan PS-jäsenet:

VTV palautettava hoitamaan
perustehtäväänsä
Perussuomalaisten kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan
jäsenet Vilhelm Junnila ja Jari Koskela tivaavat hallitukselta
toimia, jotta Valtiontalouden tarkastusvirasto keskittyy jatkossa
laissa määrättyyn perustehtäväänsä eli valtion taloudenhoidon
laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastamiseen.

8

sä sosialismissa pyhittää aina
keinot.
- Ilmastonmuutoksesta ja
sen aiheuttajasta ollaan myös
montaa mieltä, mutta valtavirtana meille syötetään, että
ellemme nyt tee jotain radikaaleja toimia heti, koko
maailma tuhoutuu. Omat lapsemme on peloteltu koulun,
median ja poliitikkojemme
toimesta mielenterveyspalvelujen suurkuluttajiksi, eikä
lasten ja nuorten ilmastoahdistuksesta ota kukaan vastuuta. Lapsia ja nuoria on
surutta käytetty poliittisen
ideologian välikappaleina välittämättä seurauksista, Peltokangas murehtii.

Pallo ei ole vieläkään
poksahtanut
Vaikka maailman tuhoutumista on Peltokankaan mukaan syötetty ihmisille jo
vuosikymmeniä, ei ilmasto jostain syystä olekaan lämmennyt niin kuin on alun perin väitetty, eikä pallo ole
vieläkään poksahtanut. Kaikista epätavallisista myrskyistä ja katastrofeista syytetään
ilmastonmuutosta, eikä ajatustakaan suoda sille mahdollisuudelle, että ilmasto on
muuttunut maapallon olemassaolon aikana sykleittäin
aina.
- Suomikin on ollut jään peiEDUSKUNNAN kansliatoimikunta pidätti Valtiontalouden
tarkastusviraston ylijohtaja Tytti Yli-Viikarin virantoimituksesta keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi.
- Viraston vuosikertomuksen
luvut osoittavat, että Yli-Viikarin
aikana on järjestelmällisesti vähennetty viraston perustehtävää eli valtiontalouden tarkastamista. Tarkastustoimintaan ei
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tossa kokonaan ja maa paljastunut elämälle miljoonia
vuosia ennen minkäänlaista
teollistumista tai ihmismassojen aikaansaamia hiilipäästöjä. Millä nämä ilmastojeesustelijat tämän selittää? Ei
millään, sillä eivät he selitä.
Se ei sovi ilmastofanaatikon
pirtaan, Peltokangas väittää.

Suomen hiilinegatiivisuudesta
maksetaan muualla
Hallitus haluaa täyttää Suomen sähköautoilla ja hihkuu innoissaan päästönegatiivisuudesta vuoteen se ja se
mennessä, mutta mieleen ei
ole putkahtanut ajatustakaan
siitä, kuinka paljon saastetta sen auton pelkkä suunnitelma paperilla on jo maapallolle aiheuttanut. Kongossa
kobolttia kaivetaan käsipelillä lapsityövoimalla. Kiinassa
kokonaisia vuoria kaivetaan
alas pohjaveteen saakka grafiitin takia.
- Teknisesti vanhentuneet
jalostamot syytävät raskasmetallipölyt ilmaan, ja puhdistamattomat jätevedet
muodostavat Kiinan tasangoille tekojärviä, joista ne
rauhassa saavat imeytyä maaperään ja sitä kautta jokiin ja
valtameriin. Sitten ihmetellään, miksi kaloissamme on
elohopeaa.

Mauri Peltokangas

- Chilessä käytetään 2 000
litraa sekunnissa vettä kuparin jalostamiseen, eikä puhdasta vettä ihmisten käyttöön enää riitä, ja kaikki
tämä vain siksi, että eurooppalaiset ekososialistit kärsivät tekemällä tehdystä, mutta
olemattomasta ilmastoahdistuksestaan, Peltokangas jyrähtää.

”Vihreä” energia
tuotetaan fossiilisella
öljyllä
Jotta haaveillut määrät sähköautoja saataisiin liikkumaan metriäkään, pitäisi
energiantuotanto Peltokankaan mukaan vähintään kolminkertaistaa, kantaverkko
vahvistaa ja uutta sähköntuotantoa lisätä. Suomi onkin jo

käytetä enää kolmasosaakaan
kaikesta virastossa tehdystä
työajasta, toteavat kansanedustajat Vilhelm Junnila ja Jari Koskela kirjallisessa kysymyksessä.

Tällaista ei voi missään
nimessä hyväksyä
Virastossa työskentelevien ja aiemmin työskennelleiden virkamiesten mukaan tarkastustoimintaa on muokattu

Tytti Yli-Viikari

Hallitus puuhaa
kyseenalaista
jätelain muutosta.
Kuvituskuva.

Hallituksen ympäristöpolitiikka etenee:

Ulkomainen jättiyhtiö ja
kuskit suomalaisten tilalle

hreä ekofloppi”
Yhteen tuulivoimalaan tarvitaan
jopa tuhat kiloa
harvinaisia
maametalleja.
saksalaisten tuulivoimalobbareiden tiukoissa pihdeissä, ja joka niemenkärkeen
ja notkelmaan ollaan vähintään jo kaavoittamassa satoja uusia uljaita jättitripodeja
eläinten ja veronmaksajien
silmänruoaksi.
- Ei väliä, että tuhansia
hehtaareja metsää tullaan
näiden pömpeleiden tieltä hakkaamaan alas ja maapohjat pilaamaan valtavilla
betonialustoilla. Luonnontilassa olevat maa-alueet
muutetaan suurteollisuusalueiksi keskelle ei mitään
ja kuitenkin joidenkin ihmisten takapihoille.
- Ja edelleenkään kellekään ei tule mieleen, että
yhteen tuulivoimalaan tarvitaan jopa tuhat kiloa aikaisemmin mainittuja harvinaisia maametalleja,
keskimäärin 20 tonnia alumiinia ja 500 tonnia terästä.
Mistään pikkutuuliviireistä
ei todellakaan siis ole kyse,
vaan kolmeensataan metriin kohoavista kolkoista jättiläisistä.
- Tuottaahan se jättiläinen

"Tällainen ei
missään nimessä ole
hyväksyttävää."
tarkastuskohteiden johdolle
mieluisammaksi.
Tarkastusaiheita on valittu
miellyttämään tarkastuskohteita ja tarkastusraportteja kirjoitettu esimiesvoimin uusiksi,

lopulta vihreää energiaa
siellä missä sattuu tarpeeksi tuulemaan, vaikka sen
tuottamiseen tarvitaankin
litra jos toinenkin fossiilista öljyä. Tarkoitus pyhittää
edelleenkin ne keinot, sanoo Peltokangas.

Se unohtui, että
ilmasto on globaali
Kun muu maailma saastuu saastumistaan ja ihmiset sairastuvat eurooppalaisen tekopyhyyden alttarilla,
unohtuu sekin tosiseikka,
että ilmasto on globaali. Se
ei pysähdy minkään maan
rajoille.
- Mitä enemmän me vihreää teknologiaa kumarramme, sitä varmemmin
saastepilvet meidätkin saavuttaa, kunnes vihreästä
siirtymästä tulee myrkynvihreä maailmanlaajuinen
ekofloppi, ja silloin taitaa
olla jo liian myöhäistä. Toisaalta maailmassa on liian
paljon ihmisiä. Ehkä tarkoitus onkin uhrata heistä
osa eurooppalaiselle ekoterrorille, Peltokangas pohtii.
- Hallituksen ilmastopolitiikka on vailla järkeä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

jotta ne eivät herättäisi poliitikkojen tai tarkastuskohteen
virkamiesjohdon ärtymystä.
- Tällainen ei missään nimessä ole hyväksyttävää, ja
tarkastusvirasto tulee palauttaa hoitamaan perustehtäväänsä, kansanedustajat vaativat.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Eduskunnassa on käsitelty pitkään valmistelussa
ollutta jätelain muutosta. Osin esitys liittyy EU:n
kesällä 2018 hyväksymään jätesäädöspakettiin, jonka
keskeisenä tavoitteena on lisätä jätteenkierrätystä
ja materiaalien tehokasta käyttöä. Toisaalta esitys
kumpuaa hallituksen omista linjauksista.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Riikka Purra huomautti aiheen lähetekeskustelussa,
että toisin kuin ministeri Krista Mikkonen (vihr.) väitti, ainoastaan EU-puolen osalta esitys on
kiireellinen. Sen sijaan sen kansallinen puoli, johon Purran mukaan ongelmat liittyvät, ei ole.
- Suomi on jätteen kierrätyksessä, kiertotaloudessa ja muutenkin ympäristönsuojelussa
unionin A-luokkaa, ja se on lähtökohta tämänkin esityksen ymmärtämiselle, Purra sanoi.

Negatiivisia vaikutuksia
yrityksille ja työllisyydelle
Esitykseen tehtävät kansallisesti oleellisimmat muutokset
liittyvät jätekuljetuksiin ja suomalaiseen niin sanottuun kaksoisjärjestelmään.
Kovan kritiikin vuoksi esitystä muutettiin siten, että kaksoisjärjestelmää ei purettaisi
kokonaan, vaan kiinteistön haltijalla säilyisi kunnan niin halutessa mahdollisuus järjestää jätteenkuljetus sekajätteissä sekä
sako- ja umpikaivolietteissä.
Biojätteille ja pakkausjätteille
materiaalista riippumatta esitetään kuitenkin ainoana vaihtoehtona kunnan järjestämää kuljetusta.
- Tällä tulee olemaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yrityskentässä, terveessä kilpailussa ja työllisyydessä, eikä
muutoksen ole todettu olevan
edes ympäristön kannalta optimaalinen – osin päinvastoin,
sillä se tulee todennäköisesti
vähentämään ympäristön kannalta rohkeiden kierrätys- ja kuljetusinnovaatioiden kehittämistä, Purra sanoi.

Jopa tuhannet
työpaikat vaarassa
Yksityiset kuljetusyritykset
ovat jo vuosien ajan panosta-

neet pakkausjätteiden keräilyyn.
- Arvioiden mukaan sadat,
jopa tuhannet, jätehuollon työpaikat ja useat yritykset ovat
vaarassa. Tilanne olisi surkea
missä tahansa tilanteessa, mutta korona-Suomessa se on erityisen ikävä. Markkinat keskittyvät, kilpailu vähenee ja etenkin
pienempien yritysten toimintamahdollisuudet heikkenevät,
Purra kritisoi.
- Mitä järkeä tässä on? Nykyisen toimivan kuljetusjärjestelmän lakkauttamista ei vaadi
edes EU-sääntely, joten sen selän taakse on turha mennä. Kyseessä on irrallinen esitys ja isku
toimialan yrittäjiä ja työllistäjiä
kohtaan.

Espanjalainen suuryritys
ja ulkolaiset kuskit
Hallituksen esityksessä väitetään, että muutos ei ole niin
oleellinen, koska pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua kunnan tarjouskilpailuun ja
kunta on velvoitettu markkinavuoropuheluun ja pilkkomaan
hankinnat hankintasääntelyn
mukaisesti.
- Tähän ei usko kukaan. Hankintaohjeita ja vuoropuhelua
on kehitetty vuosikausia, ilman
mainittavaa edistystä. Käytännön esimerkit kertovat, että
kunnan keskitetyt hankinnat eivät ole helppoja pienille yrityksille. Monessa maakunnassa on
saatu huonoja kokemuksia keskittämisestä, Purra sanoi.
- Sen seurauksena yksi suuri, ulkomainen toimija on voittanut kilpailutuksen. Miten olisi
espanjalainen biojätteen suuryhtiö ja kuskit Latviasta ja Liettuasta? Tämä ei ole uhkakuva
vaan todellisuutta.
Purran mukaan markkinaehtoisesta kilpailusta kunnan keskitettyyn kuljetukseen siirty-

Riikka Purra
minen ei ole tätä päivää - ei
mistään suunnasta katsoen.
Vanhan mallin säilyttäminen takaa kuntien mahdollisuuden
edistää kilpailua alueellaan ja
vaikuttaa myönteisesti yrittäjyyteen ja työllisyyteen.

Kierrättäminen on nykyään
helppoa, mutta se ei riitä
Purra kertoi puheenvuorossaan kierrättäneensä jätteensä
”jo silloin, kun se ei käytännössä
vielä ollut mahdollista”. Ongelmia kuitenkin edelleen on myös
siinä, mitä kuluttajan toimien jälkeen tapahtuu. Esimerkiksi kotitalouksien muovijätteestä
saattaa vain kolmasosa päätyä
uusien muovituotteiden raakaaineeksi – loput poltetaan energiantuotannossa.
- Muovin määrä tavallisen kansalaisen elämässä kasvaa koko
ajan. On välttämätöntä lisätä
muoviteollisuuden velvoitteita käyttää kierrätettyä raaka-ainetta.
Kuitenkin yleisesti ottaen ongelma on Purran mukaan sama
kuin muuallakin.
- Kulutus kasvaa, sitä myötä
jätteen määrä. Minkäänlaisella
kierrätyksellä ei päästä hyvään
lopputulokseen, mikäli kuluttamisen määrään ja laatuun ei
keskitytä. Kuluttamalla tuotetaan jätettä, eikä se katoa, vaikka kuinka lajiteltaisiin, Purra
huomautti.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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ilee halpaTyöttömyys kasvaa, kokoomus haika
töveroja
työvoimaa ja vihreät uusia ympäris

” M a a k u nt i i n
luotava tuottavia
työpaikkoja” Verohelpotukset
Halla-ahon mukaan Suomesta on tehtävä houkutteleva ympäristö yrityksille ja investoinneille. – Jos erilaisilla toimilla, kuten verohelpotuksilla, saadaan ihmisiä töihin, tarvitaan
vähemmän julkista rahaa työttömyyden lääkitsemiseen. Myös yritysbyrokratiaa, joka osuu
useimmiten pk-yrityksiin, on kevennettävä.
PERUSSUOMALAISTEN
puheenjohtaja Jussi Halla-aho painotti Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA)
verkkoseminaarissa, että hallituspuolueiden haikailema
työperäisen maahanmuuton
edistäminen ei ole ratkaisu huoltosuhteen vahvistamiseen ja väestönkasvun supistumiseen.
Halla-aho totesi, että väestönkasvun supistuminen itsessään ei edes ole ongelma, vaan
varsinainen pulma on nettomaksajien ja nettosaajien välisen suhteen vääristyminen.
- Jos tänne tuodaan ulkomailta ihmisiä, jotka efektiivisesti elävät veronmaksajien
rahoilla, eli työssäolosta huolimatta suuri osa tuloista muodostuu tulonsiirroista, niin se
ei suinkaan paranna Suomen
taloudellista huoltosuhdetta vaan heikentää sitä, Hallaaho sanoi.
Hän huomautti, että tällä
hetkellä ylivoimaisesti suurin osa työperäisestä maahanmuutosta tapahtuu saatavuusharkinnan kautta, eli tulijat
työllistyvät matalapalkkaaloille, joilla aloilla maksettavilla palkoilla on vaikeaa tulla toimeen.
- Suomeen töihin tulijat kuuluvat yleensä siihen porukkaan, joka on kaikkein vähiten
koulutettua.

Suomi ei houkuttele
huippuosaajia
Halla-aho myös sanoi, että
Suomi ei ole houkutteleva
kohde todellisten kansainvälisten huippuosaajien eli niiden näkökulmasta, joilla on
todellisuudessa mahdollisuuksia valita, minne mennä.
- Tavallaan se on ymmärrettävää. Täällä Suomessa on
korkea kielimuuri, palkkataso
ei ole kovin korkea, verotuksen taso on sietämätön ja ilmastokaan ei monia houkuttele.
- Kaikenmaalaisia ihmisiä
kiinnostavat periaatteessa samat asiat eli yhteiskunnan vakaus, turvallisuus ja hyvä kouluympäristö lapsille. Nämä
ovat kaikki sellaisia asioita,
joihin heikkotasoinen maahanmuutto vaikuttaa negatiivisesti.
Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ei ottanut kantaa Halla-ahon esittämiin huomautuksiin, vaan
Lepomäki esitteli näkemyksiään työperäisen maahanmuuton kiihdyttämiseksi.
Lepomäki on usein aiemminkin sanonut haluavansa luopua työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinnasta, ja
hän toisti näkemyksensä myös
EVAn verkkoseminaarissa.

avuksi.
- Kyllä nyt täytyy poistaa
kaikki tulpat, jotka liittyvät
tänne töihin tulemiseen. Me
esitämme työlupien saamista
helpommaksi ja nopeammaksi ilman isompaa byrokratiaa,
Lepomäki sanoi.
Kokoomusedustajan puheet työperäisen maahanmuuton kiihdyttämisestä saattavat
kuulostaa tylyiltä satojentuhansien työttömien suomalaisten mielestä. Työ- ja
elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa yhteensä 332
800 työtöntä työnhakijaa eli
jopa 81 200 enemmän kuin
vuotta aikaisemmin.

Liikkumisen
kustannuksia
ei saa nostaa
Työtä vailla olevia on tällä
hetkellä paljon varsinkin maakunnissa, joissa myös pitkä
työmatka tai muuten liikkumisen kustannukset helposti
nostavat kynnystä työn vastaanottamiselle.
Halla-ahon mukaan perussuomalaiset haluaa lähteä eri
tavoilla korjaamaan työvoiman
ja tarjolla olevien työpaikkojen kohtaanto-ongelmaa.
- Ensisijaisesti on toki pyrittävä siihen, että tuottavia työpaikkoja syntyy myös maakuntiin ja tähän voidaankin
vaikuttaa laajalla työkalupakilla. Toissijaisesti pitää huolehtia siitä, että liikkumisen
kustannukset eivät nouse. Kysehän on työn vastaanottami-

Kesällä nähdään luultavasti jo ennätyshintoja

Kallein bensa maksaa Suomessa
jo lähes 1,90 € litralta
Pandemian hiipuminen ja talouden elpyminen lisäävät
polttoaineiden kulutusta ja nostavat siten raakaöljyn
hintaa. Polttoaineiden pumppuhinnat nousevat myös
punavihreän hallituksen ilmastopäätöksillä.
YSIVITONEN maksoi polttoaine.
net-palvelun mukaan pari viikkoa sitten Inarissa 1,870 € litralta ja Helsingin Oulunkylässäkin
1,709 € per litra. Diesel maksoi

10

kalleimmillaan 1,750 €/litra.
Veroja bensiinin hinnassa on
75 prosenttia ja dieselin hinnassa 55 prosenttia. Polttoaineveroa nostettiin viimeksi elokuus-

sa. Parafiinisen dieselin veroetu
poistuu kolmen vuoden aikana.

Hinnat nousussa
jo vuoden ajan
Polttoaineiden hinnat
ovat nousseet vuoden ajan siksi, että vielä viime toukokuussa raakaöljyn brent-laadun hin-
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"Suomeen töihin
tulijat kuuluvat
yleensä siihen
porukkaan, joka on
kaikkein vähiten
koulutettua."
sen kannustavuudesta suhteessa sosiaaliturvaan. Kun
työmatkakustannukset kasvavat, omasta työstä jää käteen
entistä vähemmän, puhumattakaan siitä, että työmatkailuun menee aikaa.

tömiä, heistä kasvava osa maahanmuuttajia. Kun otetaan samalla huomioon suomalainen
asumistukijärjestelmä, yhdistelmä johtaa hillittömiin asumisen hintoihin.
- Niillä, jotka maksavat itse
oman asumisensa ei käytännössä ole varaa enää asua pääkaupunkiseudulla, sinne jäävät lähinnä enää erittäin hyvin
toimeentulevat ja toisaalta ne,
joiden asumisen Kela maksaa. On siis paljon erilaisia
asioita, joihin on nyt puututtava, jotta työpaikat ja
tekijät saadaan kohtaamaan paremmin.

Pääkaupunkiseudulla
kallista asumista

Kokonaisverorasitus
ratkaisee

Halla-aho sanoi, että koronapandemian yhtenä myönteisenä seurauksena voi tosin olla
myös etätyön mahdollisuuksien kasvaminen.
- Tällöin tarpeeton matkustelu ja lentely vähenisi. Siinä tapauksessa ihmisillä olisi
myös paremmin mahdollisuuksia asua mieluisassa ympäristössä ja tehdä etätöitä.
Samalla jo yksikin etätöitä tekevä ihminen itsessään edistää
työllisyyttä omassa kunnassaan, esimerkiksi palvelusektoreilla. Etätyöllä siis voi osaltaan olla myös maaseudun
elinvoimaa ylläpitävä vaikutus.
Halla-aho huomautti, että
vaikka pääkaupunkiseudulla
on paljon työpaikkoja, samaan
aikaan alueella on paljon työt-

EVAn verkkoseminaarissa mukana olivat Halla-ahon ja Lepomäen
lisäksi myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, SDP:n
varapuheenjohtaja Ville Skinnari ja keskustan kansanedustaja Markus Lohi, joka
tuurasi keskustan puheenjohtaja Annika
Saarikkoa.
Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) perui saapumisensa viime hetkellä,
eikä ihme, sillä verkkoseminaarin aiheena oli
talous ja työllisyys. Ohisalo tunnetusti inhoaa sopeutuksista ja leikkauksista puhumista. Ohisaloa sijaisti

ta ryömi 14 dollarissa tynnyriltä.
Halvin näkemäni dieselin hinta
löytyi tuolloin Porvoosta: 1,069
€/litra.
Brent-raakaöljyn hinta huitelee 60 eurossa tynnyriltä. Raakaöljyn hintakäyrä on laskenut
hieman viimeisen parin viikon
aikana, mutta noussee taas Yhdysvaltain ennustettujen huimien talouden kasvulukujen
myötä.
Hintaa voi todella nopeasti nostaa myös joku maailman
lukuisista potentiaalisista kriiseistä, varsinkin jos tilanne äityy sotilaalliseksi yhteenotoksi.

Ukrainassa tämä on mahdollista jo 21.4.

Hallitus päättää
fossiilittoman liikenteen
tiekartasta
Suomessa myydään maailman
viidenneksi kalleinta bensaa ja
kuudenneksi kalleinta dieseliä. Globalpetrolprices.com-sivuston mukaan Suomea kalliimpaa polttoainetta löytyy
muun muassa Hong Kongista,
Norjasta ja Keski-Afrikan tasavallasta.
Perussuomalaisten nuor-

Suomalaiset tarvitsevat työtä ja palkan,
jolla tulee toimeen.

Suomesta tehtävä
houkutteleva yrityksille.
Yritysveron osalta
Jussi Halla-aho nostaa
esille Viron yritysveromallin soveltuvana
vaihtoehtona.

vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.
Seminaarin keskustelijoilta kysyttiinkin leikkauskohteita ja
mahdollisia veronkiristyksiä. Mustakallio mainitsi
ympäristölle haitallisten tukien
leikkaukset. Mustakallio kertoi,
että vihreät olisivat valmiita uusiin
ympäristöveroihin niiden
ohjausvaikutuksen vuoksi.
Lohi mainitsi yleishyödyllisten
yhteisöjen
sijoitustuottojen verotuksen tarkastelun
sekä ulkomaisten kiinteistösijoittajien tuottojen verotuksen.

Lepomäki ei kiristäisi veroja
mistään.
Halla-aho sanoi, että olennaista eivät ole yksittäiset verot vaan kokonaisverorasitus.
- Mitä enemmän ihminen
maksaa suoria tai epäsuoria
veroja, sitä vähemmän jää tuloista käteen ja kynnys ottaa
työtä vastaan nousee. Kun palkasta jää käteen vähemmän
rahaa, se luo yrityksille paineita nostaa palkkoja, ja siitä taas
kärsii yritysten kilpailukyky.
Tämä on kuin noidankehä, joten mielelläni en nostaisi mitään veroja.

- Työttömyyden ylläpito ja
sosiaaliturvamenot ovat keskeisin menoerä julkisessa taloudessa. Meidän on siis pyrittävä saamaan ihmisiä töihin ja
samalla torjuttava sellaista väestökehitystä, joka pahentaa
tilannetta entisestään.

Työn sivukuluja ja
verottamista alas

Leikkauskohteista Halla-aho
nosti ensinnä esille kehitysavun.
- Kehitysapuun menee yli
miljardi euroa vuodessa. Se
on kaivoon heitettyä rahaa, johon meillä ei ole varaa, sillä
sekin on lainattua rahaa. Samaan aikaan pitää kyetä tekemään poliittisia päätöksiä,
ettei maahanmuutolla heikennetä enempää taloudellista
huoltosuhdetta, eli on lopetettava sosiaaliturva-asiakkaiden
maahantuonti, joka myös aiheuttaa miljardiluokan kulut
veronmaksajille joka vuosi.
Halla-ahon mukaan tulevaisuudessa on kyettävä tekemään suunnanmuutos, joka
ehkäisee julkisten menojen
kasvua.

Valtio-omisteisen Nesteen
miljardiluokan jalostamohanke ei päätynyt Porvooseen,
vaan jalostamo rakennetaan
Hollannin Rotterdamiin. Keskustelijoilta kysyttiin, miten
Suomeen saataisiin jatkossa lisää investointeja ja olisiko yhteisöveron alentamisesta hyötyä.
SDP:n Skinnarin ja vihreiden Mustakallion mukaan yhteisöveron alentaminen ei ole
ajankohtaista. Keskustan Lohi
arvioi, että ulkomaisille yrityksille olennaisinta on vakaa toimintaympäristö, jossa ei tule
äkillisiä muutoksia. Lohi olisi
valmis keskustelemaan yhteisöveron tasosta sekä siitä, että
yhtiöön jäävää voittoa verotettaisiin kevyemmin kuin ulos
jaettavaa voittoa. Lepomäki
sanoi, että yritysomistamisen
verotusta olisi laskettava Suomessa, jotta omistajuutta saataisiin lisää.
Halla-aho arvioi, että yhteisövero on Suomessa jo nyt
kilpailukykyinen myös pohjoismaisella tasolla. Perussuomalaisten puheenjohtaja arvi-

ten Bensakapina-kansalaisaloite onkin ymmärrettävistä syistä
saanut tähän mennessä jo lähes
95 000 kannatusilmoitusta.
Fossiilittoman liikenteen tiekartasta saatiin 349 lausuntoa määräaikaan mennessä
maaliskuun lopulla. Kyseessä on
siis suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.
Polttoaineiden tulevaisuuden
hintaan Suomessa saataneen
pian lisävalaistusta, sillä valtioneuvosto tehnee tiekartasta periaatepäätöksen vielä tämän kevään eli lähiviikkojen aikana.

Tiekartan lausunnoissa korostettiin sitä, että yhtäältä liikenteen kasvavat kulut on
kompensoitava yrityksille ja toisaalta yksilötasolla on pidettävä
huolta alueellisesta oikeudenmukaisuudesta.
Periaatepäätös on kiintoisaa kuultavaa, sillä tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja
poistaa ne kokonaan vuoteen
2045 mennessä. Lienee selvää,
että varsinaiset toimet jäävät
syksyn budjettiriiheen.
Ehkä kuulemme kuitenkin jotakin vaikkapa jakeluvelvoit-

Perussuomalaiset
leikkaisivat
kehitysavusta

oikin, että yritykset pohtivat
pitkälti kokonaiskustannuksia,
kuten energian, kuljetusten ja
työvoiman hintoja.
– Palkkojen nostaminen heikentää yritysten kilpailukykyä,
mutta toisaalta palkkoja ei voi
leikatakaan. Joten näkisin, että
on puututtava työn sivukuluihin ja työn verottamiseen.

Viron yritysveromalli
soveltuisi Suomeenkin
Halla-ahon mukaan Suomesta on tehtävä houkutteleva
ympäristö yrityksille ja investoinneille. Yritysveron osalta Halla-aho nosti esille Viron
yritysveromallin soveltuvana
vaihtoehtona.
- Mallin mukaan yrityksen
tulosta ei veroteta, jos se käytetään yrityksen sisällä investointeihin ja toiminnan laajentamiseen. Tässä puututtaisiin
asiaan, jonka moni pk-yrittäjä
on kokenut kasvua haittaavaksi tekijäksi.
Mallilla olisi Halla-ahon mukaan myös työllistäviä vaikutuksia.
- Jos erilaisilla toimilla, kuten verohelpotuksilla, saadaan
ihmisiä töihin, tarvitaan vähemmän julkista rahaa työttömyyden lääkitsemiseen. Myös
yritysbyrokratiaa, joka osuu
useimmiten pk-yrityksiin, on
kevennettävä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

teesta, joka määrittää, kuinka
suuri osa polttoaineesta täytyy
olla peräisin uusiutuvista lähteistä. Jakeluvelvoitteen roimaa
kasvattamista perusteltiin vielä
alkuvuonna Nesteen jalostamolaajennuksen saamiselle Porvooseen.
No, jalostamo meni Rotterdamiin. Ehkä jakeluvelvoitekin laimenee kyseisen ratkaisun myötä?
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

11

alle

op
Tukipaketti on haitallinen koko Euro

Espanjalaisille
nelipäiväinen työviikko - suomalaisten
veronmaksajien
rahoilla
Espanjassa alkaa syksyllä kokeilu, jossa halukkaat yritykset voivat siirtyä nelipäiväiseen työviikkoon. Työntekijöiden palkat
pysyvät ennallaan, sillä rahat hankkeeseen
tulevat EU:n elpymisrahastosta.
SYYSKUUSSA 2021 Espanjasta tulee Euroopan ensimmäinen valtio, joka aloittaa
32-tuntisen työviikon kokeilun koko maan mittakaavassa. Hankkeen takana on The
Guardianin mukaan vasemmistolainen Más País -puolue, jonka tekemän ehdotuksen maan hallitus hyväksyi.
Kokeilun piirissä on aluksi
200 yritystä ja niiden arviolta
3 000–6 000 työntekijää. Kokeilu on kolmivuotinen.
Espanjalaisten nelipäiväinen työviikko rahoitetaan
EU:n elpymisrahastosta ja
yritysten saaman tuen määrä
on 50 miljoonaa euroa. Aikoinaan nelipäiväistä työviikkoa
esitti myös nykyinen pääministeri Sanna Marin ja hanke nousi tuolloinkin uutiseksi
maailmalla.

Työnantajat nuivina
Nelipäiväinen työviikko ei
ole saanut pelkästään hurmioituneita kommentteja. Espanjan elinkeinoelämän kattojärjestö CEOE on pitänyt
hanketta ”hulluutena” tänä
aikana, jolloin Espanjan talous on vapaassa pudotuksessa.

- Päästäksemme ulos kriisistä meidän täytyy työskennellä enemmän eikä vähemmän, sanoo järjestön
edustaja Ricardo Mur.
Hankkeen takana olevan
Más País -puolueen Iñigo
Errejón puolestaan kiistää
epäilyt, joiden mukaan EU
pistetään nyt rahoittamaan
espanjalaisten lisääntyvää vapaa-aikaa:
- Kyse ei ole siitä, että espanjalaiset voisivat työskennellä vähemmän EU:n rahoilla, vaan siitä, voimmeko näin
toimien parantaa yrityksiemme tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Elvytyspaketti kasvaa?
Vaikka Euroopan unionin
koronatukipaketin on vakuuteltu useiden ministerien toimesta olevan kertaluontoinen ja poikkeuksellinen, on
muutama Euroopan suurista
maista, kuten Italia ja Ranska, ilmaissut halunsa kasvattaa elvytyspakettia viime kesänä sovittua 750 miljardia
euroa suuremmaksi.
Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen vaatii
kirjallisessa kysymyksessään

Uusia elvytyspaketteja pukkaa

Huijasiko pääministeri
Marin Suomen osaksi
tulonsiirtounionia?
Euroalueen 750 miljardin euron tukipaketin ympärillä
kuohuu jälleen. EKP:n johtokunnan jäsen, italialainen
ekonomisti Fabio Panetta kertoo espanjalaisen El País
-lehden haastattelussa tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävänä olevan paketin toimivan jatkossa mahdollisena
prototyyppinä tuleville paketeille.
LAUSUNTO on herättänyt ihmetystä, sillä sekä päämi-
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nisteri Sanna Marin (sd.) että
eurooppa- ja omistajaohjaus-

Suomelle jää nettomaksajan rooli.
Italia ja
Ranska
toivovat vielä
suurempaa
tukipakettia.
pääministeri Sanna Marinia
ja eurooppaministeri Tytti
Tuppuraista takaamaan, että
elvytyspaketti todella jää kertaluontoiseksi välineeksi.
- Tukipaketin turvin Espanja pystyy pilotoimaan neljän päivän työviikkokokeilun,
eli palkitsemme heitä laiskuudesta ja saamattomuudesta suomalaisten kärsiessä
koronapandemian ja rajoituksien vaikutuksista.
- Meille koitetaan kovasti myös vakuutella, miten tärkeää on tukea Etelä-Euroopan tuhlarimaita, sillä kun
ne elpyvät, niin mekin elvymme. Nyt onkin käymässä
ministeri Tytti Tuppurainen (sd.)
ovat useaan otteeseen korostaneet tukipaketin kertaluonteisuutta.
- Pääministeri Marin myi elvytyspaketin suomalaisille kertaluonteisena tukena, mutta
nyt puhutaan jo uusista paketeista ja eurobondeista. Hallitus romuttaa surutta Suomen
budjettisuvereniteetin ja ajaa
suomalaiset vuosikymmenien
velkavankeuteen samalla kun
Etelä-Eurooppa odottaa käsi
ojossa seuraavaa tukipakettia. Euroalue on muuttumassa
pysyväksi tulonsiirtounioniksi,
eikä se tunnu haittaavan hallitusta tippaakaan, perussuoma-

Perussuomalainen 4/2021 • www.perussuomalaiset.fi

niin, että nämä maat rakentavat meidän antamilla tukirahoilla kilpailevaa teollisuutta ja tekevät näin tuotteet itse
sen sijaan, että hankkisivat ne
meiltä, Koponen sanoo.

Marin ja Tuppurainen
vakuuttelevat
Pääministeri Marin ja eurooppaministeri Tuppurainen ovat useaan otteeseen
toistelleet, että EU:n koronatukipaketti on kertaluontoinen, poikkeuksellinen ja
määräaikainen.
Ministerit ovat painottaneet
etenkin sitä, että elpymispaketista ei olla luomassa pysyvää käytäntöä, vaikka oppositiopuolueet ovat jo pitkään
ennustaneet, että tukipaketti
on vain alkua velka- ja tulonsiirtounionille.
- Täytyy muistaa, että Suomi on hyväksynyt elpymispaketin kolmella reunaehdolla:
kertaluonteinen, poikkeuk-

Sanna Antikaisen mielestä pääministeri johti
suomalaisia
harhaan.

sellinen ja tarkkarajainen.
Mikään näistä ei vain tunnu
toteutuvan, Koponen ihmettelee.

Haitallinen Suomelle
ja koko unionille
Aiemmin kiihkeästi EU:n
tukipaketin hyötyjä puolustanut ministeri Tuppurainen
twiittasi 10. huhtikuuta, että
elvytyspaketti on välttämätön paha. Vielä viime kesänä
Tuppurainen alleviivasi, että
Suomi ja pääministeri Marin
onnistuivat elvytysneuvotteluissa erinomaisesti.
Kansanedustaja Koposen
mukaan tukipaketti on ehdottomasti paha, mutta ei todellakaan välttämätön.
Tukipaketti on haitallinen
Suomelle ja koko Euroopan
unionille. Olen myös toistuvasti yrittänyt saada ministeri Tuppuraista vastaamaan
julkisesti kysymykseen siitä,
erottaako EU Suomen unio-

"Palkitsemme heitä
saamattomuudesta."

Pienyritykset jätetty oman onnensa nojaan

”Suomi lahjoittaa
miljardien yritystuet
muille maille”
Eduskunta hyväksyi kolmannen niin sanotun kustannustukipaketin yrityksille koronan aiheuttamien vaikeuksien hoitoon. Perussuomalaiset yritti vastalauseessaan parantaa yritystukipaketin ehtoja etenkin
pienimpien yritysten osalta, mutta hallitus ei antanut
armoa pienyrittäjille.
Espanjalaiset pääsevät
nauttimaan suomalaisten
rahoista.

Ari Koponen

nista, mikäli emme hyväksy pakettia tällaisenaan. Vastausta tähän en ole vieläkään
saanut.

Macron väläyttelee
jo tulevia maksuja
Viime päivien aikana osa
Euroopan suurista maista,
kuten Italia ja Ranska, ovat
esittäneet halunsa kasvattaa

”Pääministeri
Marin myi
elvytyspaketin
suomalaisille
kertaluonteisena
tukena, mutta
nyt puhutaan jo
uusista paketeista ja eurobondeista.”

EU:n elvytyspakettia viime
kesänä sovittua 750 miljardia
euroa suuremmaksi, vaikka
elvytysrahaston piti olla sopimuksen mukaan kertaluontoinen.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on perustellut
EU-elvytyksen kasvattamista muun muassa sillä, että elvytysrahaston ja sille kaavailtujen rahavarojen mitoitus oli
sopiva viime vuonna koetun
ensimmäisen korona-aallon
talousvaikutuksia vastaan,
mutta ei enää toisen ja kolmannen tartunta-aallon vaikutuksia vastaan.

Alkusoittoa velka- ja
tulonsiirtounionille
Myös Euroopan keskuspankin EKP:n johtokunnan italialaisen jäsenen Fabio Panettan mukaan EU:n 750
miljardin euron tukipaketti on liian pieni, ja hän toivoo mittavaa rahapoliittista
laisten kansanedustaja Sanna
Antikainen moittii.

Marin vaikenee
velkakirjoista
Etenkin Italia ja Ranska suhtautuvat myötämielisesti uusiin tukipaketteihin. Italian pääministeri Mario Draghi on myös
tuonut esille yhteiset velkakirjat
eli ns. eurobondit. Suomen kanta eurobondeihin on aiemmin
ollut kielteinen, mutta pääministeri Marin on pysynyt asiasta
hyvin vaitonaisena.
- Muiden euromaiden johtajat kertovat hyvinkin avoimesti toiveistaan uusia tukipakette-

ja fiskaalista lisätukea, jotta euroalueen talous saataisiin toipumaan. Panettan mukaan elvytyspaketti voi toimia
myös mallina tuleville tukipaketeille.
- Suomelle jää nettomaksajan rooli Etelä-Euroopan
huonosti hoidettujen talouksien tukemisessa. Tukipaketin hyötyjiä ovat etenkin
Italia ja Espanja, Koponen
muistuttaa.
- Ymmärrettävästi tuesta hyötyvät maat kannattavat
tulonsiirtoa, mutta vastikkeeton raha ei kuitenkaan kannusta Etelä-Euroopan maita
laittamaan talouksiaan kuntoon ja tekemään kipeitäkin
rakenteellisia uudistuksia,
ettemme olisi tässä samassa
tilanteessa uudelleen vähän
ajan päästä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

ja kohtaan, mutta pääministeri
Marin vaikenee asiasta täysin.
Onko tavoitteena viedä kansan
huomio pois Suomen kannalta
huonosta neuvottelutuloksesta? Antikainen kysyy.
Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien euroalueen elvytyspakettia sekä
Suomen kantaa eurobondeihin
ja yhteiseen lainaan.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

PERUSSUOMALAISET vaativat,
että koska pienimmät yritykset jätettiin aikaisemmissa kustannustuissa hallituksen toimesta tukien ulkopuolelle, ne
voisivat nyt taannehtivasti hakea tukea.
- Olisi ollut oikeudenmukaista, että hallitus mahdollistaa
aiempien kustannustukien tukikausien ajalta uuden haun siten, että ne, joiden laskennalliset tuet jäivät alle 2 000 euron
tai liikevaihto alle 60 000 euron rajan, voisivat saada korvauksia taannehtivasti, perussuomalaisten kansanedustaja ja
talousvaliokunnan jäsen Veikko Vallin summaa.

Hallitukselta ei armoa
pienimmille yrityksille
Hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt tätä esitystä ja äänesti
sen nurin. Pienimmät yritykset
jäävät siis kuluneen koronavuoden osalta nuolemaan
näppejään.
- Alkaa näyttää siltä, että
tämä pääministeri Sanna Marinin hallitus pyrkii tekemään
konkurssien Euroopan ennätystä. Aikaisempien kustannustukien hakukriteerit
tehtiin tarkoituksella tai osaamattomuuden takia liian vaikeiksi. Siitä seurasi, että yli 70
prosenttia yrityksistä, jotka hakivat tukea koronasta johtuvaan ahdinkoonsa, jäivät ilman
tukea, Vallin kritisoi.

Perussuomalaiset yritti
vaikuttaa kriteereihin
alusta asti
Vallin lisää, että moni yritys jätti hakematta tukea, koska huomasi kriteerit itselleen
mahdottomiksi. Hänen mukaansa moni ennen koronaa
taloudeltaan terve yritys sai
tukea vain 10 prosenttia siitä, mitä olisi tarvinnut selviy-

"Alkaa näyttää
siltä, että hallitus
pyrkii tekemään
konkurssien
Euroopan
ennätystä."
tyäkseen.
- Marinin hallitus viittasi kintaalla meidän muutosvaatimuksillemme jo aikaisemmissa kustannustukipaketeissa, jotka jo
silloin huomasimme kelvottomiksi. Erityisesti keskusta suhtautui ylimielisesti esityksiin ja
jopa piikitteli perussuomalaisia esityksistä, jotka olisivat tukeneet kaikkein heikoimmassa
asemassa olevia yrityksiä.

Lompakko auki
Etelä-Eurooppaan
Vallin huomauttaa, että viime
päivien tietojen mukaan Suomi
on kaikista EU-maista lähes heikoiten tukenut omia yrityksiään
suhteessa bruttokansantuotteeseen. Eniten yrityksiään ovat
tukeneet sellaiset maat kuin Espanja, Ranska, Italia ja Kreikka.
- Eikö olekin hämmentävä tieto? Tämä on EU-komission tilastoista saatua faktaa. Suomi on
antamassa miljardeja koronatukea juuri näille maille.
- Pääministeri Marin totesi,
että Suomen pitää tukea Etelä-Euroopan maita avokätisesti
miljardien eurojen lahjoituksilla elpymispaketin kautta, koska
olemme niin vauras maa. Hallitukselle kilpailijamaiden tukeminen näyttää tulevan ennen
oman maan pienyrittäjiä. Tämä
on vihervasemmistolainen ja
keskustalainen linjaus, Vallin ihmettelee.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Pääministeri
Sanna Marin
ei osaa puhua
muusta kuin
koronasta.

Euroopaministeri Tytti
Tuppurainen
väistelee kysymyksiä.

Tuppuraiselta ei saa
suoraa vastausta.
Kiuru tarjoilee tajunnanvirtaa, Marin
ja Ohisalo puhelevat puuta heinää

Marin toistaa jo
tiedossa olevia asioita.

Ministereiltä ei saa enää kysymyksiin
Mitä pidemmälle koronaepidemia Suomessa etenee, sitä sekavammaksi ja hämärämmiksi
ministerien puheet muotoutuvat. Pääministeri
Sanna Marinin johtaman hallituksen useat ministerit ovat vajaan puolentoista vuoden aikana hioneet huippuunsa taidon, jossa puhutaan
paljon, mutta informaatiota ei saada lisää.
ERITYISEN hyvin kysymyksien väistely näkyy eduskunnan kyselytunneilla. Kyselytunti on Suomen poliittisen
keskustelun tärkein foorumi,
jossa kansanedustajilla on tilaisuus esittää kysymyksiään
ministereille.
Kuluneen vuoden aikana on
kuitenkin nähty, että vastauksia ei yleensä saa. Kyselytunneilla syntyykin helposti
vaikutelma, että kysymyksen
esittäjä ja vastaaja puhuvat
täysin eri asioista.

Koponen turhautui
ministeri Tuppuraiselle
Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on
tiedustellut useita kertoja
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselta (sd.), mitä tapahtuisi, jos
Suomi ei hyväksyisi EU-tukipakettia.
Helmikuussa Koponen vaati
eduskunnassa Tuppuraiselta
vastausta kysymykseen, erottaisiko EU Suomen unionista vai mentäisiinkö takaisin
neuvottelupöytään, jos Suomi
ei hyväksyisi elvytyspakettia.
Tuppurainen ei ollut halukas vastaamaan kysymykseen.
Sen sijaan hän alkoi puhua laveasti tavoitteista ja yhteisten
ratkaisujen etsimisestä.
- Suomi lähti tähän neuvotteluun omine tavoitteineen
ajatuksena edistää siellä niitä
eväitä, joita suuri valiokunta
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Pääministeri
Marin
sanoittaa usein
vastauksensa
pitkillä
taustoituksilla.
meille antoi. Me halusimme
pienentää avustusmuotoisen tuen määrää, tässä onnistuimme, ja me halusimme
tuoda ehdollisuutta tähän kokonaisuuteen, muun muassa tämän oikeusvaltioehdollisuuden, ja siinä onnistuimme.
Halusimme myös rajata Suomen vastuut tarkasti, ja sekin
onnistui. Ei Suomi lähtenyt
näihin neuvotteluihin kaatamaan tätä pakettia, Tuppurainen puheli.
Ministerin vastauksesta myös loppuosa oli samaa
puuta heinää.
- Palautan mieliin sen, missä tilanteessa tätä kokonaisuutta neuvoteltiin, mistä
täällä edustajat aiemmin ovat
puhuneet. Olimme keskellä koronapandemian pahinta vaihetta, jopa EU:n yhtenäisyys oli pelissä, ja ei Suomi
halunnut tätä venettä lähteä
keikuttamaan, vaan rakentamaan yhteistä eurooppalaista ratkaisua. EU löytää aina
ratkaisut silloin, kun tiukka
paikka tulee, ja Suomi on mukana näitä ratkaisuja etsimäs-

sä, Tuppurainen jaaritteli.

Kiuruttamista tuskin
ymmärtää kukaan
Kaikilla ministereillä on
oma tapansa olla vastaamatta
kysymyksiin. Eräs konsti on
käyttää vastausaikaa vuolaasti kiittelemällä kysyjää, mikä
on aina kätevä tapa kuluttaa
puheaikaa.
Ministeriaitiosta erottuu
myös selkeästi kolme ministeriä, joiden puheesta voi olla
hyvin hankalaa saada selvää: pääministeri Sanna Marin (sd.), sisäministeri Maria
Ohisalo (vihr.) sekä perhe- ja
peruspalveluministeri Krista
Kiuru (sd.).
Kiurun poukkoileva puhetyyli eli ”kiuruttaminen” viittaa ilmaisutapaan, joka on
samaan aikaan kuivan kapulakielistä ja vailla päämäärää.
Kiuruttamisen kohteeksi joutumisesta seuraa usein voimaton ja hämmentynyt olo.
Eduskunnassa kiurutus osui
viimeksi kokoomusedustaja Paula Risikkoon, joka kysyi perhe- ja peruspalveluministeri Kiurulta melko
yksinkertaisen kysymyksen,
eli miksei pakkotestejä voitu tehdä jo viime vuonna, kun
nähtiin, että rajoilta alkaa tulla viruksia.
Kiurun vastaus oli polveilevaa tajunnanvirtaa:
- Niin kuin totesin, niin elokuussa on esitetty tartuntatautilain pykälän kokonaiskäyttöönottoa, ja siitä on
käyty todella kovaa debattia siitä asti. Tätä debattia on
käyty toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ovatko he itsenäisinä viranomaisina tulkitsemassa tätä pykälää sekä
kohdennettujen massatestausten että kohdennettujen
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yksilötestausten osalta samalla tavalla. Minun käsitykseni on, että meillä ei voida
juuttua viikoiksi, kuten täällä eduskuntakin toteaa, käymään sitä keskustelua, että
pannaanko toimeen tätä lainsäädäntöä, estetäänkö viruksen leviämistä kaikin toimin
näiden yksittäistenkin henkilöiden osalta, jotta tämä
pakkotestaus mahdollistuisi, ja sen johdosta on lähdetty nyt siihen, että tuotiin lainsäädäntöesitys tänne. Ja niin
kuin täällä on todettu, perustuslakivaliokunta teki sen
kannanoton viimein, että tuo
alkuperäinen elokuussa alkanut keskustelu pykälän sisällöstä oli sittenkin juuri niin,
että näitä toimivaltuuksia jo
nyt olisi toimivaltaisella viranomaisella myös toimia.
- Kiitoksia, mutta minä en
kyllä ymmärtänyt tuosta yhtään mitään, Risikko päivitteli.
- Ette ole ainoa, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho komppasi.

Marin taustoittaa
ja kertoo jo ennalta
tiedettyjä asioita
Pääministeri Marin sanoittaa usein vastauksensa pitkillä taustoituksilla, jolloin
puheaika hupenee niiden asioiden ja seikkojen luettelemi-

Ohisalo
inhoaa
leikkauksista
puhumista ja
se kuuluu
vastauksissa.

seen, mitkä olivat kaikille tiedossa jo etukäteen.
Marinin taustoittavaa ja tavoitteiden luetteluun keskittyviä ympäripyöreitä vastauksia on kuultu usein
eduskunnan kyselytunnilla.
Marin esitti taannoin samaa
MTV:n Kymmenen Uutisten
haastattelussa, jossa pääministeri ei tarjonnut vastausta
yhteenkään hänelle esitettyyn
kysymykseen.
Marinilta kysyttiin, mihin
valmistellut liikkumisen rajoitukset perustuvat. Vastauksessaan Marin sanoi kuvanneensa asiaa aiemmin ja
kertoi, että asiaa valmistellaan, minkä lisäksi hän toisti esitetyn kysymyksen. Uutta informaatiota vastauksessa
ei ollut.
- Kuten olen aikaisemmin
kuvannut, niin hallitus tietenkin valmistautuu ja valmistelee toimia aivan kaikenlaisen tilanteen varalle. Tällä
hetkellä tätä valmistelutyötä
tehdään, tämän olen useaan
kertaan jo tänä keväänä kuvannut. Ja juuri näihin kysymyksiin, mitä tässäkin esitettiin, nyt haetaan vastauksia,
eli minkälaisista toimista olisi
sitten tarpeen vaatiessa kyse,
minkä lailla liikkumista pitäisi rajoittaa, mutta korostan
sitä, että hallitus ei ole asiaa
vielä yhdessä käsitellyt. Ja tämän aika tulee myöhemmin,
mutta valmistelutyötä toki
tehdään, kuului vastaus ensimmäiseen kysymykseen.

Ohisalo preferoi
lempiaiheitaan
Sisäministeri Ohisalo puhuu mielellään lempiaiheistaan, kuten eriarvoisuuden
kitkemisestä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Usein on

Sisäministeri
Maria Ohisalo
närkästyy
vaikeista kysymyksistä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista
Kiuru puhuu
asian vierestä.

Ohisalo ei halua puhua
ikävistä asioista.

vastauksia
kuitenkin nähty, että kun kysymys menee mukavuusalueen ulkopuolelle, vastauksia
ei tule.
Tammikuussa Ylen A-Talkin puheenjohtajatentissä
Ohisalolta kysyttiin yhtä esimerkkiä konkreettisesta julkisen talouden leikkauskohteesta ja sen vuosisäästöstä.
Ohisalo inhoaa leikkauksista
puhumista, ja se kuului vastauksissa.
- No ensinnäkin sanon sen,
että yhtä aikaa nyt tässä kohdassa tarvitaan ne akuutit
kriisitoimet, tarvitaan elvytyspolitiikkaa ja tarvitaan niitä rakenteellisia uudistuksia, joita hallitus on jo tehnyt,
meillähän sote-uudistus etenee hienosti, sosiaaliturvaa
uudistetaan, koulutukseen
panostetaan ja yhteiskuntaa
tehdään jatkuvasti kestävämmälle tolalle, jotta ilmastonmuutosta torjutaan yhtä aikaa, Ohisalo höpötti.
Kysymys, mistä sisäministeri leikkaisi, toistettiin kolme
kertaa, mutta vastausta ei saatu. Ohisalo alkoi lopuksi puhua verouudistuksista, vaikka
niistä ei kysytty mitään.
Ilta-Sanomien puoluejohtajatentissä Ohisalo joutui
myös hankalaan paikkaan,
kun häneltä kysyttiin henkilökohtaista näkemystä Greenpeace-aktivistien tempauksesta kiipeillä eduskuntatalon
pylväissä sekä puoluetoverinsa Pekka Haaviston lainvastaisista toimista ministeritehtävässään.
Ohisalo vastaili useita kertoja kysymyksen vierestä, ilmoitti tuomitsevansa väkivallan ja viittasi siihen, että
oikeusvaltiossa tuomitaan,
kun asioita on tehty väärin.
Ilta-Sanomien toimittaja sai
lopulta neljännellä kerralla

Kiurun vastauksesta
ei saa mitään selvää.

Ministerien kieltäytyminen vastaamasta kysymyksiin ei ole ongelmatonta demokratian ja päätöksenteon avoimuuden kannalta.

"Perussääntö
on se, että kansalaisia palvelevan
vastauksen
pitää olla suora ja
rehellinen."
vastauksen, kun Ohisalo totesi, että hän ei kannata Greenpeacen kiipeilyä eduskuntatalon pylväisiin.

Suora ja rehellinen
vastaus on paras
Ministerien kieltäytyminen
vastaamasta kysymyksiin ei
ole ongelmatonta demokratian ja päätöksenteon avoimuuden kannalta. Eduskunnan
kyselytunnin tarkoitus on siinä, että kansanedustajat voivat kysellä ministereiltä hallituksen toimista ja arvostella
hallituksen politiikkaa. Samalla kyselytunti on kansan
ja äänestäjien palvelemista.
Eduskunnalla on myös erikseen perustuslaissa säädetty
tiedonsaantioikeus.
Vastaavasti kysymyksiin vastaaminen mediassa palvelee
äänestäjiä. Erityisesti koronaaikaan tietojen saamisen tärkeys ministereiltä korostuu.
Mistä ministerien epäselvät
vastaukset sitten johtuvat, ja
miten nykytilannetta voisi parantaa? Suomen Uutiset kysyi
näkemystä ja neuvoja tunnetulta puhetaidon ja retoriikan
kouluttaja Antti Mustakalliolta. Hän sanoo seuranneensa ministerien esiintymisiä
mediassa ja eduskunnan kyselytunneilla.
- Ministerien vastauksista on välillä vaikea saada selvää, mikä niiden lopullinen

pointti on. Vaikka arvostelu
on kohdistunut nyt hallituksen ministereihin, en usko,
että kyse on erityisesti tästä
hallituksesta, vaan kyseessä
on yleinen ja tunnettu poliitikkojen ammattitauti.
Mikäli poliitikko haluaa vastauksellaan lisätä informaatiota, tulisi se myös näkyä
vastauksen rakenteessa.
- Perussääntö on se, että
kansalaisia palvelevan vastauksen pitää olla suora ja rehellinen. Joskus vastausta pitää taustoittaa, jotta se käy
ymmärrettäväksi. Toisinaan
on myös paikallaan esittää
vastaukseen varauksia, jos on
vaarana, että vastaus voidaan
ymmärtää väärin, Mustakallio sanoo.
Puhekouluttaja tietää, että
monimutkainen vastaus usein
hämää kuulijaa. Mustakallion
mukaan epäselvän ja kiertelevän vastauksen antaminen on
sinällään taitolaji.
- Tämän lajin parhaimmat
osaajat vastaavat aivan pokkana ja erittäin itsevarmasti
puhuen asiaan jollakin tavalla
liittyvistä asioista ja mahdollisesti vielä monipolvisesti.
He eivät vastaa itse kysymykseen, mutta poliitikon itsevarmuus ja vastauksen monipolvisuus voi hämätä niin, että
katsoja jää siihen uskoon, että
poliitikko vastasi niin kuin pitääkin. Ihmiset helposti syyttävät myös itseään, jos he eivät ymmärrä vastausta.

Pitäisi päästä
keskustelemaan
oikeista asioista
Mustakallio erottaa kolme
erityyppistä tilannetta, joissa poliitikko kieltäytyy vastaamasta esitettyyn kysymykseen.

- Erityisesti hallitusvastuussa poliitikot joutuvat joskus
edustamaan sellaisia näkemyksiä, jotka eivät ole heidän puolueensa kannattajakunnalle mieleisiä. Silloin on
houkuttelevaa vastata selvää
ja suoraa vastausta kiertäen
tai puhua kokonaan toisesta
asiasta. Toinen tyypillinen tilanne on se, että poliitikko ei
yksinkertaisesti tiedä vastausta, mutta sen osoittaminen
olisi hänelle epäedullista.
- Kolmas tilanne voi olla se,
että jostain syystä vastauksen
sisältö on salassa pidettävää
tietoa, esimerkiksi käynnissä
olevien neuvottelujen tähden,
mutta poliitikko ei syystä tai
toisesta halua sanoa, että ei
voi vastata kysymykseen tämän takia.
Mustakallio katsoo, että
osallistuvan demokratian
ihanne on se, että vallassa
olevat poliitikot pitävät kansalaisia hyvin ajan tasalla siitä, miten päätöksiä tehdään ja
mitkä ovat päätösten perustelut. Siksi olisi suotavaa, että
median esittämiin ja kansalaisia kiinnostaviin kysymyksiin
vastataan suoraan ja asiallisesti. Parannettavaa siis olisi.
- Tällöin päästään käymään
keskustelua oikeista asioista.
Jos kansalaisella on sellainen
olo hyvin kiertelevien vastausten jälkeen, että häntä aliarvioidaan, se tunne voi olla
aivan ymmärrettävä.

Jos vastaamattomuudelle on hyvä syy,
sen voi kertoa
Viime aikoina myös media
on kiinnittänyt huomiota ministerien puutteellisiin vastauksiin. Mustakallio pitää tätä
asiaankuuluvana median tehtävän suorittamisena.

Pääsääntöisesti
poliitikon
olisi hyvä vastata
esitettyyn
kysymykseen
avoimesti.
- On vain hyvä, että media
noteeraa sen, jos poliitikot eivät vastaa kysymyksiin suoraan. Tällöin poliitikot myös
tietävät, että heidän kiertelyynsä tullaan reagoimaan,
ja pahimmillaan heidän kannaltaan tulos voi näkyä vaaliuurnilla.
Pääsääntöisesti poliitikon
siis olisi hyvä vastata esitettyyn kysymykseen avoimesti.
Joskus silti käsillä voi olla tilanne, jossa poliitikko ei joko
osaa tai halua vastata hänelle esitettyyn kysymykseen.
Mustakallion mukaan tällaisetkin tilanteet on silti mahdollista hoitaa tyylikkäästi.
- Jos vastaamattomuudelle on hyvä syy, sen voi kertoa.
Tällöin erityisesti siksi, jos
tieto on perustellusti salattua,
esimerkiksi luottamuksellisen valmistelun takia. Tällöinkin voi esittää lupauksen
siitä, että palaa asiaan heti
kun se on mahdollista.
- Parhaiten poliitikko kuitenkin toimii, jos miettii etukäteen, minkälaisia hänelle
kiusallisia kysymyksiä voi tulla vastaan ja rakentaa niihin
jo hyvissä ajoin vastauksia,
jotka eivät ohita kysymystä,
mutta joiden takana voi hyvillä mielin seistä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA
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Isis-perheiden noutamisesta veronmaksajille jo 400 000 euron lasku

Suomalaisille
ei kerrota, miten
rahat on käytetty
Ulkoministeriö ei julkista asiakirjoja ja kuluihin liittyviä tositteita, joista ilmenee yksityiskohtaisemmat tiedot Syyrian al-Holin vankileiriltä Suomeen kuljetettavien henkilöiden
kotiutuskustannuksista. Rahankäytön yksilöidympi selvittäminen uhkaa venyä vuosikymmenien päähän, sillä laki mahdollistaa tietojen
salaamisen jopa 25 vuoden ajan.
VALTIOJOHTO pyrkii edelleen kuljettamaan Syyrian al-Holin vankileirillä olleita suomalaisiksi väitettyjä
henkilöitä Suomeen. Vuonna
2019 alkaneesta hankkeesta
on tähän mennessä kertynyt
veronmaksajille jo satojentuhansien eurojen kustannukset.
Ulkoministeriö tiedotti
maaliskuussa, että leirillä olleiden naisten ja lasten kuljettamisesta on kertynyt yhteensä 395 000 euron lasku.
Summasta viranomaisten
matkakulujen osuus on noin
199 000 euroa. Summa sisältää matkaliput, majoituskulut ja päivärahat. Kuljetusvälineiden vuokrien osuus on
noin 118 000 euroa.
Ulkoministeriön mukaan
jokaiselta avustettavalta on
peritty hänen omat matkakulunsa Suomeen ja mat-

kustusasiakirjojen hinta. Viranomaistoiminnan välillisiä
kustannuksia, kuten viranomaisten matka- ja majoituskuluja tai turvallisuusjärjestelyjen kuluja, ei peritä
kansalaisilta.
Al-Holista Suomeen saapui
henkilöitä valtion avustamana viimeksi joulun alla. Tuolloin Suomeen tuli kuusi lasta
ja kaksi naista al-Holista. Aiemmin vankileiriltä oli saapunut Suomeen kaksi lasta.

Kotimatkalle
voidaan myös
myöntää lainarahaa
Al-Hol-hanke on edelleen
kesken, joten leirillä olleita
suomalaisiksi väitettyjä henkilöitä lennätetään Suomeen
jatkossakin.
Suomen Uutiset kysyi jo toisen kerran ulkoministeriös-

Ulkoministeriö vetoaa
julkisuuslakiin.
tä tarkempia tietoja al-Holhankkeeseen uponneiden
rahojen käyttökohteista, eli
mihin tarkoituksiin ja minne
veronmaksajien rahaa tarkalleen on kohdistettu tai maksettu. Ulkoministeriön tietohallintopäällikkö Jyrki
Paloposken mukaan ulkoministeriö kieltäytyy edelleen
avaamasta lukuja yksityiskohtaisemmalla tasolla.
Perusteeksi ilmoitetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ( julkisuuslaki) 24 pykälän 1
momentin kohta 7, jonka mukaan henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien
sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat
ovat salassa pidettäviä, jollei
ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen

Ulkoministeri Haavisto:

”Pyritään palauttamaan
suomalaisiin rinnastuvia lapsia”
Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri ihmettelee al-Hol-kysymykseensä ulkoministeriltä saamaansa vastausta, joka jättää edelleen osan kysymyksistä
avoimeksi. – Tämän parempaa ei tule. On se kumma,
kun yhden osalta saa kampaajalaskutkin mutta toisen
kohdalla salaillaan, Meri sanoo.
LEENA MEREN kirjallisessa kysymyksessä tiedusteltiin kolmea
keskeistä, suomalaisten veronmaksajien kannalta tärkeää asiaa: 1) aiotaanko al-Holin leiriltä
palanneilta periä lainojen lisäksi myös matkasta syntyneet välilliset ja välittömät kulut, ja millainen maksuaikataulu on ja
millaiset vakuudet lainoilla on,
2) mikä on Suomen valtiolle aiheutunut kokonaiskustannus,
ja mikä aikuisten osuus kustannuksista on sekä 3) mihin naiset
ovat käyttäneet lainansa, ja mi-
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ten ulkoministeriö on varmistanut, että rahaa ei ole käytetty
lahjontaan, salakuljetuksiin tai
vastaavaan?

Oikeusperustaa
on selvitelty
Ulkoministeri Pekka Haavisto lausuu heti alkuun, että Syyriassa al-Holin leirillä pidettyjen
suomalaisten lasten avustamisen oikeusperusta on perusteellisesti selvitetty. Vastauksessa huomiota herättää kuitenkin

Suomalaisia
veronmaksajia
kiinnostavaa
yksilöidympää
tietoa ei ole
luvassa.
se, että tarkoituksena olisi myös
ulottaa kotiutustoimia ”suomalaisiin rinnastuviin lapsiin”:
Perustuslain 22 §:n perusteella julkisen vallan on turvattava
lapsen perusoikeuksien toteutuminen, silloin kun se on mahdollista. Oikeuskanslerin ratkaisun
(OKV/998/1/2019) mukaan perus- ja ihmisoikeudet, erityisesti perustuslain 7 §, lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan
1 kappale, 6 artikla ja niiden pe-
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toteutumista.

Ministeriö
huolissaan tulijoiden
turvallisuudesta
Paloposken mukaan tietojen
luovuttaminen saattaisi vaarantaa ministeriön avustustoiminnassa mukana olevien
henkilöiden turvallisuuden
ja heikentää toiminnan edellytyksiä Syyriassa. Paloposki kuitenkin toteaa, että alHolista kotiutetuille voidaan
kotimatkaa varten myöntää
myös lainaa.
- Kotimatkaa varten voidaan tietyissä tapauksissa antaa laina, tehdä takaisinmaksusitoumus, joka on suoraan
ulosottokelpoinen saatava,
jos sen maksu laiminlyödään.
Takaisinmaksusitoumukset
sisältävät tietoa yksityisten
henkilöiden henkilökohtaisista oloista ja ovat näin julrustuslain 22 §:ssä säädetty turvaamisvelvoite puoltavat sitä,
että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja
puitteissa kotiuttamaan ainakin
suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset.

Kotiuttamismatkasta
takaisinmaksusitoumus
Haaviston mukaan kotiuttamisen kuluja perittäisiin myöhemmin takaisin:
Konsulipalvelulain (498/1999)
mukaisiin toimivaltuuksiin sisältyvät evakuointi ja kotiuttaminen (16 §). Evakuoinnin ja kotiuttamiseen ryhdytään ainoastaan
asianomaisen suostumuksella,
ja sen kustannuksista vastaa asianomainen itse. Silloin kun evakuointiin ja kotiuttamiseen ryhdytään, kustannuksina peritään
tyypillisesti matkakulut Suomeen
ja matkustusasiakirjojen hinta. On huomattava, että viranomaistoiminnasta syntyy tyypilli-

kisuuslain 24 pykälän 1 momentin 32 kohdan nojalla
salassa pidettävää tietoa, Paloposki sanoo.

Julkisuuslaki
mahdollistaa pitkän
salausajan
Suomessa viranomaisen
asiakirjat ovat lähtökohtaisesti aina julkisia, eli jokaisella on yleensä oikeus saada
tieto julkisesta asiakirjasta. Julkisuuslain 24 pykälässä kuitenkin säädetään
poikkeuksista asiakirjajulkisuuteen, ja lainkohdassa mainitaan salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat eli ne
asiakirjat, joiden julkisuutta on joko rajoitettu tai kokonaan estetty.
Vaikka suomalaisia edelleen
kiinnostaa, mihin kohteisiin
ja tarkoituksiin rahoja on alHol-hankkeessa käytetty, tarsesti myös välillisiä kustannuksia,
kuten viranomaisten matka- ja
majoituskuluja sekä turvallisuusjärjestelyjen kuluja, joita ei peritä
evakuoitavalta kansalaiselta.
Evakuointi- ja kotiuttamismatkan kuluista Suomeen ja matkustusasiakirjoista voidaan tehdä takaisinmaksusitoumus, joka
tyypillisesti kattaa ulkoministeriön järjestämän evakuointimatkan ja matkustusasiakirjojen
kustannukset eikä sen yhteydessä luovuteta varoja asianosaisille.
Takaisinmaksusitoumus on
suoraan ulosottokelpoinen. Sen
saamisen edellytyksenä ei vaadita vakuuksia.

Varmistiko ulkoministeriö,
mihin rahat menivät?
Vastauksessa mainittu takaisinmaksusitoumus on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan nojalla salassa pidettävä
asiakirja.
Leena Meren kysymää ja suomalaisia veronmaksajia kiin-

Tanska näyttää esimerkkiä vastuullisesta turvapaikkapolitiikasta

Al-Holin vankileiriltä
on haettu lasten lisäksi naisia. Kuvituskuva.

Al-Holista
Suomeen
saapui henkilöitä
valtion
avustamana
viimeksi joulun
alla.
kemmat tiedot rahojen käyttökohteista saattavat jäädä
salaisiksi jopa vuosikymmenien ajaksi, sillä julkisuuslaki mahdollistaa pitkän salausajan.
Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjan salassapitoaika on 25 vuotta, jollei toisin ole säädetty tai lain
nojalla määrätty. Mikäli asiakirjan salassa pidettäväksi
määrännyt viranomainen peruuttaa salassapitoa koskevan määräyksen, salaus kuitenkin poistuu.

25 vuotta usein
takaraja salassapidolle
Henkilöiden yksityisyyttä suojataan vieläkin pidempään. Julkisuuslain mukaan
eräitä henkilökohtaisia oloja
kuvaavat viranomaisen asiakirjat ovat salassapidettäviä jopa 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota asiakirja
koskee – tai jollei tästä ole
tietoa, niin 100 vuotta.
Paloposken mukaan 25
vuotta on monessa tapauksessa takaraja salassapidolle, esimerkiksi kotiuttamisen käytäntöihin liittyvälle
tiedolle.
- Jos syytä salassapitoon ei
enää ole, niin salassapito voidaan poistaa aikaisemminkin. Nämä käydään aina läpi
tapauskohtaisesti.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Leena Meri

Pekka Haavisto

nostavaa yksilöidympää tietoa siitä, mikä on naisten osuus
matkakustannuksista, ei siis
Haaviston mukaan ole luvassa.
Haavisto jättää myös vastaamatta olennaiseen kysymykseen, eli miten ulkoministeriö
on varmistanut, että rahaa ei
ole käytetty lahjontaan, salakuljetuksiin tai vastaavaan:
Ulkoministeriö kertoo säännöllisesti Koillis-Syyrian leireillä
pidettyjen suomalaisten avustamisesta vuodesta 2019 lähtien kertyneet kokonaiskustan-

nukset. 15.12.2019 mennessä
kokonaiskustannukset olivat
noin 277 000 euroa. Laskutusja tiliöintiprosessi vie tietyn
ajan, minkä vuoksi 20.12. kotiutusoperaation kustannukset
eivät ole vielä kokonaisuudessaan tarkoin selvillä. Ulkoministeriö tiedottaa kustannuksista,
kun tiedot on saatu.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

”Humanitaarinen maahanmuutto
on haitallista”
Tanska ei ota vastaan Isis-naisia. Maa ei myöskään
suosi avokätistä turvapaikkapolitiikkaa, vaan kehottaa
pakolaisia palaamaan takaisin kotimaihinsa.
TANSKAN hallituksen mielestä
vuosikymmenen jatkunut sisällissota ei tarkoita sitä, että koko
Syyria olisi turvaton. Viime kesän
jälkeen 189 syyrialaisen oleskelulupa Tanskassa on kumottu.
Lupien peruuttaminen tapahtui
sen jälkeen, kun Tanska katsoi,
että Damaskos ja sitä ympäröivät alueet ovat turvallisia.
- Tanska näyttää muille Euroopan maille esimerkkiä siinä, millaista on vastuullinen turvapaikkapolitiikka. Tanskan tavoitteena
on lopettaa turvapaikanhakijoiden tulo maahan kokonaan, perussuomalaisten kansanedustaja
Olli Immonen toteaa.

Entisten pakolaisten
palattava kotiin
Tanskan maahanmuutto- ja kotouttamisministeri Mattias Tesfaye on sanonut, että Syyrian
pakolaisille on alusta alkaen tehty selväksi, että heidän oleskelulupansa on vain väliaikainen.
Se voidaan peruuttaa, jos suojeluun ei ole enää tarvetta. Tesfayen mukaan ihmisille voidaan antaa suoja sen aikaa, kun he sitä
tarvitsevat, mutta kun olosuhteet kotimaassa paranevat, entisten pakolaisten tulee palata
kotiin ja luoda siellä elämä uudelleen.
Immosen mukaan myös Suomen lainsäädäntö mahdollistaisi
pakolaisten kansainvälisen suojelun lopettamisen. Hän jätti viimeksi viime vuonna hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa
vaati hallitusta ryhtymään toimiin aktiivisen palautuspolitiikan toteuttamiseksi.
- Suomessa voidaan lakkauttaa pakolaisasema ja toissijaisen
suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa, mikäli henkilö ei ole enää suojelun tarpeessa
ja jos olosuhteet, joiden vallitessa hänestä tuli pakolainen, ovat
lakanneet olemasta, Immonen
sanoo.
Jo vuonna 2018 Tanskan silloinen maahanmuuttoministeri In-

ger Støjberg kehotti Tanskassa
oleskelevia somaleita palaamaan takaisin kotimaahansa.
- Jos et enää tarvitse suojelua,
eivätkä elämäsi ja terveytesi ole
enää vaarassa kotimaassasi, sinun on tietysti palattava kotiin
ja rakennettava uudelleen se
maa, josta tulit, Støjberg totesi.

Tavoitteena nolla
turvapaikkahakemusta
Tanskan nykyinen pääministeri Mette Frederiksen on ilmoittanut, että hallituksen tulevaisuuden tavoitteena on nolla
turvapaikkahakemusta Tanskaan. Pääministerin mielestä entiset poliitikot ovat asettaneet maahanmuuttajille liian
vähän vaatimuksia.
Frederiksenin mukaan maahanmuuttajien on kyettävä
elättämään itsensä, ja heidän
on sopeuduttava tanskalaisiin
arvoihin.
- Meidän pitää olla varovaisia,
ettei maahamme tule liikaa ihmisiä, sillä muuten sosiaalinen
yhteenkuuluvuutemme ei säily.
Se on jo uhattuna, pääministeri
on todennut.
Tanska on ainoa Pohjoismaa,
joka on selkeästi ajan myötä muuttanut maahanmuuttopolitiikkaansa yhä tiukempaan
ja vastuullisempaan suuntaan.
Tanskan maahanmuuttopolitiikka kuuluu tätä nykyä Euroopan tiukimpiin.
- Tanskan tärkeimmät toimet
humanitaarisen maahanmuuton rajoittamiseksi ovat olleet
rajakontrollin lisääminen, perheenyhdistämisten tiukentaminen, sosiaali- ja muiden etuuksien merkittävä heikentäminen
ja sitominen kotoutumisen onnistumiseen, oleskelulupien väliaikaisuuden lisääminen, vastamainonta, kansalaisuuden
saamisen vaikeuttaminen ja
vastaanottotoiminnan standardien lasku.
- Tanska myös tulkitsee pakolaissopimusta yleisesti mui-

Olli Immonen
ta Euroopan maita tiukemmin.
Se esimerkiksi kielsi turvapaikan
yhtenä ensimmäisistä maista
sillä perusteella, että hakija saapui turvallisen maan kautta, Immonen avaa.

Vähän erilainen
demaripääministeri
Immosen mielestä Tanskan esimerkki osoittaa, että maahanmuuttopolitiikan huomattava
tiukentaminen on mahdollista, jos vain poliittista tahtotilaa
löytyy.
- Tanskan maahanmuuttopolitiikan signaali on selvä. Lainsäädännöllinen tehokkuus on ensinnäkin viesti salakuljettajille ja
turvapaikanhakijoille, että Tanska on tosissaan. Toiseksi tanskalaisten poliitikkojen erilainen
puhetapa, jossa turvapaikka on
enemmän poikkeus kuin sääntö, vaikuttaa siihen, että maahanmuuttopolitiikan viesti on
vahva.
- Tanskan poliittinen ilmapiiri
on maahanmuuttokysymyksissä
täysin erilainen kuin Suomessa,
vaikka sielläkin istuva pääministeri on demari. Tanskan kansalaisia on jo vuosikymmenien ajan
informoitu maahanmuutosta kattavasti ja totuudenmukaisesti myös median kautta, toisin
kuin Suomessa. Tanskassa kansa
myös äänestää innokkaammin
maahanmuuton tiukentamisen
puolesta, Immonen toteaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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