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vuokra-asuntoon 
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”Kaikki eivät selviä kymmenien 
tuhansien eurojen laskusta”

Suomen talouden kasvu-
näkymät ovat todella heikot
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EU:n vihreä siirtymä iskee omakotitaloasujiin:

Onko 
härskiydellä mitään rajaa?

Autoilijat saivat 
tarpeekseen poltto-
aineiden jatkuvista 
hinnankorotuksista:

Palveluita Palveluita 
tullaan tullaan 
karsimaan karsimaan 
kovalla kädelläkovalla kädellä

Sote-rahat eivät riitä vaalilupausten täyttämiseen

Vasemmiston hallitsema 
Restel ostaa 
yrityksiä itselleen
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HAVAINTOJA matkan varrelta: Jos perussuomalainen puhuu vaalien 
alla maahanmuutosta, on edistyksellisten punavihreiden wokejen mie-
lestä silloin kyseessä rasismi. Lisäksi he huomauttavat, että perussuo-
malaiset puhuvat aina pelkästään maahanmuutosta tai maahanmuuton 
kustannuksista, mikä luonnollisesti on väärin.

Jos perussuomalainen puhuukin seuraavaksi vaikkapa bensan hin-
nasta, on sekin tietenkin väärin. Ensinnäkin bensan pitäisi punavihreän 
mielestä olla selvästi kalliimpaa. Toisekseen ei saisi puhua bensan hin-
nasta, koska se ei heidän mielestään kuulu vaalien sallittuihin puheenai-
heisiin. Kukaan ei tosin kehtaa sanoa, etteivät puolueet ylipäätään saisi 
vaalien alla puhua muusta kuin vaaleihin suoraan liittyvästä. Ja silloin-
han olisi mahdotonta puhua vaikkapa mahdollisesta Ukrainan sodasta 
tai Päivi Räsäsen ristiinnaulitsemisesta.

Entä kun perussuomalainen sanoo, että sotessa tarvitaan lisää auttavia 
käsiä? Väärin sekin. Nyt tiedämme, että puhe auttavista käsistä on Tehy-
pomo Millariikka Rytkösen mielestä alentavaa. Asiaa ei muuta se, että 
Tehyn oma logo kuvaa auttavia käsiä. Ristiriitaiset väitteet eivät tahtia 
haittaa.

Tämä on vähän hassua.

Vanhalle vallalle ihanteellinen perussuomalainen on sellainen, joka ei 
sano mitään, ei tee mitään eikä varsinkaan äänestä. Maksaa laskunsa ja 
kuvitteellisen hiilivelkansa mukisematta, myöntää kuvitellun etuoikeu-
tensa ja kököttää päästöttömästi ja hiljaa keittiön nurkassa. Ihania muu-
ten nämä edistykselliset sukupuoliroolit, joissa ei ole tunkkaisuuden 
häivääkään. Eiku.

Näytämme elävän maailmassa, jossa mikä tahansa asia, mitä perussuo-
malainen sanoo tai tekee, on wokejen ja vanhan vallan mielestä väärin. 
Niin kummallista kuin se onkin, tässä tavallaan onkin perää. Perussuo-
malainen näet rakentaa eri taloa kuin muut. Perussuomalainen keskit-
tyy meille kaikille yhteisen kodin ylläpitoon, muilla on muut mieles-
sä. Tämä on syy, miksi perussuomalainen on niin usein tukkanuottasilla 
muiden kanssa. Kyse ei ole vasemmisto-oikeisto-jaosta, politiikan tutki-
muksen kapulakieli puhuu GAL-TAN-akselista. Suomeksi sanottuna ak-
seli tarkoittaa, että perussuomalainen laittaisi suomalaisen ensin. Mui-
den ajattelussa tärkeysjärjestys on joko epäselvä tai päinvastainen.

Valtava joukko ihmisiä häärii tälläkin hetkellä muuttamassa suoma-
laisten kotia joksikin muuksi. Maatamme ollaan kytkemässä osaksi maa-
ilmanvaltaa, jossa suomalaisilla ei ole enää sananvaltaa. Muutosta hi-
vutetaan pikkuhiljaa, mutta lopputulema toteutuessaan on armoton. 
Keskitetty valta hotkaisee lopulta koko Euroopan. Eikä se ole edes ”ke-
hityksen” päätöspiste.

Takaisin Suomeen: Aluevaaleissa kolme vanhaa puoluetta juhli voitto-
aan. Niiden riemun masentava hinta oli se, että yli puolet suomalaisista 
ei äänestänyt. Vaalivoittajiin voidaan toki lukea valtamedia nimensä mu-
kaisesti toimineena "ratkaisukeskeisenä mediana".

On kuitenkin surkuhupaisaa ja läpinäkyvää itsensä pettämistä levittää 
propagandaa ”kolmen suuren paluusta” tilanteessa, jossa Suomen his-
toriassa ensimmäistä kertaa ilmatilaa hallitsevat täydellisesti Nukkuvat. 
Nukkuvat keräsivät 52,5 % jättipotin suomalaisten jaossa olleesta luot-
tamuspotista. Kyse oli seuraa-rahaa-vaaleista, vaikka ne ajan puutteen 
vuoksi naamioitiin osiensa summaksi, jossa rahalla oli veljenpojan roo-
li. Perussuomalainen viesti oli: julkista rahaa ei ole olemassa, on vain ve-
ronmaksajien rahaa. Muut kilpailivat siitä, kuka keksi eniten rahareikiä 
ja vähiten säästökohteita.

Aluevaalien jälkeen oli edessä välitön paluu arkeen. SDP-liikennemi-
nisteri Timo Harakka ilmoitti ensitöikseen päätöksistä, jotka nostavat 
bensan hintaa. Kukapa sitä niin hullu olisi, että olisi tällaisista puhunut 
ennen vaaleja?

Aina väärin?

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

ALUEVAALIEN ää-
nestysprosentti oli vain 
47,5. Varsinaisena vaa-
lipäivänä äänestyspro-
sentti oli 21, eli alue-
vaalit eivät juurikaan 
kiinnostaneet kansaa.

Perussuomalaisten 
osalta vaalitulos ja 11,1 
prosentin kokonaiskan-
natus ei vastaa puolu-
een valtakunnallista kannatusta.

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Riikka Purra pitää ennätyksel-
lisen matalaa äänestysaktiivisuut-
ta erittäin huolestuttavana erityisesti 
demokratian kannalta.

- On karmeaa, että äänestäjien 
enemmistö ei syystä tai toisesta läh-
tenyt vaaliuurnille. Valitettavasti 
tämä iskee erityisesti perussuomalai-
siin. Sote-vaalit eivät vain kiinnos-
taneet meidän perinteisiä kannat-
tajiamme. Mikäli äänestysprosentti 
olisi ollut korkeampi, myös perus-

suomalaisten suhteel-
linen osuus olisi ollut 
suurempi. Nyt varmois-
ta äänestäjistä hyötyivät 
erityisesti kolme van-
haa puoluetta kokoo-
mus, keskusta ja SDP.  

Perussuomalaiset vas-
tusti alusta saakka koko 
sote-uudistusta ja alue-
vaaleja.

- Uudistus ei meidän mielestämme 
vastaa niihin ongelmiin, jotka vaa-
tivat ratkaisua. Sen varjolla on kui-
tenkin edistetty montaa muuta asiaa, 
kuten poliittisten puolueiden intres-
sejä ja uutta puoluetukea.

Koska hallitus kuitenkin vei uudis-
tuksen kiireellä maaliin, vaalit tuli-
vat.

- Vaikka taloudellisten realiteettien 
valossa alueilla joudutaan leikkaus-
puuhiin, mikäli hallitus ei tarjoa li-
sää rahaa, on äärimmäisen tärkeää, 
mitkä puolueet alueilla ovat asioista 

Suomen kaikkien aikojen ensimmäisissä aluevaaleissa 
perussuomalaiset keräsi 11,1 prosentin kokonaiskanna-
tuksen, mikä oikeutti neljänneksi suurimman puolueen 
asemaan. Uusien hyvinvointialueiden valtuustoihin ym-
päri Suomea nousee vaikuttamaan 156 perussuomalaista 
valtuutettua. Äänestämässä kävi kuitenkin vain harvem-
pi kuin joka toinen äänioikeutettu. Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Riikka Purra pitää ennätyksellisen mata-
laa äänestysaktiivisuutta erittäin huolestuttavana eri-
tyisesti demokratian kannalta.

Aluevaaleissa annettiin suuria vaalilupauksia, mutta vain perussuomalaiset puhuivat rahasta - Purra:

”Alueilla tullaan jakamaan niukkuutta”

Kansa ei innostunut 

näistä vaaleista

        Omilleni haluan sanoa, että teitte         Omilleni haluan sanoa, että teitte 
todella hienon työn. Vain muutamia todella hienon työn. Vain muutamia 
kuukausia kentästä mehut imenei-kuukausia kentästä mehut imenei-
den kuntavaalien jälkeen, tällainen den kuntavaalien jälkeen, tällainen 
uudistus ja tällaiset vaalit, ja te teit-uudistus ja tällaiset vaalit, ja te teit-
te, jaksoitte ja venyitte taas.  Kiitos te, jaksoitte ja venyitte taas.  Kiitos 
sydämestäni perussuomalainen kent-sydämestäni perussuomalainen kent-
tä ja aktiivit sekä kaikki 1 500 ehdo-tä ja aktiivit sekä kaikki 1 500 ehdo-
kastamme koko maassa.”kastamme koko maassa.”

””

Aluevaltuus-
toilla ei ole 
käytännössä 
lainkaan 
taloudellista 
autonomiaa.
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Aluevaaleissa annettiin suuria vaalilupauksia, mutta vain perussuomalaiset puhuivat rahasta - Purra:

”Alueilla tullaan jakamaan niukkuutta”
päättämässä. Siksi tietenkin lähdim-
me näihin vaaleihin täysillä mukaan, 
Purra sanoo.

Sote-uudistus etenee 
verkkaisesti

Soten olisi tarkoitus käynnistyä ke-
väällä 2023, ja tämä vuosi valtuute-
tuilla kuluu pitkälti palveluverkosto-
jen rakentamiseen. Purra kuitenkin 
huomauttaa, että aluevaltuustoilla 
ei ole käytännössä lainkaan poliittis-
ta liikkumatilaa tai taloudellista auto-
nomiaa.

- Alueilla tullaan jakamaan niuk-
kuutta, puutetta ja eioota. Se, miten 
perussuomalaiset valtuutetut voivat 
vaikuttaa aluevaltuustoissa, riippuu 
myös siitä, millaiset teemat ja mitkä 
puolueet milläkin alueella ovat voi-
missaan. Aluevaltuustoissa ei ole hal-
litus-oppositio-jakoa, joten uskoisin, 
että valtuutetut myös paikkakunnit-
tain liittoutuvat ja yhdessä puolusta-
vat oman kunnan palveluita.

Vaaleissa yli 50 kuntaa jäi kuitenkin 
kokonaan vailla edustajia.

- Pahoin pelkään, että se näkyy pal-
veluverkon karsimisessa.

Se, millaisen soten suomalaiset lo-
pulta saavat, jää nähtäväksi, sillä uu-
distus etenee verkkaisesti. Käytän-
nössä alueilta kuluu koko tämä vuosi 
pelkästään tulevan palveluverkon ra-
kentamiseen valmiiksi.

Purra huomauttaa, että toistaisek-
si on epäselvää, pystyvätkö kaikki hy-
vinvointialueet edes käynnistymään 

ajallaan tammikuussa 
2023.

- Ilman melko suur-
ta lisäbudjettia alueiden 
käynnistyminen tuskin 
tulee onnistumaan. To-
dennäköisesti myös en-
simmäiset kuukaudet 
ja vuodet tullaan suo-
rittamaan erilaista yh-
teensovittamista niin 
järjestelmien kuin työ-
käytäntöjenkin tasolla.

- Mikäli jonkinlaisia positiivisia uu-
distuksia kyetään saamaan aikaan, 
niitä tuskin on luvassa vielä pitkään 
aikaan. Samaan aikaan kun tiedämme 
että sote-menot kasvavat, pelkästään 
jo ikääntymisen takia eikä lisärahaa 
ole tulossa ainakaan ilman velanottoa 
tai veronkorotuksia, niin tilanne näyt-
tää lohduttomalta, Purra sanoo.

Keskustelu rahasta 
pyrittiin tukahduttamaan

Uusien hyvinvointialueiden rahoitus 
tulee valtion kassasta. Pelkästään ny-
kyisellä tasolla sote-menot ovat noin 
20 miljardia euroa vuodessa. Valtio-
varainministeriön laskelmien mukaan 
menot tulevat kasvamaan noin 7 mil-
jardia euroa vuodessa vuoteen 2030 
mennessä, joten aluepäättäjät joutu-
vat miettimään erittäin tarkasti, mi-
hin rahat riittävät.

Aluevaalien alla perussuomalaiset 
toi vahvasti esille soten rahoitukseen 
ja resursointiin liittyvät puutteet, ja 

myös Purra herätte-
li keskustelua rahoituk-
sesta puoluejohtajien 
vaalipaneeleissa.

Keskustelu rahasta py-
rittiin mediassa kuiten-
kin pitkälti tukahdut-
tamaan, eivätkä muut 
puolueet halunneet 
osallistua siihen.

- Tämä olikin ylivoi-
maisesti suurin ongelma 
koko vaalikeskustelussa. 

Media heräsi rahoituksen ongelmiin 
ja siihen liittyen suurempiin asioihin 
vasta muutamaa päivää ennen varsi-
naista vaalipäivää. Viimeinen vaali-
keskustelu, eli Ylen suuri vaalipaneeli 
oli oikeastaan ensimmäinen jossa ra-
hoituksesta kyettiin edes jonkin ver-
ran keskustelemaan, Purra sanoo.

Perussuomalaiset katsoo, että sotes-
ta ei voi puhua ilman, että puhutaan 
samalla rahasta. Kuitenkin perussuo-
malaisten kritiikki siitä, että mikäli ei 
puhuta isoista asioista eli rahasta, ei 
puhuta mistään, ei tällä kertaa purrut.

Kolmesta suurimmasta puolueesta 
etenkin SDP ja keskusta keskittyivät 
lähinnä luettelemaan parannuskoh-
teita ja huolenaiheita, vailla konkre-
tiaa.

- Kaikki osaavat luetella hienoja me-
nokohteita ja huolenaiheita liittyen 
vaikkapa lastensuojeluun, vanhusten-
huoltoon tai mielenterveyspalvelui-
hin, mutta ilman tarvittavia uudis-
tuksia valtakunnan tasolla nämä ovat 
vain tyhjiä puheita, Purra sanoo.

Koronapolitiikka ja 
rajoitukset haittasivat 
vaalityötä

Koronaepidemia haittasi kaikkien 
puolueiden, erityisesti perussuoma-
laisten, vaalityötä. Perussuomalaiset 
on ollut pitkään Suomen ykköstori-
puolue. Rajoituksista johtuen tärkeä 
vaalityö jäi nyt tekemättä monilla alu-
eilla.

Purra katsoo, että epidemia vaikutti 
myös toisella tapaa.

- Koronapolitiikka ja rajoitustoimet 
jakoivat perinteisiä perussuomalais-
ten kannattajia, ja menetimme kan-
nattajia molempiin suuntiin. Harvas-
sa eivät olleet ne tilanteet, kun meitä 
syytettiin kahdesta keskenään päin-
vastaisesta asiasta samaan aikaan. Ko-
rona jakaa koko yhteiskuntaa entistä 
enemmän myös muuten kuin poliitti-
sesti. Mikäli eduskuntavaalitkin jou-
duttaisiin vielä käymään tällaisissa 
poikkeusoloissa, tilanne voisi kärjis-
tyä.

Suomen kaikkien aikojen ensim-
mäisten aluevaalien erityispiirre oli 
myös se, että monet poliittiset vai-
kuttajat ja jopa media pyrkivät sane-
lemaan vaaleihin liittyvät puheenai-
heet.

Kiertäessään maakuntia äänestäjiä 
tapaamassa Purralla ja muulla puo-
luejohdolla oli hyvä tilaisuus keskus-
tella äänestäjien kanssa juuri niistä 

- On karmeaa, 
että äänestäjien 
enemmistö ei 
syystä tai toises-
ta lähtenyt vaali-
uurnille, Riikka 
Purra sanoo.

Sotesta
ei voi puhua 
ilman, että 
puhutaan
samalla 
rahasta.

››
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asioista, joita ihmiset mietti-
vät ja jotka huolestuttavat.

- Maakunnis-
sa, erityisesti 
pienillä paik-
kakunnilla, 
totta kai pu-
huttiin paljon 
itse sotesta eli 
niistä pelois-
ta, jotka liitty-
vät siihen, että 
lähipalvelut 
karkaavat pois 
omalta paikka-
kunnalta. Mutta näidenkin 
vaalien alla yleisin keskuste-
lunaihe ympäri Suomen, tie-
tysti maahanmuuton ja halli-
tuksen toimien haukkumisen 
lisäksi, oli bensan hinta. Siitä 
ei vaan pääse mihinkään.

- Toki mediaa ja ehkä mui-
ta puolueita seuraamalla voi 
ajatella, että polttoaineiden 
hinta ei ole kaikille tärkeä 
asia. Ehkä kaupungissa asu-
van toimittajan voi olla vai-
kea käsittää, että maakunnas-
sa kolmivuorotyötä tekevä 
hoitaja joutuu laskemaan, 
kannattaako töissä enää käy-
dä korkeiden polttoainekus-
tannusten vuoksi.

Media pyrki 
jälleen ohjailemaan 
keskustelua

Purra vakuuttaa, että perus-
suomalaiset tulee jatkossakin 
puhumaan juuri niistä asiois-
ta, joista kansalaiset haluavat 
puhua. Aluevaaleissa media 
kuitenkin pyrki pitkälti vesit-
tämään ja vähättelemään pe-
russuomalaisten esiin nos-

tamia, kansaa huolettavia 
keskusteluaiheita.

- Median väitteet, että me 
muka olisimme esittäneet lu-
pauksen laskea bensan hintaa 
aluevaltuustoissa tai että ku-
vittelisimme asiasta päätettä-
vän aluevaltuustoissa, olivat 
vain vihamielistä panettelua. 
Kukaan ei ole missään täl-
laista väittänyt. Me kuitenkin 
nostamme aina keskusteluun 
oleellisia poliittisia teemoja.

Purra katsoo, että erityises-
ti näissä vaaleissa media suh-
tautui jopa vihamielisesti pe-
russuomalaisten teemoihin 
ja perussuomalaisten esittä-
mään menojen tärkeysjärjes-

PERUSSUOMALAISILLE Suo-
men ensimmäiset aluevaalit oli-
vat vaikeat. Puoluesihteeri Arto 
Luukkasen mukaan näin on eri-
tyisesti siitä syystä, että kansa-

laisille piti laajasti perustella, 
miksi näissä vaaleissa piti men-
nä äänestämään.

- Moni ei uskonut vakuutte-
luja, ja sen toki ymmärrän, sillä 

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen arvioi, 
että aluevaalien tuloksen perusteella näyttää siltä, että 
”herrat” tulevat saamaan himoitsemansa monimutkaisen 
hallintohimmelin. – Sotesta tulee nyt pitkälti sellainen 
kuin kokoomus ja kepu haluavat: toinen tahtoo leikata ja 
toinen varmistaa itselleen rahoituksen alueilla.

”Perussuomalaiset 
tekevät jatkossakin 
politiikkaa ihminen edellä”

Puoluesihteeri kiittää kenttää ahkerasta työstä

moni ei vielä tiedä, mistä on ky-
symys, ja kukaan erityisesti van-
hoista puolueista ei tiedä,  mis-
tä rahat tulevat eikä haluakaan 
tietää. Me olimme ainoa puo-
lue, joka halusi tietää, mistä ra-
hat tulevat, Luukkanen sanoo.

Koronarajoitukset 
näkyivät vaalityössä

Perussuomalaisten vaalityö 
kärsi myös koronarajoituksista, 
joiden vuoksi vaalitilaisuuksia, 
kuten toritapahtumia, ei voitu 
järjestää suunnitellusti. Luuk-
kasen mukaan tämäkin näkyy 
vaalituloksessa.

- Alueilla, joilla avi kielsi kam-
panjoinnin, perussuomalaisten 
osuus ennakkoäänistä oli sel-
västi heikompi kuin oli ajateltu.

Kysymys sote-rahoista oli silti 
tärkeä ja on edelleen.

- Esimerkiksi palkkojen har-
monisointi, miten se tehdään. 
Me tiesimme, että siihen menee 
rahaa 800 miljoonaa tai enem-
män. Me kerroimme myös, että 
Suomen sotepalvelut on alire-
sursoitu, eli niihin on laitettu lii-
an vähän rahaa.

Järjestelmä pitää 
luoda ihmisiä varten

Perussuomalaisten aluevaa-

liohjelmassa kantavana tee-
mana ja kärkenä oli se, että ha-
lutaan toimia taloudellisesti, 
kuitenkin niin, että palvelut säi-
lyvät ihmisten lähellä ja palve-
lut ovat laadukkaita. Perussuo-
malaiset myös haluavat, että 
palveluja voidaan tarvittaes-
sa jopa viedä ihmisten luokse. 
Perussuomalaiset myös esitti 
omaishoidon tukea verova-
paaksi.

- Lähtökohta oli se, että luo-
daan järjestelmä, joka on ole-
massa ihmistä varten eikä niin, 
että ihminen on järjestelmää 
varten, Luukkanen sanoo.

Hän arvioi, että aluevaalien tu-
loksen perusteella näyttää siltä, 
että ”herrat” tulevat saamaan 
himoitsemansa monimutkaisen 
hallintohimmelin, joka on ”susi 
jo syntyessään”.

- Vielä ei oikein tiedetä, miten 
järjestelmä toimii: ei ole min-
käänlaisia johtosääntöjä, van-
hat puolueet ovat vain tehneet 
leikkauslistoja, eli kirves alkaa 
heilumaan. Kun vaali-illan tun-
nelmat ovat haihtuneet pois, 
niin vanhat puolueet kerto-
vat, että kaikki ”pannaan lihoik-
si”. Kun rahoitusta ei ole mietit-
ty, niin huonostihan siinä tulee 
käymään. Sotesta tulee nyt pit-
kälti sellainen kuin kokoomus 
ja kepu haluavat: toinen haluaa 

leikata ja toinen varmistaa itsel-
leen rahoituksen eri alueille.

- Perussuomalaiset tulee har-
joittamaan alueilla rakentavaa, 
mutta hyvää ”oppositiopolitiik-
kaa” realistisesti ja aina ihminen 
edellä. Perussuomalaiset tulee 
myös muistuttamaan vanho-
ja puolueita lupauksista, joita ei 
ole toteutettu.

Kiitokset kentälle ja 
puoluejohdolle

Luukkanen lähettää kiitokset 
perussuomalaisten kenttäväel-
le tärkeästä työpanoksesta vaa-
leissa.

- Suuret kiitokset teille kaikil-
le, te teitte valtavan työn. Vie-
lä elokuussa meillä ei ollut mi-
tään, mutta nyt äärimmäisen 
vaikeissa ja epäoikeudenmukai-
sissa olosuhteissa te olette teh-
neet hienon tuloksen, joka tu-
lee vielä paranemaan.

- Vielä kerran: kaikille piirien 
puheenjohtajille ja vaalipäälli-
köille todella suuret ja lämpi-
mät kiitokset. Kiitos myös puo-
luejohtajalle: Riikka oli todella 
hyvä, ja puolueen varapuheen-
johtajat taistelivat myös kuin 
leijonat.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

tykseen.
- Se ei toki ollut yllätys, 

mutta ehkä median toimin-
ta tässä suhteessa oli jopa eri-
tyisen voimakasta. Tästä voi 
nostaa esille joitakin häm-
mentäviä yksityiskohtia, esi-
merkiksi sen, että media 
näytti selvästi kannattavan 
puolueille aluevaltuustojen 
kautta jaettavaa uutta puo-
luetukea. Tältä osin median 
toiminta on vaikuttanut jopa 
käsittämättömältä.

-  Muualla maailmassa me-
dian tärkein tehtävä on ottaa 
puolueita ja poliitikkoja kiin-
ni taloudellisesta oman edun 
ajamisesta, tyhjistä lupauk-

sista, harhaan-
johtamisesta ja 
valheista, vaatia 
vastauksia kaik-
kein vaikeim-
piin kysymyk-
siin ja edellyttää 
avoimuutta. 
Näin ei Suomes-
sa käynyt aina-
kaan näissä vaa-
leissa.

Vaaleja olisi 
syytä yhdistää 
tulevaisuudessa

Suomessa on viime vuosi-
na järjestetty vaaleja erittäin 

tiheällä aikavä-
lillä. Vuodesta 
2017 saakka lä-
hes joka vuosi 
on ollut vaale-
ja, keväällä 2019 
jopa kahdesti, 
kun eduskun-
tavaalit ja euro-
parlamenttivaa-
lit järjestettiin 
lyhyen ajan si-

sällä toisistaan.
Maakuntavaaleja vain puol-

ta vuotta aikaisemmin jär-
jestettiin kesällä 2021 kunta-
vaalit, joita myös siirrettiin 
myöhemmäksi alkuperäisestä 
aikataulusta koronaepidemi-

››

"Vaalien 
yhdistäminen
korjaisi 
monta 
ongelmaa."

Perussuoma-
laiset puhuvat 
jatkossakin
kansalaisia 
kiinnostavista 
asioista.

- Kokoomus haluaa leikata ja keskusta varmistaa itselleen
rahoituksen eri alueille, puoluesihteeri Arto Luukkanen 
arvioi sote-uudistusta.
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Tämä maa tarvitsee meitä
ALUEVAALIT on nyt taputeltu. Vaalien jälkeinen aika on aina 
yhteenvedon ja tarkastelun aikaa. On kerrattava mitä tehtiin, 
missä onnistuttiin ja mitä olisi ehkä pitänyt tehdä toisin. 

Perussuomalaisten menestys ei ollut hyvä, mutta ei myöskään 
huono. Olivathan nämä ensimmäiset aluevaalit koskaan, ja tie-
dossa oli, että suurin osa äänioikeutetuista jää mieluummin ko-
tiin kuin äänestää vaaleissa, joiden sisältö on jäänyt epäselväk-
si. 

Tästä kertoo valtakunnallinen äänestysprosentti, joka jäi har-
mittavasti alle 50 prosentin. Tämä rokotti perussuomalaisten 
menestystä, mutta tällä mennään, kansa on puhunut. 

Moni puolue lähti lupaamaan vaalikampanjoissaan enemmän 
kuin on mahdollista edes toteuttaa, eikä kukaan suostunut en-
nen vaaleja puhumaan tärkeimmästä eli rahasta ja siitä, millä 
ne kaikki vaalilupaukset kustannetaan. 

Perussuomalaiset eivät tähän populistiseen kosiskeluun läh-
teneet. Meidän linjamme on ja pysyy. Olemme edelleenkin pro-
testipuolue ja erinomainen vaihtoehto, mutta nyt näyttää sil-
tä, että äänestäjämme jäivät kotiin protestina koko himmelille. 
Tästä kertovat myös tähän mennessä saadut useat palautteet 
näistä vaaleista. 

Keskustan menestys ei ollut yllätys. He saivat lempilapsensa 
taakse kaikki kynnelle kykenevät ja ehkä vähän enemmänkin, 
mutta se ei tarkoita sitä, että voittoputki jatkuisi vuoden päästä 
pidettävissä eduskuntavaaleissa.

Hallituksella on edessään vaikeat ajat, sillä velaksi eläminen 
on tullut tiensä päähän ja menoleikkaukset on kuitenkin jos-
sain vaiheessa tätä hallituskautta tehtävä. Mitä vain voi vielä 
tulevan vuoden aikana tapahtua, mutta en kuitenkaan pidättäi-
si hengitystäni hallituksen hajoamisen suhteen, sillä keskus-
ta on niin rakastunut ministerinsalkkuihinsa ja parrasvaloihin, 
että puolue on valmis uhraamaan loputkin aatteensa pysyäk-
seen hillotolpilla.  

Toisaalta puolue on nyt saanut sen, mitä on yli vuosikymme-
nen himoinnut. Esteeksi hallitussymbioosille aluevaltuustoissa 
muodostui oppositiopuolue kokoomus, joten varaa keskustalla 
ei ole tieten tahtoen hallitusta kaataa. 

Mitä sitten tulee paikkajakoon kunnittain, eivät julkiset en-
nusteet ihan osuneet oikeaan. Johtuneeko alhaisesta äänes-
tysprosentista, mutta moni pienikin kunta sai ehdokkaan läpi, 
mikä on aluedemokratian kannalta todella hieno asia. 

Me saimme alueille erinomaiset valtuutetut! Lähdemme sel-
kä suorana puolustamaan jokaisen alueen yksilöllistä palvelu-
tarjontaa ja katsomaan perään, ettei himmeli paisu esimerkiksi 
palkattavien virkamiesten osalta liikaa. Raha on ohjattava suo-
rittavan portaan hyväksi.

Kiertäessäni puheenjohtajakiertueella ympäri Suomea sain 
nähdä tämän kansanliikkeen todelliset kasvot ja kivijalan. Paik-
kakuntien aktiivit, yhdistykset ja piirien toiminta olivat hui-
keaa katsottavaa. En voisi olla enempää varma siitä, että me 
olemme Suomen paras, pysymme Suomen parhaana ja seuraa-
vissa vaaleissa tulemme myös olemaan se johtava puolue.

Tämä maa tarvitsee meitä. Mennään kevääseen luottavaisin 
mielin omaa Suomelle parasta politiikkaa tehden!

MAURI PELTOKANGAS
PERUSSUOMALAISTEN 
2. VARAPUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

an vuoksi.
- Perussuomalaisten ken-

tästä imettiin mehut viime 
kesän kuntavaaleissa, jois-
sa puolue kuitenkin saavut-
ti merkittävää nousua kun-
tavaltuutettujen paikoissa. 
Ja heti perään, vain muuta-
man kuukauden kuluttua, 
olivat aluevaalit, joissa lähtö-
kohtaisesti tällainen tekninen 
uudistus ja soteasiat eivät 
perinteisesti ole perussuo-
malaisten kannattajia eniten 
kiinnostavia teemoja, Pur-
ra sanoo.

Vaaliputkelle ei ole vielä nä-
kyvissä loppua: jo ensi vuon-
na on eduskuntavaalit, sitä 
seuraavana vuonna presi-
dentinvaalit ja siitä seuraava-
na vuonna jälleen europar-
lamenttivaalit. Purra katsoo, 
että puolueet ovat enemmän 
tai vähemmän taantuneet 
pelkiksi vaaliorganisaatioiksi.

- Tällä on yleistä demokra-
tiaa ja yhteiskunnallista kes-
kustelua heikentävä vaiku-
tus. Jos puolueiden on oltava 
koko ajan vaalimoodissa ke-
räämässä ääniä ja antamassa 
lupauksia, niin kyllä se hei-
kentää mahdollisuuksia oh-
jata tätä maata oikeaan suun-
taan.

Ei siis ihme, että puolueil-
la, ehdokkailla ja äänestäjillä 
on ollut havaittavissa vaalivä-
symystä, mikä lienee osaltaan 
vaikuttanut myös aluevaali-
en matalaan äänestysaktii-
visuuteen. Perussuomalai-
set esittääkin jatkossa kunta-,  
alue- ja eduskuntavaalien yh-
distämistä.

- Vaalien yhdistäminen 
korjaisi monta ongelmaa 
ja samalla poliittisesta kes-
kustelusta tulisi johdonmu-
kaisempaa, kun kansalaisilla 
olisi paremmat mahdollisuu-
det seurata, ovatko puoluei-
den lupaukset eri hallinnon 
tasoilla yhdenmukaisia. 

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

- Varojen käyttö on priorisoitava niin, että suomalainen 
tulee ensin, 2. varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas 
painottaa.

- Vaalit eivät kiinnostaneet äänestäjiä ja tilanne on mo-
nille epäselvä, kansanedustaja Lulu Ranne arvioi.

- Eduskuntavaaleihin lähdemme täysi hötinä päällä, 
lupaa 1. varapuheenjohtaja Leena Meri.

- Perussuomalaiset arvot eivät ole kadonneet mihinkään, 
3. varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen muistuttaa.

Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Miko Berg-
bom näkee puolueen tulevaisuuden erittäin valoisana.

Riikka Purra 
ja työmies 
Matti Putko-
nen valvoivat 
vaaleja perus-
suomalaisten 
puoluetoimis-
tolla.
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MUUN MUASSA finanssi-
politiikan tutkimukseen, mal-
lintamiseen ja ennustamiseen 
erikoistuneen Matti Viré-
nin näkymät Suomen tulevai-
suudesta ovat harmaita. Suo-
men talouden kasvunäkymät 
ovat hyvin heikot verrattu-
na esimerkiksi vuosiin ennen 
suurta lamaa tai vuoden 2008 
finanssikriisiä.

- En tiedä, tajuavatko ihmi-
set edes, miten heikot Suo-
men talouden kasvunäkymät 
ovat. Pian ollaan siinä tilan-
teessa, että talouden kasvu on 
yhden prosentin luokkaa. Se 
tarkoittaa, että nuppia koh-
den kasvu on melkein nollas-
sa. Tulevina vuosina reaali-
nen elintasomme ei parane, ja 
kun kohta 15 viimeistä vuot-
ta on Suomessa eletty velak-
si, joudutaan niitä velkoja jos-
sain vaiheessa maksamaan 
takaisinkin, Virén ennustaa.

Tulevaisuudessa
jaettavaa ei enää ole

Kun Suomen elintaso vii-
me vuosisadalla kasvoi aivan 
valtavasti, pelkää Virén, että 
suomalaisille tulee olemaan 
hyvin vaike-
aa tottua sellai-
seen tilantee-
seen, missä on 
hirveän vähän 
jaettavaa. Viré-
nistä tuntuu 
vähän pahal-
ta esimerkiksi 
kuunnella alue-
vaaliehdokkai-
den vaalilu-
pauksia, joista 
tuntuu puuttuvan realismi 
täysin.

- Ongelmiin tarjotut rat-
kaisut ovat myös omituisia. 
Ehkä enemmistö myöntää, 
että meillä tulee jatkossa jo-
tain ongelmia olemaan. Ehkä. 
Ratkaisuksi näihin ongelmiin 
esitetään lisää koulutusta, li-
sää tutkimusta, lisää tuotta-
vuutta, lisää maahanmuuttoa 
ja niin edelleen. Kaikki poli-
tiikkasuositukset pitävät si-

"Eikö esimer-
kiksi ilmas-
tonmuutoksen 
niin sanottu
torjuminen 
tosiaan maksa 
mitään?"

"Mikään ei muutu, ennen 
kuin mediaan mahtuvat 
myös toisinajattelijat."

Perussuomalaisen ajatuspaja Suomen Perustan 
hallituksen uusi puheenjohtaja on Turun yli-
opiston taloustieteen emeritusprofessori Matti 
Virén. Perussuomalaisten eurovaaliehdokkaana 
vuoden 2019 vaaleissa ollut Virén on hyvin huo-
lissaan Suomen talouden kasvunäkymistä.

Suomen talouden 
kasvunäkymät 
ovat todella heikot

Suomen Perustan uusi puheenjohtaja 
Matti Virén varoittaa:

sällään yhden sanan, eikä nii-
tä sanoja ole paljon. Kukaan 
ei koskaan erittele, mitä nämä 
sanat tai iskulauseet tarkkaan 
ottaen tarkoittavat, Virén ih-
mettelee.

Politiikkasuositukset 
ovat pelkkiä sanoja

Yhteiskunnassa vallitsee 
tietty konsensus sen suhteen, 
että koulutustasoa on paran-
nettava, mutta ajatusta hie-
man latistaa se, että koulutus-
tason parantaminen tuntuu 
tarkoittavan pelkästään kou-
lutusvuosien lisäämistä. On 
samantekevää, opetetaan-
ko kouluissa matematiikkaa, 
biologiaa vai sukupuolentut-
kimusta, kunhan koulutusta 
lisätään. Samoin myös tutki-
mukseen annetaan lisää ra-
haa, eikä ole väliä sillä, mitä 
tutkitaan, kunhan rahat jo-
tenkin käytetään. Hieman 
sama on myös kehitysavun 
kanssa; pääasia, että rahat 
menevät johonkin hyvältä 
kuulostavaan tarkoitukseen.

- Tai sitten sanotaan, että 
meidän pitää tuoda lisää ih-
misiä Suomeen. Keskustelu 

loppuu viimeis-
tään siihen, 
että sanotaan 
heidän olevan 
osaajia. Kos-
kaan ei keskus-
tella siitä, mistä 
heitä saadaan, 
millä edellytyk-
sillä, mihin he 
menevät ja mil-
lä palkoilla. Po-
litiikkasuosi-

tukset ovat pelkkiä sanoja, 
jotka toistuvat eri järjestyk-
sessä, vähän kuin vaalipanee-
lissa, Virén puuskahtaa.

- Onko tosiaan niin, että 
nämä asiat ovat yksiselittei-
sen positiivisia aina, vai liit-
tyykö niihin jotain haittavai-
kutuksia? Eikö esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen niin sa-
nottu torjuminen tosiaan 
maksa mitään? Minusta on 
äärimmäisen epä-älyllis-

tä väittää, että mitkään po-
litiikkahankkeet eivät kos-
kaan maksa mitään eikä niille 
ole mitään vaihtoehtoa, koska 
kaikissa hankkeissa on väistä-
mättä sekä hyvät että huonot 
puolensa.

Ongelmat ratkaistaan 
siirtämällä ne 
tulevaisuuteen

Virén suhtautuu kriittises-
ti myös tuleviin sote-hyvin-
vointialueisiin. Hän myöntää, 
että mitään yksiselitteisesti 
parasta järjestelmää Suomel-
le ei olekaan ja julkisen ter-
veydenhuollon järjestäminen 
on äärettömän hankalaa. Kun 
järjestelmä on kuitenkin Suo-
messa rakennettu pitkälti jul-
kisen sektorin varaan, on aika 
vähän kyetty sanomaan, mitä 
sote-malli tulee maksamaan. 
Virén ei ole nähnyt yhtään 
siedettävää laskelmaa siitä, 
mitä sotealuemalli maksaa ja 
miten sen kustannukset hoi-
detaan. Sen sijaan utopistisia 
”kolme miljardia ATK-sääs-
töjä” -väitteitä vilahtelee jul-
kisuudessa.

- Minua kauhistuttaa, miten 
pienellä tiedolla nytkin tässä 
operoidaan, ja ongelmat rat-
kaistaan siirtämällä ne tule-
vaisuuteen. Itse en kyllä re-
hellisesti sanoen ymmärrä, 
että kun Suomi on kuitenkin 
olemattoman pieni maa, niin 
miksi täällä pitää olla kolme 
eri julkisen sektorin kerrosta. 
Se tuo joka tapauksessa hir-

veästi lisää kustannuksia yh-
teiskunnalle kasvaneen by-
rokratian myötä, Virén pohtii.

Perusongelmamme 
eivät ole organisaatio-
ongelmia

Virénin mielestä sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudis-
tus olisi kannattanut sitten-
kin toteuttaa niin, että valtio 
ja kunnat olisivat riittäneet 
julkisen sektorin kerroksiksi. 
Siinä tapauksessa valtio oli-
si hoitanut terveydenhoidon 
ja kunnat muut sote-asiat. 
Virén pitää ongelman perus-
syynä Suomen poliittista jär-
jestelmää, jossa on melkein 
kymmenen keskenään leh-
mänkauppoja tekevää puolu-
etta, jolloin tällaiseen ilmei-

sen epäsuosittuun ratkaisuun 
on mahdollista päätyä.

– Perusongelmamme eivät 
ole organisaatio-ongelmia, 
vaan ne liittyvät liian epäta-
saiseen talouskehitykseen 
maan sisällä. Meillä on liian 
vähän rahaa ylipäätään, elin-
taso ei nouse, väki vanhenee 
ja sairaudenhuoltokulut kas-
vavat kaiken aikaa. Mikään 
maakuntahallinto ei ratkai-
se näitä ongelmia. Ne, jotka 
väittävät, että maakuntauu-
distus ratkaisee meidän sote-
ongelmamme, eivät puhu tot-
ta, Virén väittää.

Taloustieteilijän 
on vaikea olla 
puuttumatta

Matti Virén on taloustie-

- Minua kauhistuttaa, miten pienellä tiedolla nytkin tässä ope-
roidaan, ja ongelmat ratkaistaan siirtämällä ne tulevaisuuteen, 
Matti Virén sanoo sote-uudistuksesta.
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"Ne, jotka 
väittävät, että 
maakunta-
uudistus ratkai-
see meidän sote-
ongelmamme,
eivät puhu 
totta."

Matti Virén sanoo 
Suomen eläneen 
liian kauan ve-
laksi.

teilijä, joka ei ole pysytellyt 
vain akateemisen tutkimuk-
sen piirissä. Hän myöntää, 
että on hirveän vaikeaa olla 
työntämättä näppejä myös 
poliittisiin ja yhteiskunnal-
lisiin asioihin. Vaikka Virén 
on suomalaisittain harvinai-
seen tapaan tehnyt yhteis-
työtä myös perussuomalais-
ten kanssa ja on nyt siis myös 
Suomen Perustan hallituksen 
puheenjohtaja, hän ei omasta 
mielestään ole mitenkään po-
liittinen henkilö eikä myös-
kään minkään puolueen jä-
sen.

- Ajan saatossa olen vain ol-
lut entistä enemmän tekemi-
sissä ihmisten kanssa, joilla 
on ollut sidoksia perussuo-
malaisiin. Timo Soini oli ai-
koinaan hyvin paljon kon-
taktissa kanssani Euroopan 
velkakriisiin liittyen, mutta 
ministeripestin jälkeen Timo 
ei enää ole tarvinnut neuvoja. 
Sen jälkeen olen ollut teke-
misissä aika monen muun pe-
russuomalaisen kanssa, ehkä 
eniten Suomen Perustan pit-
käaikaisen toiminnanjohta-
jan Simo Grönroosin kanssa. 
Siksi tutuksi ovat tulleet mo-
net Suomen Perustan hank-
keet, Virén kertoo.

Keskustelukulttuuri 
sairaalla tavalla 
lokeroitunut

Virén pitää suomalaisessa 
keskusteluilmapiirissä han-
kalana sitä, että puoluesidon-

naisuudet latistavat keskus-
telua. Hän on huomannut 
esimerkiksi somessa, että 
monetkaan ei-
vät oikeastaan 
keskustele kes-
kenään, vaan 
heille riittää 
se, että tiede-
tään ihmisten 
taustaryhmät 
ja puoluesidon-
naisuudet.

- Olen huo-
mannut senkin, 
että keskustelu 
on Suomessa sairaalla taval-
la lokeroitunut. Vihreät kes-
kustelevat vain keskenään, 
demarit keskenään, ja sii-
tä pidetään mustasukkaisesti 
kiinni eikä mennä rajojen ul-
kopuolelle. Suomalainen yh-
teiskunnallinen keskuste-
lu ylipäätään on joskus vähän 
väsyttävää, kun omia mieli-
piteitä ei edes aidosti esitetä, 
vaan ennemminkin vedotaan 
auktoriteetteihin ja instituu-
tioihin ikään kuin ne olisivat 
erehtymättömiä. Jos et ole 
niiden piirissä, sinua ei ole 
olemassa.

Media valinnut 
puolensa 
peruuttamattomasti

Ajatuspaja Suomen Perusta 
on suurten organisaatioiden 
ulkopuolella ja poikkeaa po-
liittisesta valtavirrasta. Siksi 
Virén pitääkin valitettavana, 
että ajatuspajan tutkimuksia 

on esimerkiksi median ta-
holta otettu hyvin huonos-
ti vastaan. Suomen Perusta 

on kuiten-
kin melkein 
ainoa taho 
Suomessa, 
joka on teh-
nyt maahan-
muuton kus-
tannuksiin 
tai ongelmiin 
liittyviä tutki-
muksia, jois-
ta valtamedia 
ei ole mainin-

nut halaistua sanaakaan.
- Näitä asioita Suomen 

Perustassa tutkinut Samu-
li Salminen on tehnyt kui-
tenkin helkkarin hyvää työ-
tä. Siksi tuntuu mielestäni 
epäreilulta, että kaikesta 
siitä ponnistelusta ei näytä 
olevan mitään hyötyä, kun 
media ei halua edes tietää, 
että sellaista on tapahtunut, 
Virén pahoittelee.

- En tiedä, mikä tähän 
voisi olla ratkaisu. On hy-
vin vaikea muuttaa median 
asenteita, koska media tun-
tuu peruuttamattomasti va-
linneen puolensa. Ja sille 
puolelle mahtuu vain yksi 
totuus. Mikään ei muutu, 
ennen kuin sinne mahtuvat 
myös toisinajattelijat, ol-
koot he vaikka väärinajat-
telijoita.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

NYKYISILLÄ val-
tapuolueilla ei 
ole mitään suun-
nitelmia siitä, 
miten julkinen 
talous saataisiin 
tasapainoon ja 
verorahat riittä-
mään suomalais-
ten palveluihin. 
Riittää, että saa-
daan luottamus-
paikkoja ja ”demokratiarahaa” 
poliittiseen puuhailuun, virka-
johto kyllä sitten hoitaa ajatte-
lun. Se sama kasvava virkajoh-
to, joka ei ole vuosikymmeniin 
saanut taloutta ja palveluja kun-
toon, tiivistää perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän 2. vara-
puheenjohtaja Lulu Ranne.

Uudistuksesta puuttuvat Ran-
teen mukaan mekanismit, jotka 
helpottavat julkistalouden kes-
tävyysvajetta. Uudistus ei myös-
kään sisällä todellisia kannusti-
mia hillitä menoja tai tehostaa 
toimintaa, koska valtio täyden-
tää rahoitusta jälkikäteen to-
teutuneiden kustannusten mu-
kaan.

Kasvua ei ole näköpiirissä

Poliitikot ovat edelleen paisu-
van viranhaltijajoukon vietävis-
sä. Johtaja- ja esimiestason sekä 
hallinnon henkilöstö kasvaa, 
kun Erva-alueiden, sairaanhoi-
topiirien, kuntien sote-palvelu-
jen sekä palo- ja pelastusalan 
johto ja hallinto siirtyvät hyvin-
vointialueille. Näiden vanhojen 
päälle tulee uusi johto- ja hallin-
topyramidi.

- Uudistus olisi pitänyt teh-
dä kansanterveys, kansantalo-
us ja vaikuttavuus edellä. Nyt 
mennään hallinto edellä ilman 
menojarrua. Me veronmaksajat 
joudumme taas holtittoman ta-
loudenhoidon maksumiehiksi,

- Perussuomalaiset on ainoa 
puolue, joka tosiasiassa haluaa 
tasapainottaa julkista taloutta 
niin, että verorahat riittävät kan-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja 
Lulu Ranne sanoo perussuomalaisten olevan ainoa puolue, 
joka haluaa tasapainottaa taloutta niin, että verorahat riit-
tävät kansalaisista huolehtimiseen. Kaikki muut puolueet 
haluavat vain ruokkia alati paisuvaa julkista sektoria, jonka 
seurauksena verot nousevat ja velka kasvaa.

Sote-uudistus romuttaa 
talouden ja palvelut

Huonosti suunniteltu hallintohimmeli

- Sote-uudistusta tehtiin hallinto edellä ilman menojarrua, 
Lulu Ranne arvostelee.

salaisista huo-
lehtimiseen. Nä-
köpiirissä ei ole 
kasvua, kaikkein 
vähiten vihre-
ää sellaista, jolla 
palvelut voitai-
siin maksaa. Sen 
perään kuiten-
kin koko hallitus 
SDP:stä keskus-
taan sekä kokoo-

mus haikailevat, Ranne sanoo.

Ensimmäinen kausi menee 
vahinkoja torjuessa

Hyvinvointialueilla on Ran-
teen mukaan otettava johta-
minen omiin käsiin ja varmis-
tettava, ettei valta valu entistä 
enemmän virkakoneistoille. 
Alueille on saatava muutoksen 
johtamiseen kykenevät halli-
tukset ja niiden työnyrkeiksi toi-
minnan- ja prosessinohjauksen 
ammattilaisista koostuvat joh-
toryhmät, jotka pystyvät vie-
mään toiminnalliset muutok-
set läpi.

Tämä vaatii poliitikoilta aivan 
uutta otetta johtamiseen. Alu-
eiden on myös asetettava mi-
tattavat tavoitteet kansanter-
veydelle, toimintakyvylle ja 
sote-menoille sekä määriteltä-
vä palvelut, prosessit ja palve-
luverkko näistä tavoitteista läh-
tien.

Ranne arvioi, että ensimmäi-
nen aluevaltuustokausi menee 
vahinkojen torjunnassa sekä 
parempaa maan hallitusta ja 
uudistuksen korjaussarjaa odo-
tellessa.

- Perussuomalaiset tekee par-
haansa maan talouden paranta-
miseksi ja suomalaisten palve-
luiden pelastamiseksi. Muutos 
vaatii johtamista, arvoja ja sel-
kärankaa, jota valtapuolueilla ei 
enää ole, päättää Ranne.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

"Uudistus 
olisi pitänyt 
tehdä
kansanterveys, 
kansantalous
ja vaikuttavuus 
edellä."

"Miksi pienessä 
Suomessa pitää 
olla kolme eri 
julkisen sektorin 
kerrosta?"
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ALKAA olla polttoaine niin 
kallista, ettei ole varaa ajaa 
kuin myötätuuleen. Ylämäes-
sä joudutaan jo työntämään 
autoa, Antti Nuutinen mur-
jaisee.

Bensiinin hintaa eri maissa 
seuraavan Global Petrol Pri-
ces -sivuston mukaan bensa-
litra maksaa monissa maissa 
noin euron, mutta Suomessa 
siitä joutuu pulittamaan pai-
koin jopa kaksi euroa.

- Dieselin hinta on nous-
sut puolessa vuodessa noin 
30 senttiä litralta ja alkaa olla 
liki kaksi euroa. Samoin on 
käynyt bensan hinnalle, mut-
ta diesel on suhteessa kal-
liimpaa kuin bensa. Ei naura-
ta, kun lähes kaikki yrityksen 
tekeminen liittyy koneisiin 
ja polttoaineisiin, Nuutinen 
harmittelee.

Hänen mukaansa akkukäyt-

töiset sähkötyökalut eivät 
ole vielä vaihtoehto metsu-
rin töissä.

Lisälaskua 
asiakkaille

Yrittäjälle polttoaineen hin-
nan nousu tietää lisää kuluja, 
jotka pitäisi saada katettua. 
Se näkyy suoraan asiakkaan 
laskussa.

- Teen paljon puiden kaato-
ja yksityisasiakkaille, ja pak-
kohan heitä on laskuttaa. 
Jos kuluja ei saa sinne asia-
kashintoihin, niin se on yri-
tyksen katteesta pois. Oravan-
pyörä on valmis, Nuutinen 
sanoo.

Suomessa polttoaineiden 
kalleutta selittää se, että hin-
nasta suurin osa on veroa. 
Verojen ja veroluonteisten 
maksujen osuus bensiinin lit-

Autoja tankataan verkkaiseen tahtiin Nurmek-
sen ABC-liikenneasemalla Pohjois-Karjalas-
sa. Yksi tankkaajista on metsänhoitotöitä, piha-
puiden kaatoa ja kattolumitöitä tekevä yrittäjä 
Antti Nuutinen Nurmeksesta. Kovassa käytös-
sä olevat nelivetopakettiauto, moottorisahat ja 
traktori syövät paljon kallista polttoainetta.

”Polttoaine alkaa 
olla niin kallista, 
ettei ole varaa ajaa 
kuin myötätuuleen”

Hallituksen kansaa kurjistavat ilmastotoimet 

saavat moitteita itäsuomalaisilta autoilijoita: 

rahinnasta on 
Suomessa noin 
euron luokkaa. 
Autoilun verot-
taminen on hal-
litukselle help-
po keino kyniä 
kansalaisilta ra-
haa valtion kas-
saan.

- Raakaöljyn maailman-
markkinoiden heilahtelut ja 
erityisesti hallituksen ilmas-
tovöyhötys vaikuttavat hin-
toihin. Jos polttoaineen hin-
nasta valtaosa on veroa, niin 
siinä olisi korjaamisen varaa, 
Nuutinen tuumii.

Iskee pienituloisiin

Myös lämmityssähkön hinta 
puree Itä-Suomessa, josta ti-

OMAKOTILII-
TON mukaan 
merkittävä osa 
suomalaisis-
ta ei selviydy re-
monttikustan-
nuksistaan, jos 
EU-komission 
direktiiviehdo-
tus rakennusten 
energiatehok-
kuudesta toteutuu. Valmisteil-
la olevan direktiivin mukaan 
jokaisen EU-maan on määritel-
tävä rakennuskannastaan ener-

giatehokkuudel-
taan heikoimmin 
suoriutuva 15 
prosentin osuus. 
Tämä koskee 
kaikkia EU:n jä-
senmaita samal-
la tavalla. 

Asiasta uuti-
soi ensimmäise-
nä Helsingin Uu-

tiset.
Näin syntyy tilanne, jossa jo-

kaiseen EU-maahan kohdis-
tuvat yhtäläiset ponnistelu-

Perussuomalaisten kansanedustajat Jukka Mäkynen ja 
Ari Koponen ovat tyrmistyneitä EU-komission direktiivi-
ehdotuksesta rakennusten energiatehokkuudesta, joka 
toteutuessaan ajaisi suuren joukon suomalaisia asunnon-
omistajia köyhyyteen ja taloudelliseen ahdinkoon.

”Kaikki eivät tule selviytymään 
kymmenien tuhansien eurojen 
laskusta”

EU vaatii suomalaisilta energiatehokkuusremontteja 
vihreän siirtymän nimissä  

Jukka Mäkynen

lastokeskuksen 
mukaan löyty-
vät kaikista pie-
nituloisimmat 
asuntokunnat. 
Nuutinen tietää 
pörssisähkön 
hintapiikin tuo-
neen ihmisille 
jättilaskuja vii-

me joulukuussa.
- Se ei ole vaihtoehto, että 

pienituloiset ajetaan sossun 
jonoon. Valtion pitäisi saa-
da sähkön hinnanheilahduk-
set kuriin. Jos rahavirtaa hil-
littäisiin ulkomaille, niin 
voisi jäädä jotain helpotuk-
sia oman maan kansalaisille, 
Nuutinen toteaa.

Hän katsoo hallituksen me-
nettäneen tuntuman kansa-
laisten arjen asioihin.

- Kaupungeissa on help-
po pienentää autoilun meno-
ja, mutta täällä kulkeminen 
maksaa ja autot kuluvat. Jon-
kun on oltava maaseudulla-
kin tekemässä töitä. Metsän 
raivuuta ei riitä kehäkolmo-
sen sisäpuolella.

Nuutinen haluaa lähettää 
terveisiä hallitukselle:

- Pärjätään me täällä vaikka 
vähän huonomminkin, mut-
ta ei tämä mukavaa tule ole-
maan, Nuutinen sanoo.

“Totta kai on 
hallituksen syytä”

Kallis polttoaineen hinta 
harmittaa myös nurmeslais-
ta Kauko Timosta.

- Bensan hinta on ottajal-
leen kallista. Totta kai se on 

vaatimukset asuntokannan 
energiatehokkuuden paranta-
miseksi. Rakennusten energia-
tehokkuutta luokitellaan as-
teikolla A–G. Huonoimpaan 
G-luokkaan kuuluvat julkiset ra-
kennukset tulisi kunnostaa vä-
hintään tasolle F vuoteen 2027 
mennessä. Asuinrakennusten 
osalta aikaa olisi vuoteen 2030 
asti.

Direktiivi 
pakottaa kalliisiin 
remontteihin

Kansanedustaja Jukka Mä-
kynen on tyrmistynyt EU:n 
energiatehokkuusdirektiivin 
vaikutuksista suomalaisille koti-
talouksille:

- EU:n direktiivillä on jälleen 
kerran kiireinen aikataulu, ja 
se pakottaa suomalaiset kallii-
siin remontteihin, joista suu-
rin osa ei tule selviytymään ta-
loudellisesti. Tätä on EU:n niin 
sanottu vihreä siirtymä, jos-
sa EU:n ilmastopolitiikan ja il-
mastonmuutoksen pysäyttämi-
sen nimissä ajetaan iso joukko 
suomalaisia asunnonomistajia 
köyhyyteen.

- Tällaisen hankkeen voisi hy-
väksyä ainoastaan siinä ta-
pauksessa, että nämä tulevat 
remonttikustannukset korvat-
taisiin täysimääräisesti esimer-
kiksi EU:n yhteisestä kassasta, 
johon Suomi on jo laittanut mil-
jardeja, Mäkynen pohtii.

Rajut seuraukset 
myös kunnille

Kuntalehden mukaan EU:n 
energiatehokkuusdirektiivi tuo 
rajuja kustannuksia myös kun-
nille. Toteutuessaan tämä di-
rektiivi velvoittaisi jokaisen jä-
senvaltion julkisen sektorin 
saneeraamaan kolme prosent-
tia kaikista omistamistaan kiin-
teistöistä vuosittain. Velvoi-

te tarkoittaisi Suomen kunnille 
noin 3,6 miljardin euron lisäin-
vestointeja vuosittain nykyta-
soon verrattuna:

- Suomessa on valtava määrä 
kriisikuntia, joilla on suuria vai-
keuksia selviytyä lakisääteisis-
tä velvollisuuksistaan. Monella 
kunnalla on edessään yt-neu-
votteluita ja palveluiden kar-
simista jo nykytilanteessa. Tä-
hän yhtälöön kun lisätään EU:n 
energiatehokkuusdirektiivin 
miljardien kustannukset joka 
vuosi, niin syntyy tilanne, jossa 
kunnat ajautuvat taloudelliseen 

"Se ei ole 
vaihtoehto, 
että pieni-
tuloiset aje-
taan sossun
jonoon."

Suomessa hinnasta 
suurin osa on veroa.

”EU:n energia-
direktiivi iskee 
voimakkaasti 
maaseudun 
asukkaiden 
elämään.”
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PERUSSUOMALAINEN Nuoriso 
käynnisti 10.1.2021 uuden kan-
salaisaloitteen, joka tähtää ker-
taluontoisen ja tarkkarajaisen 
elvytyspaketin luomiseksi au-
toilulle. Elvytyspaketin keskeise-
nä tavoitteena on nestemäisten 
polttoaineiden valmisteveros-
ta luopuminen yhden vuoden 
määräajaksi ja tämän jälkeen 
valmisteveron puolittaminen 
vuoden 2021 tasosta.

Aloite keräsi vaadittavat 
50 000 nimeä parissa päivässä ja 
etenee eduskuntaan.

- Marinin hallituksen on aika 
herätä todellisuuteen. Poltto-
aineen hinta on kasvanut kes-
tämättömälle tasolle sekopäi-
sen ilmastopolitiikan vuoksi. 
Siksi esitämme suomalaista ai-
dosti hyödyttävää elvytyspaket-
tia, joka helpottaisi autoilijoiden 
ja teollisuuden tilannetta, tote-
aa järjestön puheenjohtaja Miko 
Bergbom.

Polttoaineen litrahinta on 
noussut monin paikoin yli kah-
den euron. Vaikutukset näkyvät 

jo nyt kotitalouksissa ja yrityk-
sissä. Vihervasemmistolaisel-
la hallituksella on tavoitteena 
polttoaineveron jatkuvat koro-
tukset, joita perustellaan ilmas-
tosyillä.

Esimerkiksi Puolassa poltto-
aineiden verotusta on väliai-
kaisesti laskettu vastauksena 
kohonneisiin hintoihin ja taval-
listen kansalaisten vaikeaan ta-
loudelliseen tilanteeseen.

Perussuomalainen Nuoriso ha-
luaa kiittää Stop Autoilijoiden 
kuritukselle -Facebook-ryhmää, 
TikTok-yleisöä sekä jokaista alle-
kirjoittajaa.

- Polttoaineveron korotuksil-
la hallitus saa aikaan ainoastaan 
sen, että he hankaloittavat ta-
vallisten kansalaisten kulkemis-
ta ja työssäkäyntiä, yrityksistä 
puhumattakaan. Autoilijoiden 
kipuraja on ylitetty jo kauan sit-
ten. Tämä on elvytyspaketti, jol-
le suomalaiset haluavat antaa 
äänensä, toteaa yhdistyksen 2. 
varapuheenjohtaja Jonni Leva-
niemi.

Kansalaisaloite autoilun 
elvytyspaketista etenee 
eduskuntaan

EU haluaa pakottaa omakotitaloasujat kalliisiin energiaremontteihin.

Ari Koponen

hallituksen syytä. Eihän sitä 
mahda mitään maailman-
markkinoille, mutta sitä ve-
roa siinä hinnassa on paljon. 
Jostain kai sitä rahaa on saa-
tava, jotta virkamiehille saa-
daan maksettua palkkaa. Jos 
bensan hinta tästä vielä nou-
see, niin suksilla pitää alkaa 
kulkemaan kylälle 30 kilo-
metrin matka, Timonen lau-
koo.

Kuopiolainen Pauliina Tyk-
kyläinen katsoo, että turhas-
ta autolla ajosta joutaa mak-
saa kovempaa hintaa.

- Silloin ei olla vielä kipura-
jalla, jos on varaa ajaa tyhjää 
ajoa kesämökille. Kaupun-
geissa on julkista paikallis-
liikennettä, jos arjessa ei 
tarvitse omaa autoa. Tääl-
lä maaseudulla ei ole kuiten-

kaan vaihtoehtoja kulkemi-
selle, vaan työmatkat ja muut 
ajot täytyy hoitaa omalla au-
tolla. Silloin polttoaineen 
hinta tuntuu kukkarossa, 
Tykkyläinen toteaa.

Lieksalainen Risto Puuma-
lainen joutuu ajamaan työn-
sä takia vuodessa noin 25 000 
kilometriä.

- Dieselin hinta on korkea. 
Joudun ajamaan paljon työk-
seni ja kilometrikorvaus ei 
tahdo riittää kattamaan ku-
luja. Minusta se ei ole oikein, 

kun työssä on kuitenkin pak-
koa kulkea autolla. Hallitus 
lisää veroja, mutta kannattaa-
ko se ympäristön takia, Puu-
malainen pohtii.

Jo useiden maiden halli-
tukset ovat helpottaneet kan-
salaistensa arkea laskemal-
la polttoaineiden verotusta. 
Suomen hallitukselta vastaa-
vaa kädenojennusta ei ole lu-
vassa.

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNE

katastrofiin. On selvää, että 
EU:n energiatehokkuusdirektii-
vi on pysäytettävä ja sanottava 
iso EI tälle mielivaltaiselle direk-
tiiville, Mäkynen vaatii.

- Sanna Marinin punavihreä 
hallitus pyrkii kuitenkin hallitus-
ohjelmassaan tekemään maa-
ilman kunnianhimoisinta il-
mastopolitiikkaa, joten siltä on 
turha odottaa tämän direktii-
vin torppaamista, Mäkynen va-
roittaa.

Mäkynen ihmettelee myös 
hallituspuolue keskustan passii-
visuutta vihreän siirtymän vai-

kutuksista Suomen taloudelle:
- EU:n energiadirektiivi iskee 

voimakkaasti maaseudun asuk-
kaiden elämään, esimerkiksi 
omakotitaloasukkaisiin. Aikoo-
ko keskusta olla mukana halli-
tuksessa, joka ajaa suomalaiset 
omakotitaloasukkaat taloudel-
liseen kurjuuteen EU:n energia-
tehokkuusdirektiivin myötä? 
Mäkynen tivaa.

Asuntojen arvot 
romahtavat erityisesti 
maaseudulla

Kansanedustaja Ari Koposen 
mukaan ehdotus pakkoinves-
toinneista tulee vain entises-
tään lisäämään suomalaisten 
energiaköyhyyttä, erityisesti 
alimmissa tuloluokissa.

- Energiatehokkuusinvestoin-
nit ovat toki hyvä asia. Mutta 
tässä mittakaavassa ja pakotet-
tuna se koskisi kuitenkin lähes 
joka seitsemättä talonomista-
jaa. Ei näin iso osa suomalaisista 
tule selviytymään kymmenien 
tuhansien eurojen remonttilas-
kusta, tyrmää kansanedustaja 
Ari Koponen.

Hurja tavoite tulee varmas-
ti nopeuttamaan entisestään 
myös maaseudun autioitumis-
ta. Koponen arvioikin asuntojen 
arvon romahtavan niiden jou-
tuessa G- eli roskaluokkaan.

- Kaikkein energiatehottomin-
ta 15 %:n kiinteistökantaa saat-
taa muiltakin osin esimerkik-
si huonon kuntonsa, sisäilma- ja 
homeongelmien tai sijaintin-
sa vuoksi olla kannattamaton-

ta korjata.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

- Ei naurata, kun lähes kaikki yrityksen tekeminen liittyy 
koneisiin ja polttoaineisiin, Antti Nuutinen sanoo.

Polttoaineiden hinnat 
nousevat jatkossakin 
hallituksen ilmastotoi-
mien seurauksena.

Bensan litrahinta pyörii jo kahdessa eurossa.
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RAVINTOLA-ALAN 
koronakriisi on viime viik-
koina syventynyt. Sanna 
Marinin (sd) vasemmisto-
hallituksen siunaamilla ravin-
tolatoiminnan liiketoiminnan 
estämisillä ja rajoittamisilla 
monen ravintolapalveluja tar-
joavan yrityksen tulovirta on 
hidastunut tai katkennut.

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat epä-
toivoisessa tilanteessa rajoitusten ja sulkujen 
vuoksi. Yhden kriisi on kuitenkin toisen mahdol-
lisuus, sillä vasemmistojohtoisen Tradekan omis-
tama ravintolayhtiö Restel on jo ostanut hädässä 
olevia yrityksiä itselleen ja pois markkinoilta. Äs-
kettäin Restel ilmoitti jopa kotisivullaan haluk-
kuudestaan ostaa vielä lisää ravintolayrityksiä, 
mutta ostoilmoitus katosi sen jälkeen, kun siihen 
kiinnitettiin huomiota sosiaalisessa mediassa.

Ravintolat ahdingossa koronarajoitusten vuoksi

Valtioneuvosto ilmoitti jäl-
leen muuttaneensa asetusta, 
jolla rajoitetaan ravitsemus-
liikkeiden toimintaa. Uusim-
man päätöksen mukaan an-
niskelun tulee päättyä kello 
17 mennessä ja kaikki ravin-
tolat tulee sulkea kello 18. 
Anniskelupainotteisilla baa-
reilla, pubeilla, karaokeravin-

toloilla ja yökerhoilla ei siten 
juurikaan ole asiakkaita niu-
kan anniskeluajan vuoksi.

Samalla hallitus rajoitti 
myös asiakaspaikkojen mää-
rää: ravitsemisliikkeissä, jois-
sa alkoholin anniskelu on 
päätoimiala, sisä- ja ulkoti-
loissa on käytössä vain puo-
let asiakaspaikoista. Muissa 
ravitsemisliikkeissä on sisä-
tiloissa käytössä vain 75 % 
asiakaspaikoista.

Hivenen sekavasti hallituk-
sen tiedotteessa myös tode-
taan: huolimatta siitä, että ko-
ronapassin edellyttäminen 
ei enää vapauta rajoituksista 
kuten ennen, ravintoloilla on 
oikeus edellyttää koronapas-
sin käyttöä koko aukiolonsa 
ajan koko maassa.

Monilla ravintolayrittäjil-

lä on hallituksen päätöksis-
tä mennyt kuppi nurin, sillä 
on hankala ymmärtää, miksi 
juuri ravintoloiden pitää olla 
kiinni, vaikka korona tarttuu 
muuallakin.

Tilaisuudet on 
käytetty hyväksi

Yhden kriisi on kuitenkin 
markkinoilla toisen mahdol-
lisuus. Ravintola-alan yh-
tiö Restel ilmoitti hiljattain 
ostaneensa Hangon Maka-
ronitehtaan ja Classic Piz-
za -ravintolaketjut. Kaupassa 
Restelille siirtyy 23 ravinto-
laa. Ravintolaketjujen liike-
vaihto oli vuonna 2019 eli 
ennen koronapandemiaa yh-
teensä noin 15 miljoonaa eu-
roa.

Restel Oy on Suomen joh-
tava ravintola-alan konserni 
ja osa Tradeka-osuuskuntaa, 
jota on kutsuttu ”punapää-
oman linnakkeeksi”. Trade-
ka hallinnoi Restelin kautta 
useita ravintolaketjuja ja yk-
sittäisiä ravintoloita. Restel 
kertoo kotisivullaan yhtiön 
operoivan noin 200 ravinto-
laa eri puolilla Suomea.

Osuuskunta Tradekan halli-
tuksen puheenjohtaja on eu-
roparlamentaarikko Eero 
Heinäluoma (sd) ja varapu-
heenjohtajina istuvat Mik-
ko Raudaskoski (vas) sekä 
Heinäluoman puoluetoveri, 
SDP:n puoluehallituksen jä-
sen Miia Nahkuri.

Tradekan hallitukseen kuu-
luvat myös esimerkiksi va-
semmistoliiton kansanedus-

SAKSAN tuoreen hallituksen si-
säministeri Nancy Faeser tapasi 
Berliinissä EU:n sisäasioista vas-

taavan komissaarin Ylva Johans-
sonin, joka tulee Ruotsin sosiaa-
lidemokraattisesta puolueesta. 

Saksan sosiaalidemokraattinen sisäministeri yrittää kehittää 
“vastaanottohalukkaiden maiden liittoa”, jotta EU pystyisi 
ottamaan vastaan yhä enemmän turvapaikanhakijoita. Muut 
jäsenmaat voisivat osallistua taakanjakoon muilla keinoin. 
Kyseessä on yritys herätellä henkiin EU:n jumittunutta han-
ketta yhteisestä turvapaikkapolitiikasta.

”Tuhoaisi Euroopan”

Härskiä peliä demareiden pussiin.
Vasemmiston hallitsema 
yhtiö ostaa alan yrityksiä 
itselleen – ja jakaa vaalitukea

Saksaan tuli 
vuonna 2021 yli

190 000 turvapaikan-
hakijaa.

Saksan sisäministeri haluaa Eurooppaan 
lisää turvapaikanhakijoita ja taakanjakoa, 
oppositio vastustaa:

Faeser on ensimmäinen Saksan 
liittovaltion sisäministerin teh-
tävään nimitetty nainen. Joulu-
kuussa Angela Merkelin jälkeen 
liittokansleriksi valitun Olaf 
Scholzin hallituksessa ovat mu-
kana sosiaalidemokraatit, vihre-
ät ja liberaali FDP.

Vahvojen demarinaisten ta-
paamisen tavoitteena oli pot-
kia liikkeelle EU:n yhteistä tur-
vapaikkapolitiikkaa, joka on 
ollut jumissa jo vuosia, kertoo 
Bild-lehti. Koska itäisemmät EU-
maat ovat erittäin haluttomia 
ottamaan vastaan turvapaikan-
hakijoita, Saksan sisäministe-
ri Faeser haluaa luoda “vastaan-

ottohalukkaiden maiden liiton” 
saadakseen vauhtia turvapai-
kanhakijoiden vastaanottoon.

Haluttomat maat 
maksakoot taakanjaon 
rahalla

Vastaanottohalukkaat maat – 
kuten Saksa – ottaisivat vastaan 
entistä enemmän turvapaikan-
hakijoita. Muut maat puoles-
taan osallistuisivat turvapaikan-
hakijoista aiheutuvan taakan 
jakamiseen rahalla maksamal-
la eli ostaisivat itsensä vapaak-
si turvapaikanhakijoiden otta-
misesta.

Faeser ei osannut vielä täs-
sä vaiheessa ennustaa, kuinka 
moni EU-maa ilmoittautuisi ha-
lukkaaksi vastaanottamaan li-
sää turvapaikanhakijoita, mut-
ta hän sanoo haluavansa luoda 
“uutta henkeä” pakolaiskysy-
myksessä ja lisätä laillista siirto-
laisuutta. Merkur-lehden mu-
kaan Faeser on jo alustavasti 
keskustellut aiheesta Ranskan 
ja Italian kanssa.
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taja Paavo Arhinmäki sekä 
perustuslakivaliokunnan pu-
heenjohtaja Johanna Ojala-
Niemelä (sd).

Tradekan edustajistossa 
on 85 jäsentä, joukossa usei-
ta vasemmistopoliitikko-
ja, joista moni on tai on ollut 
kansanedustaja, esimerkik-
si Maria Guzenina (sd), Ant-
ti Lindtman (sd), Pilvi 
Torsti (sd), Jukka Gus-
tafsson (sd), Johannes 
Yrttiaho (vas) ja Merja Kyl-
lönen (vas).

Käytännössä jokaisella Tra-
dekan hallituksen ja edusta-
jiston jäsenellä on kytkentä 
joko demareihin tai vasem-
mistoliittoon.

Kotimaisten ravintolayri-
tysten ahdingossa Restelil-
le on tarjoutunut jo useita 

tilaisuuksia ”koronashoppai-
luun”, jotka on myös tehok-
kaasti käytetty hyväksi.

Jo aiemmin marraskuus-
sa Restel tiedotti ostaneen-
sa kotkalaisen Ravintola Kei-
sarinsataman, jonka koko 
liiketoiminta siirtyi yrittäjä-
pariskunta Anne ja Juha Sa-
voselta Restelille 3. tammi-
kuuta.

Ostoilmoitus katosi 
vaivihkaa

Samaan aikaan, kun Mari-
nin vihervasemmistohallitus 
kurittaa ravintola-alan yrittä-
jiä ja työntekijöitä, Restel on 
pyrkinyt ja myös onnistunut 
laajentamaan toimintojaan 
yrityskaupoilla.

Alalla tiedetään erittäin hy-

vin, että Restel on juuri nyt 
kiinnostunut ostamaan li-
sää ravintolayrityksiä. Vie-
lä muutamia päiviä sitten yh-
tiö ilmoitti itsekin aikeistaan 
kotisivullaan ja pyysi jopa 
vinkkaamaan mahdollisesti 
myyntiin tulevista ravintola-
alan yrityksistä.

Ilmoitus on kuitenkin yllät-
täen äskettäin poistettu Res-
telin sivuilta. Samaan aikaan 
sosiaaliseen mediaan alkoi il-
mestyä kitkeränsävyisiä huo-
mioita yhtiön opportunisti-
sesta toiminnasta.

Demarikansan-
edustaja kulisseissa 
tuplaroolissa

Restel Oy:n siis omistaa va-
semmistovetoinen Tradeka, 
jonka johdossa toimii dema-
ri- ja vasemmistopoliitikkoja.

Restel pyrkii aktiivisesti os-
tamaan ravintolaliiketoimin-
taa alan yrityksiltä, jotka pit-
kään ovat olleet vaikeuksissa 
rajoitustoimien vuoksi. Mo-
nelle yrittäjälle tilaisuus myy-
dä ravintolayritys pois saat-
taakin juuri nyt näyttäytyä 
houkuttelevana vaihtoehto-
na.

Kaupankäynti ravintola-
toiminnoilla ja Restelin laa-
jentuminen johtaa alan 
yksipuolistumiseen, kun yk-
sityisomistuksessa olevia pai-
kallisia yrityksiä liitetään 
vahvassa markkina-asemassa 
olevaan omistajaan.

Miksi ja mistä syystä tilan-
ne on tällä hetkellä se, mikä 
se nyt on? Kysymystä voidaan 
tarkastella monelta kantilta.

Emo-Tradekan hallitukses-
sa istuva demarikansanedus-
taja Johanna Ojala-Nieme-
lä toimii kaksoisroolissa, sillä 
hän samaan aikaan muotoilee 
eduskunnan perustuslakiva-
liokunnassa linjauksia ravin-
tolatoiminnan aukiolon rajoi-
tuksista.

Ojala-Niemelän sidonnai-
suudet ravintolabisnekseen 
herättivät huomiota jo en-
simmäisenä koronakevää-
nä 2020, kun hallitus päät-
ti koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseksi sulkea mää-
räajaksi kaikki kahvilat, ra-
vintolat ja yökerhot. Tuol-
loin Ojala-Niemelän johtama 
eduskunnan perustuslaki-
valiokunta esitti eduskun-

nan talousvaliokunnalle lau-
sunnon, jossa suositeltiin 
taloudellisia tukitoimia ra-
vintolayrityksille. Sittem-
min hallitus esittikin ravinto-
la-alalle 150 miljoonan euron 
korvauspakettia.

Ojala-Niemelä kertoi Ilta-
lehdelle pyytäneensä etukä-
teen eduskunnan virkamie-
hiltä selvityksen siitä, oliko 
hän esteellinen tekemään ra-
vintoloita koskevia linjauksia. 
Ojala-Niemelän mukaan hä-
nelle kerrottiin, että näin ei 
ollut. Silti toisenlaisiakin nä-
kemyksiä on esitetty.

Eduskunnassa moni kan-
sanedustaja on pitänyt ou-
tona sitä, että perustuslaki-
valiokunnan puheenjohtaja 
linjaa jättituesta yritykselle, 
jonka hallituksessa hän itse 
istuu.

Tradeka jakaa auliisti 
vaalitukea “omilleen”

Onko punapääoma raken-
tamassa Suomeen ravintola-
monopolia, jonka liikevoitto-
jen turvin kanavoidaan rahaa 
vasemmiston vaalikampan-
jointiin ja vasemmistoideolo-
gian levitykseen? Vasemmis-
ton miehittämä 
Tradeka on ai-
nakin selvästi 
hyötynyt ravin-
toloita koske-
vista koronara-
joituksista.

Kun Tradeka 
hyötyy, samal-
la myös vasem-
mistopoliitikot 
hyötyvät, sillä 
Tradekan kana-
voimien rahavirtojen kautta 
vapautuu taloudellista voi-
maa tueksi vaalikentille.

Esimerkiksi vuoden 2017 
kuntavaaleissa Tradeka jakoi 
52 500 euroa tukea 105 va-
semmistoliiton ja SDP:n kun-
tavaaliehdokkaalle. Vaalira-
han ehtona oli toimiminen 
osuuskunnan hallintoelimis-
sä, osuuskunnan yhtiön pää-
luottamusmiehenä tai työ-
suojeluvaltuutettuna.

Demaritaustaisia tuen 
saajia olivat esimerkik-
si Heinäluoma, Gustafs-
son, Guzenina, Ilkka Kan-
tola, Anneli Kiljunen, 
Ojala-Niemelä ja Tytti Tup-
purainen.

Vuoden 2018 presidentin-
vaaleihin annetussa tues-
sa demarien Tuula Haatai-
sen tukiryhmä sai 12 000 
euroa ja vasemmistoliiton 
Merja Kyllösen tukiryhmä 8 
000 euroa.

Satoja tuhansia suoraan 
tai mutkan kautta

Vuosina 2007-2009 Trade-
ka lahjoitti vasemmistolii-
tolle 100 000 euroa. Vasem-
mistolle antamaansa tukea 
Tradeka perustelee esimer-
kiksi puolueiden kanssa te-
kemillään yhteistyösopimuk-
silla.

Puolue- ja vaaliavustus-
ten lisäksi Tradeka myös tu-
kee huomattavilla summilla 
vasemmistopuolueita lähel-
lä olevia järjestöjä ja säätiöi-
tä. Suomen Kuvalehden sel-
vityksen mukaan tällöinkin 
rahaa vasemmistopuolueille 
ja poliitikoille saattaa virrata 
myös mutkan kautta, jolloin 
rahan jäljet vähitellen haalis-
tuvat.

Esimerkiksi kommunisti-
nen Spartacus-säätiö, jonka 
hallituksen nimittää Suomen 
kommunistisen puolueen 

keskuskomitea, 
sai Tradekal-
ta tukea 15 000 
euroa vuonna 
2017 ja 5 000 
euroa vuonna 
2018. Sparta-
cus-säätiö puo-
lestaan tukee 
Suomen kom-
munistisen 
puolueen toi-
mintaa.

Suomen Kuvalehden jutussa 
Tradekan silloinen hallituk-
sen puheenjohtaja, entinen 
demarien kansanedusta-
ja Markus Aaltonen myön-
tää olevan mahdollista, että 
tukea annetaan myös sel-
laisille tahoille, jotka edel-
leen rahoittavat puolueita. 
Aaltosen mukaan Tradekas-
sa ja säätiöissä kuitenkin val-
votaan, että lahjoitukset käy-
tetään siihen, mihin ne on 
myönnetty.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      KUVAKAAPPAUS/TRADEKA

Kun Tradeka
hyötyy, 
samalla 
hyötyvät
myös 
vasemmisto-
poliitikot.

Suurin osa tulijoista ei ole 
oikeutettuja turvapaikkaan

Nyt oppositioon joutuneiden 
kristillisdemokraattien edusta-
jat ovat tyrmänneet uuden sisä-
ministerin haaveet täysin. Hei-
dän mielestään Saksan ei pidä 
pyrkiä houkuttelemaan lisää tu-
lijoita.

- Saksan sisäministerin tär-
keimmän prioriteetin tulisi olla 
selkeiden stop-signaalien näyt-
täminen eikä kutsukorttien lä-
hettäminen, sanoo CDU:n kan-
sanedustaja Christoph de Vries. 

- Saksa on jo vuosien ajan 

kantanut suurinta humanitaa-
risen maahanmuuton taakkaa 
Euroopassa. Tämä tuhoaisi Eu-
roopan pitkässä juoksussa. Suu-
rin osa Eurooppaan tulijoista ei 
ole oikeutettuja turvapaikkaan. 
Se ei kerta kaikkiaan toimi, että 
Saksa päättää, että nyt EU:n on 
otettava vastaan enemmän tuli-
joita ja muiden maiden on mak-
settava siitä.

Saksaan tuli vuonna 2021 yli 
190 000 turvapaikanhakijaa. 
Luku on korkein vuoden 2017 
jälkeen.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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2. VAIKEUSASTEEN Alz-
heimerin taudista kärsivän 
Helenan lapset Topi ja Liisa 
ovat äitinsä tilanteesta huo-
lissaan ja murheellisia. Kym-
menen vuotta yksityisessä 
hoivakodissa asunut Hele-
na on hämmentynyt ja pelois-
saan: näinkö hän vielä joutuu 
lähtemään pois omasta ko-
distaan?

- Äidillä todettiin kak-
si vuotta sitten Alzheimerin 
tauti. Hän pystyy kulkemaan 
rollaattorin avulla vessaan ja 
takaisin. Kun hän lähtee syö-
mään, hän pää-
see pyörätuo-
lilla omin avuin 
ruokalaan asti, 
mutta henkilö-
kunnan pitää 
auttaa hänet ta-
kaisin huonee-
seensa, Topi 
kertoo.

- Äiti ei pys-
ty seisomaan 
ilman tukea 
hetkeäkään eikä esimerkik-
si keittämään itselleen kah-
via. Vessassa hän pystyy käy-
mään itse, mutta aina hän ei 
ehdi ilman, että tulee vahin-

Alzheimerin taudista kärsivä, vaikeasti liikun-
tarajoitteinen 89-vuotias Helena on asunut vii-
meiset kymmenen vuotta yksityisessä vanhus-
ten hoivakodissa Helsingissä. Nyt edessä on 
häätö kaupungin vuokra-asuntoon, koska elä-
kesäästöt on syöty, pelkkä työeläke ei riitä kat-
tamaan yksityisen palvelukodin kustannuksia 
eikä kaupungin sosiaalitoimi auta.

”Vain kaikkein 
huonokuntoisimmat 
pääsevät kaupungin 
hoivakotiin”

Alzheimerin taudista kärsivä häädetään yksityisestä 

hoivakodista kaupungin vuokra-asuntoon

ko. Omatoiminen pukeutumi-
nen on hänellä hyvin hidasta 
ja vaikeaa, sanoo Liisa.

Liian hyväkuntoinen 
hoivakotiin

Alzheimerin lisäksi Hele-
nalla on useita muitakin sai-
rauksia ja vanhuuden vaivo-
ja. Kädet vapisevat pahasti, 
sydämeen on tehty ohitus-
leikkaus, polveen on vaihdet-
tu keinonivel ja kymmenen 
vuotta sitten tehdyn selkä-
leikkauksen takia liikku-

minen ilman 
tukea on mah-
dotonta. 

Alzheimerin 
taudin aiheut-
tamia muisti-
ongelmia He-
lenalla on ollut 
jo monta vuot-
ta. Siitä huoli-
matta Helsin-
gin kaupunki 
pitää häntä riit-

tävän hyväkuntoisena siirty-
mään hoivakodista tuettuun 
asumiseen kaupungin vuok-
ra-asunnossa.

- Ensin ajattelimme, että 

eikö kaupunki voisi maksaa 
erotusta ja antaa hänen jää-
dä, kun hän on niin kauan sii-
nä jo asunut, mutta se ei kuu-
lemma käy päinsä. Kysyimme 
sitäkin, eikö äiti voisi päästä 
kaupungin hoivakotiin, mutta 
siihen hän on kuulemma lii-
an hyväkuntoinen, Liisa mu-
rehtii.

- Kaupungin hoivakotiin 
pääsee vasta sitten, kun ei 
pysty enää tekemään itse mi-
tään. Sitten pääsee jonoon, 
joka sekin on useita kuukau-
sia pitkä. Vain kaikkein huo-
nokuntoisimmat pääsevät 
kaupungin hoivakotiin, Topi 
selittää.

Vuokralle lähiöön

Marraskuun lopulla pidet-
tiin yksityisessä palveluko-
dissa arviointitilaisuus, jossa 

olivat paikal-
la Kelan ja so-
siaalitoimen 
hoitajat, pal-
velukodin ja 
asuntotoimis-
ton edustajat 
sekä Helena ja 
Topi. 

Arviointitilai-
suudessa pää-
dyttiin siihen 
lopputulokseen, että Hele-
na on tarpeeksi hyvässä kun-
nossa hakemaan kaupungin 
vuokra-asuntoa. Uuden arvi-
oinnin saa, jos terveydentilas-
sa tapahtuu muutoksia.

- Äiti oli ihmeissään, että pi-
tääkö hänen nyt muuttaa ko-
toa pois. Kaupungin vuokra-
asunnossa kävisi joku häntä 
katsomassa kolmesti päiväs-
sä. Sinne tuotaisiin myös ruo-
ka ja lääkkeet. Siellä kävisi 

siivooja ja hän-
tä käytettäisiin 
suihkussa, Topi 
sanoo.

- Nyt äiti on 
aivan kauhuis-
saan, että min-
ne hän jou-
tuu. Kaupungin 
vuokra-asun-
toon johonkin 
lähiöön, missä 

asuu rikollisia ja huumeiden-
käyttäjiä? Pelkään, että hän 
joutuu olemaan ihan vanki-
na omassa asunnossaan, kun 
ei uskalla mennä ovesta ulos, 
Liisa huokaa.

”Pitäisi saada asua 
siinä loppuun asti”

Helenan perhepiirissä on 
myös yhdessä mietitty, pys-
tyisivätkö he kustantamaan 

TÄSSÄ esimerkkitapauksessa 
nousee Mari Rantasen mielestä 
kouriintuntuvasti esiin se perus-
suomalaistenkin peräänkuulut-
tama vaatimus, että Suomessa 
ei saisi olla minkäänlaisia huu-
tolaismarkkinoita. Kysymys on 
tässäkin tapauksessa rahasta ja 
siitä, että jos joku palvelu tulee 

vähän kalliimmaksi, voidaan ih-
minen säästösyistä käytännössä 
häätää kotoaan.

- Tällaisesta pitkäaikaisesta 
asuinpaikasta tulee ihmiselle 
koti, joka nyt on menossa alta, 
ja koteina niitä on näissä tapa-
uksissa pidettävä. Pidän tällaista 
toimintaa kaupungilta erittäin 

Perussuomalaisten kansanedustaja ja Helsingin kaupun-
ginvaltuuston jäsen Mari Rantanen pitää kymmenen vuotta 
samassa hoivakodissa asuneen lähes yhdeksänkymppisen 
vanhuksen siirtämistä kaupungin vuokra-asuntoon käsittä-
mättömänä ratkaisuna. Ihmiselle, joka on ympärivuorokauti-
sen hoivan tarpeessa, ei vaihtoehto voi olla oma koti.

"Äiti oli 
ihmeissään, 
että pitääkö
hänen nyt 
muuttaa 
kotoa pois."

"Pelkään, 
että hän
joutuu 
olemaan 
ihan vankina
omassa asun-
nossaan."

epäinhimillisenä. 
Kyllä asiat pitäi-
si kyetä ratkaise-
maan yksilön tar-
peiden mukaan. 
Aivan selvää on se, 
että hoivakodis-
sa asuvan ihmisen 
paikka ei varmasti-
kaan ole oma koti, 
Rantanen tähdentää.

Kysymys pikemminkin 
tahdon kuin rahan 
puutteesta

Rantasta ihmetyttää, että Hel-
singin kaupunki käyttää silmää 
räpäyttämättä rahaa laittomas-
ti maassa olevien palveluihin, 

mutta samaan ai-
kaan melkein yh-
deksänkymppisen 
kaupunkilaisen 
pitäisi muuttaa 
hoivakodista 
kaupungin vuok-
ra-asuntoon. Hän 
neuvoo vanhuksen 
omaisia olemaan 

vielä yhteydessä viraston joh-
toon, ja jos se ei auta, niin sitten 
etenemään kantelun kautta.

- Tällainen toiminta ei ole mis-
tään kotoisin. Lähtökohtaises-
ti sosiaalitoimella on mahdolli-
suus tehdä yksilöllisiä ratkaisuja. 
Kysymys näyttää olevan pikem-
minkin tahdon kuin rahan puut-
teesta. Kun hoivakoti tässä tapa-

uksessa on melkein kymmenen 
vuotta ollut tämän ihmisen koti, 
niin en kaupunginvaltuutettu-
na voi nähdä hänen kohdallaan 
muuta ratkaisua kuin sen, että 
erotus maksetaan. Pidän sitä 
tässä tapauksessa ainoana inhi-
millisenä ja kestävänä ratkaisu-
na, Rantanen sanoo.

Järjenkäyttöä ja
inhimillisyyttä 
päätöksentekoon

Rantanen perää sosiaaliviras-
ton päätöksentekoon järjen-
käyttöä, inhimillisyydestä pu-
humattakaan, kun virastolla 
kerran on mahdollisuuksia yksi-
löllisten ratkaisujen tekemiseen. 

Rantanen: Suomessa ei saa olla 
huutolaismarkkinoita

Helsingin kau-
punki käyttää 
rahaa kyllä 
laittomasti 
maassa olevien 
palveluihin.

"Samaan aikaan 
yhteiskunta elättää 
laiskureita."
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Helenan asumisen yksityi-
sessä hoivakodissa, josta on 
kymmenessä vuodessa tullut 
hänelle koti. Rahaa ei kuiten-
kaan kenelläkään ole paljon 
käytettävissä, ja lasten talous 
on tiukassa. 

Eläkkeen jälkeen pitäi-
si jostain löytyä vielä kuuti-
sensataa euroa kuussa, jot-
ta yksityisessä hoivakodissa 
asumisen jatkaminen olisi 
mahdollista. Kaikki mahdol-
liset tuet ja palvelusetelit ovat 
Helenalla jo käytössä.

- Sitä me vähän ihmette-
limme, että onko se vuok-
ra-asunto tosiaan niin pal-
jon halvempi, jos siellä kolme 
kertaa päivässä joku käy, Lii-
sa päivittelee.

- Esimerkiksi asumistukea 
ei voi saada, jos asuu yksityi-
sessä hoivakodissa. Kun äiti 
on asunut niin monta vuot-

Kymmenen vuotta hoivakodis-
sa asunutta ihmistä ei saa ottaa 
sieltä pois, vaan hänen on saa-
tava asua siellä loppuelämän-
sä ajan.

- Mihinkään hyyryläis- ja huu-
tolaismarkkinoihin ei minun 
nähdäkseni valtuusto ole anta-
nut mandaattia. Nyt vain järki 
käteen ja päättämään tämä asia 
tämän ihmisen edun mukaises-
ti. Ja jos rahat ovat muka loppu, 
niin sitten pitää vähentää sieltä 
laittomasti maassa olevien pal-
veluista niin, että tämän maan 
vanhukset saadaan hoidettua 
asiallisesti, Rantanen vaatii.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

ta siinä talossa, niin kyllä hä-
nen pitäisi saada asua siinä 
loppuun asti. Ihmetyttää ko-
vasti, kun ei saa. Jos hän jou-
tuu pois, toivon että hän pää-
see edes johonkin sellaiseen 
paikkaan, minne pääsee hel-
posti katsomaan, Topi mu-
rehtii.

Vanhukset saavat 
pärjätä omillaan

Topi ja Liisa ovat yhtä miel-
tä siitä, että vanhusten ase-
ma tämän päivän Suomessa 
ei kovin kehuttavalta vaiku-
ta. Hoivaa ja huolenpitoa on 
kyllä runsaasti tarjolla ter-
veille ja hyväkuntoisille nuo-
rille, joista monikaan ei ole 
yhteistä kassaa juuri kartut-
tanut ja tuskin tulee kartutta-
maankaan.

- Terveydenhoidon puolella 
on olemassa sellainen palve-
luseteli, että jos ei pääse lää-
kärin vastaanotolle julkisella 
puolella, voi mennä yksityi-
selle. Samanlainen systeemi 
pitäisi olla myös vanhainko-
deissa, Topi pohtii.

- Tuntuu siltä, että koko 
ikänsä töitä tehneet ja valtiol-
le veroja maksaneet vanhuk-
set saavat pärjätä omillaan. 
Samaan aikaan yhteiskunta 
elättää kyllä kaikenlaisia lais-
kureita, jotka saavat kaiken 
mitä haluavat. On tämä vähän 
kummallista touhua, Liisa ih-
mettelee.

Kunnalla ei 
automaattista 
velvoitetta

Perussuomalainen-lehti ky-
syi Helsingin kaupungin sai-
raala-, kuntoutus- ja hoiva-
palveluilta, eikö sosiaalitoimi 
voi maksaa useita vuosia yk-
sityisessä palvelukodissa 
asuneelle huonokuntoisel-
le vanhukselle asumiskus-
tannuksen erotusta niin, että 
asuminen hoivakodissa voisi 
jatkua loppuun asti. 

Va. arviointitoiminnan joh-
taja Riina Lilja selvitys-, ar-
viointi- ja sijoituspalveluista 
vastasi kysymykseen näin:

- Lähtökohtaisesti kuntalai-
set vastaavat itse asumisen-
sa järjestämisestä. Ajatuksena 

yleisesti on, että kukin iästä 
riippumatta valitsee asumis-
muotonsa oman tulotasonsa 
ja varallisuutensa puitteissa. 
Mikäli asumismuoto osoit-
tautuu liian kalliiksi, on tar-
peen hakeutua maksuky-
vyn kannalta sopivampaan 
asumismuotoon. Yksityisiin 
palvelutaloihin tai erilaisiin 
senioriasumisen muotoihin 
hakeutuminen on ensisijai-
sesti kuntalaisten oma-aloit-
teista asumisen järjestämis-
tä, eikä se tuo automaattista 
velvoitetta kunnalle osallis-
tua kustannuksiin.

Poikkeuksia 
voidaan tehdä

Lilja kertoi myös, että tä-
hän kokonaisuuteen liitty-
vät tarpeet on Helsingissä 
tunnistettu ja tämän vuoden 
aikana on tehty linjauksia ti-
lanteisiin, joissa kunta voisi 
tukea asumisen jatkamista. 

Tämä voi tulla kyseeseen 
tilanteissa, joissa huomatta-
van iäkäs henkilö on asunut 
pitkään yksityisessä palve-
lutalossa ja hänen varan-
sa loppuvat siinä vaiheessa, 
kun hänen toimintakykyn-
sä on jo alentunut ja hänelle 
olisi kohtuuton rasite muut-
taa ja siten sopeutua uusiin 
asumisjärjestelyihin.

- Työstämme parhaillaan 
ohjeistuksia työntekijöil-
lemme näihin tilanteisiin. 
Ohjeistuksen ydinajatus on 
huolellinen tapauskohtai-
nen harkinta. Tavoitteena 
on välttää kohtuuttomien ti-
lanteiden syntymistä ikäih-
misille, mutta kuitenkin 
niin, että kunnan vastaantu-
lo kustannuksiin on viimesi-
jainen ratkaisu.

- Mikäli vastaantulo kus-
tannuksiin ei tule kysee-
seen, työntekijämme neu-
vovat ja tukevat asumisen 
uudelleen järjestämisessä. 
Kaikessa toiminnassamme 
pyrimme siihen, että asiak-
kaan tilanne ratkaistaan.

Jutussa pelkillä etunimil-
lä esiintyvien henkilöiden ni-
met on muutettu.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVA LEHTIKUVA

Mari Ranta-
sen mielestä 
vanhukset pitää 
hoitaa nykyistä 
paremmin.

Yhä useampi 
huonokuntoi-
nen vanhus 
asuu omillaan. 
Kuvituskuva.

MAASSA jo olevia ulkomaalais-
taustaisia tungetaan urakalla 
hoitoalalle, oli heillä siihen edel-
lytyksiä tai ei. Esimerkiksi Hel-
singissä on oppilaitoksia, joissa 
hoitoalalle opiskelevista ylivoi-
mainen enemmistö on maahan-
muuttajia. 

Karmeita kokemuksia 
Ruotsista

Vastaavaan tapaan länsinaa-
puri Ruotsi on käyttänyt etenkin 
lähihoitaja- ja hoiva-avustaja-
koulutusta eräänlaisena kotout-
tamiskanavana. Vuosikausia 
maassa olleet maahanmuuttaja-
naiset ovat edelleen kielitaidot-
tomia ja usein työhaluttomia, 
mutta viranomaisille heidän siir-
tämisensä kaunistamaan tilasto-
ja ”opiskelijoina” on mieluista.

- Maalle haitallinen sosiaalipe-
räinen maahanmuutto näyttää 
taas hetken aikaa vähemmän 
haitalliselta. Ruotsissa on muu-
ten kaikesta huolimatta myös 
hoitajapula valtavista maahan-
muuttajamassoista huolimatta, 
huomauttaa perussuomalaisten 
puheenjohtaja Riikka Purra.

Ruotsissa kielitaidottomuusil-
miön ongelmista nykyään sen-
tään puhutaan, kun niitä ei voi 
enää piilottaa. Purra ennustaa, 
että Suomessa ollaan toistamas-
sa tismalleen samoja virheitä.

- On irvokasta, että suoma-
laiset vanhukset ja muut poti-
laat eivät ole enää Suomessa 
2020-luvulla sen arvoisia, että 
heitä autettaisiin heidän omalla 
kielellään, mutta samaan aikaan 
maahanmuuttajien itsensä saa-
mia tulkkaus- ja muita holhous-
palveluita parannetaan, Purra 
hämmästelee.

Kulttuuritulkitkin tulleet 
veronmaksajien pöytään

Tälläkin hetkellä ulkomaalais-
taustainen on oikeutettu käy-

Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut 
puolueet vaativat lisää maahanmuuttoa vastauksena 
sotesektorin ongelmiin. EU:n ulkopuolelta saapuvan 
maahanmuuton nähdään korjaavan hoitoalan krooni-
sia ongelmia, kuten hoitajavajetta.

”Epäoikeudenmukaista 
maamme rakentajia 
kohtaan”

Paapominen ei lopu - kielitulkkien 
rinnalle kulttuuritulkit

Maahanmuuttajat käyttävät tulkkauspalveluja ahkerasti esi-
merkiksi oikeuden istunnoissa. Kuvituskuva.

tännössä ikuiseen ja rajatto-
maan tulkkauspalveluiden 
saantiin.

- Kielellinen tulkkauskaan ei 
välttämättä riitä, sillä myös kult-
tuuritulkit ovat tulleet veron-
maksajan pöytään syömään. 
Kulttuuritulkin on tarkoitus rat-
koa ja ennaltaehkäistä ”kulttuu-
risia yhteentörmäyksiä” ja ”haas-
teita” – joita muuten ei maassa 
edes olisi ilman juuri sitä maa-
hanmuuttoa, joka kulttuuritulk-
keja, holhousta ja ikuista ko-
touttamista vaatii.

- Kulttuuritulkin hinta kunnalle 
on sama kuin kielitulkin: 78 eu-
roa tunnissa plus arvonlisävero. 
Eduskunnan käsittelyssä on par-
aikaa uusi kotouttamispoliitti-
nen selonteko, joka on kaikista 
tämän kauden selonteoista laa-
jin, Purra moittii.

Omat vanhukset heitteillä

Purran mielestä Suomen suu-
rin epäoikeudenmukaisuus on, 
että suomalainen, ikänsä veroja 
maksanut ja lapset kasvattanut, 
ei saa Suomessa vuonna 2022 
tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa.

- Omilla vanhuksillamme ei ole 
pääsyä sellaisten palveluiden ja 
verorahoitteisen hyvänäpitämi-
sen piiriin kuin maahanmuutta-
jilla. Vanhusten etuja ja tarpei-
ta puolustamassa ei ole sellaista 
koneistoa kuin maahanmuut-
tajilla.

- Kumpaa sinä haluat veron-
maksajana tukea: sitä, että maa-
hanmuuttaja, joka muutenkin 
on yliedustettu sotepalveluiden 
ja tulonsiirtojen käyttäjänä, saa 
koko ikänsä tulkkipalveluita? Vai 
sitä, että vanhukset saavat ih-
misarvonsa mukaista hoitoa ja 
palvelua omalla äidinkielellään, 
suomeksi tai ruotsiksi? Purra ky-
syy aiheellisesti.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA LEHTIKUVA
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ILMOITA tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoite. 
Laita mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-

ten määrästä ja toimituksesta.  
Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen

Muistathan 
päivittää 

muuttuneet 
yhteystietosi 

(osoite, puhelin-
numero, sähkö-

postiosoite) 
jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 
tai 

jasenasiat@
perussuomalaiset.fi
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