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Riikka Purran Kerttu-
koira pelastettiin 
Romaniasta

Ukrainalaisperheet 
löysivät turvan Laitilasta: 

"Kiitos Suomi"

Tavallisen suomalaisen 
elämää helpotettava

Sote-ammattilaiset Juuso ja Reijonen:

PERUSSUOMALAINEN
Naiset

”Ihmisiä 
ei saa 

pallotella 
luukulta 
toiselle”

Elinkustannukset 
nousevat hurjaa 
vauhtia

Vihreä siirtymä tekee tuhoaan:

w w w . s u o m e n u u t i s e t . f i  •  K A T S O  M Y Ö S  V E R K O S T A  K I I N N O S T A V I M M A T  A I H E E T !

Hallitus 
parantaa 
maailmaa 
velkarahalla – 
duunarille 
jää maksajan 
rooli
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Vastaava päätoimittaja Matias Turkkila
Toimituspäällikkö Kristiina Ovaskainen
Toimitussihteeri Mika Männistö
Ulkoasu Mojo Man Oy / Jorma Remsu
Julkaisija Perussuomalaiset – Sannfinländarna rp.
Toimitus Perussuomalainen, Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
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SISÄLTÖ
PERUSSUOMALAISTEN 
ensimmäisen kauden kan-
sanedustajat Kaisa Juuso ja 

Minna Reijonen ovat paitsi 
sote-asiantuntijoita myös asioi-

hin huolellisesti perehtyviä joukkue-
pelaajia. Molemmat pitävät tiukas-
ti kiinni suomalaisten laadukkaista ja 
riittävistä palveluista.

PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Lulu Ranne 
pitää nykyisen hallituksen 

ilmastopolitiikkaa käsittämät-
tömänä. Ranne ei hyväksy suo-

malaisten syyllistämistä ilmasto-
toimissa, vaan sanoo, että muiden 

maiden tulisi ottaa mallia Suomesta.

RUUAN hinnannousu vaikuttaa            
jokaisen suomalaisen elämään. Suurin 
vaikutus jatkuvasti nousevilla hinnoil-
la on pienituloisiin kotitalouksiin, jois-
sa ruuan osuus käytettävissä olevista        
tuloista on jo lähtökohtaisesti suuri.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra on 
yksi Suomen tunnetuimmista poliitikoista. Harva kuitenkin 
tietää, että Purra on eläinrakas ja myös pitkän linjan koiranomistaja. 
Puoluejohtajan perheeseen kuuluu tällä hetkellä Romaniasta Suomeen 
matkannut sekarotuinen rescuekoira Kerttu.
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UKRAINALAISET naiset ja lapset 
pakenivat sotaa Euroopan maihin ja 
miehet jäivät rintamalle. Liudmyla 
Masafranova ja Maryana 
Maliuk löysivät turva-
satamansa Suomen 
Laitilasta. 20

Sosiaalietuuksia saavien os-
tovoimaa parannetaan ai-
kaistamalla vuosittaista 

indeksikorotusta. Sen sijaan kes-
kituloiset työssäkäyvät ja ison ve-
rotaakan kantajat jäävät ilman 
apuja – elinkustannusten rajusta 
kasvamisesta huolimatta.

- Valtiovarainministeri Anni-
ka Saarikko totesi neuvottelui-
den jälkeen, että kaikista halutaan 

Duunareille ei heru helpotusta

Vai että sossun luukulle?
KULUTTAJAHINTOJEN raju nousu kurittaa suoma-
laisia. Hallituksen ylikunnianhimoiset ilmastotavoitteet 
ja -toimet tuntuvat kaupan kassalla, bensapumpulla ja 
sähkölaskussa.

Energian hintojen nousu iskee erityisesti kotitalouk-
siin, joissa talo lämpenee sähköllä tai öljyllä ja työmatkat 
on kuljettava autolla. 

Autoilijoille on luvassa entistä kylmempää kyytiä, kun 
hallitus nostaa polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Jos vielä 
vuosi sitten 50-litraisen tankin sai täyteen noin 70 eurol-
la, nyt tankkaamiseen menee reilusti yli 100 euroa ja jat-
kossa vielä enemmän.

Hintoihin vaikuttavat maailmanmarkkinat ja Ukrainan 
sota, mutta suuri merkitys on myös verotuksella ja ve-
ronkorotuksilla. Naapurimaa Ruotsi auttaa kansalaisiaan 
tarjoamalla autoilijoille tuntuvaa tukipakettia. 

Mitä tekee Suomen hallitus? Sen sijaan, että halli-
tus alentaisi polttoaineveroa, se ajaa suomalaisia ener-
giaköyhyyteen ja lisää ilmastointoiluaan maksattamalla 
suomalaisilla muidenkin maiden ilmastotoimia.

Ruuan hinta on noussut ja lisää on luvassa. Maatalo-
us on kriisissä ja kovat tuotanto- ja kuljetuskustannuk-
set korottavat erityisesti maito-, liha- ja viljatuotteiden 
hintaa. Nelihenkiselle lapsiperheelle hintojen nousu tar-
koittaa jopa tuhannen euron lisäystä vuosittaiseen ruo-
kalaskuun - ja se on pois kaikesta muusta.

Kaiken kurjistamisen keskellä hallitus kerää ilmasto-
politiikallaan hyvepisteitä EU:sta ja osoittaa, ettei se piit-
taa suomalaisten ostovoimasta. 

Välinpitämättömyys omaa kansaa kohtaan korostui eri-
tyisesti, kun valtiovarainministeri Annika Saarikko ke-
hotti suomalaisia tinkimään elintasostaan. Ministerin 
mielestä on täysin luontevaa, että kansalaiset kiristävät 
vyötä, kun hallitus lahjoittaa esimerkiksi 300 miljoonaa 
euroa Afrikan ilmaston hyväksi.

Kun Saarikolta kysyttiin, mitä suomalaisten pitäisi teh-
dä, kun rahat eivät riitä elämiseen, ministeri ehdotti rat-
kaisuksi sossun luukkua. 

Jotain hallitus on sentään antamassa suomalaisillekin: 
indeksikorotuksen sosiaalietuuksiin. Se ei kuitenkaan 
lämmitä tavallista duunaria tai yrittäjää, jolle jää jälleen 
kerran vain maksajan rooli.

PS. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra 
on paitsi rautainen poliitikko myös vannoutunut eläin-
ten ystävä, jonka kotona vipeltää Romaniasta pelastettu 
Kerttu-koira. Kertun tarinan löydät sivulta 30.

Kristiina

Hallitus päätti kehysriihineuvotteluissaan lisätä sekä 
tämän että ensi vuoden menoja noin parilla miljardilla 
eurolla. Rahaa löytyi moniin tärkeisiin kohteisiin, kuten 
Puolustusvoimille ja kansalliseen turvallisuuteen, mutta 
koko lystin maksajat on unohdettu.
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Hallitus parantaa maailmaa velkarahalla

P Ä Ä K I R J O I T U S

Kristiina Ovaskainen
Toimituspäällikkö

ja omista palkkioista aluevaltuus-
toissa huolehditaan, mutta hy-
vinvointivaltion rahoittajille eli 
työssäkäyville ja yrittäjille ei tu-
kea tullut.

Kehityspuun taas 
1,3 miljardia

Valtion nettovelanotto on kulu-
vana vuonna ainakin 7,6 miljar-
dia euroa. Venäjän hyökkäyssodan 
takia panostukset Puolustusvoi-

miin ja kansalliseen 
turvallisuuteen ovat 
tärkeitä. Mutta eri-
tyisesti nyt vaikeina 
aikoina kaikkia mui-
ta kuin suomalaisten 
hyvinvoinnin ja tur-
vallisuuden kannalta 
välttämättömiä me-
noja tulisi karsia.

- Kehitysapuun 
käytetään lähes 1,3 miljardia eu-
roa vuodessa. Tästä velkarahalla 
tehtävästä maailmanparannukses-
ta leikattiin vain 40 miljoonaa eu-
roa. Miksi hallitus ei priorisoi me-
noja suomalaisten hyvinvoinnin 
turvaamiseen? Meri hämmästelee.

Haittamaahanmuuton 
vetovoimatekijöitä lisätään

Hallitus ei myöskään edes yritä 
estää hyvän sosiaaliturvan peräs-
sä tapahtuvaa haitallista maahan-
muuttoa.

- Päinvastoin, hallitus lisää hai-
tallisen maahanmuuton vetovoi-
matekijöitä erilaisilla esityksil-
lä. Hyvänä esimerkkinä tänään 
hyväksyttiin uusi laki liittyen ul-
komaalaisten opiskeluoikeuteen 
Suomessa. Lailla mahdollistetaan 
laittomasti maassa oleville kar-
kotuspäätöksen saaneille oleske-
lulupa ja opiskeluoikeus. Siten 
haitallista maahanmuuttoa ja so-
siaaliturvamenoja lisätään tätä-

pitää huolta. Rahaa ei kuitenkaan 
löytynyt työssäkäyvien tukemi-
seen, vaikka nykyisillä korkeilla 
polttoaineiden hinnoilla monille 
työssäkäyville töihin meneminen 
voi pian olla kannattamatonta, 
perussuomalaisten 1. 
varapuheenjohtaja ja 
kansanedustaja Lee-
na Meri sanoo.

- Ja kun kaik-
ki muukin kallistuu 
– esimerkiksi ruu-
an hinnan odotetaan 
nousevan tänä vuon-
na jopa 11 prosentilla 
– olisi myös keskitu-
loisten työssäkäyvien ostovoiman 
tukemiselle aitoa tarvetta.

- Hallitus käyttää surutta ve-
ronmaksajien rahoja. Esimerkik-
si oppivelvollisuuden laajentami-

nen ja hyvinvointialueuudistus 
ovat ideologisesti päätettyjä 
suomalaisille kalliiksi tulevia 
uudistuksia. Hallintoa lisätään 

kin kautta. Laki vie pohjan koko 
turvapaikkaprosessilta ja aiheut-
taa lisää kustannuksia veronmak-
sajille.

Kampaviinerikerhoille ja 
Ylelle riittää rahaa

Haitalliseen maahanmuuttoon 
ja kehitysapuun liittyvien meno-
jen karsimisen ohella muitakin 
valtion menoeriä tulee käsitellä 
kriittisesti.

Meren mielestä on suorastaan 
irvokasta, kun hallituspuolueiden 
edustajat juhlivat niin sanottujen 
Veikkauksen edunsaajien rahoi-
tuksen turvaamista. Valtion bud-
jetista jaetaan lähes miljardi euroa 
puolueisiin ja politiikkoihin si-
doksissa oleville yhdistyksille, joi-
den toiminta pyörii valtionavus-
tuksien varassa.

- Hyvä esimerkki holtittomas-
ta rahankäytöstä sillä saralla on 
Suomi-Venäjä-seura, joka saa tänä 
vuonna valtiolta yli 800 000 eu-
roa ja jonka puheenjohtajana ny-
kyinen keskustalainen tiede- ja 
kulttuuriministeri Petri Honko-
nen toimi. Toki joukossa on aidos-
ti tukemisen arvoisiakin kohteita, 
mutta näiden turhien kampavii-
nerikerhojen tukeminen pitää lo-
pettaa, Meri toteaa.

- Ylen budjetti on paisunut yli 
500 miljoonaan euroon vuodes-
sa. Yle-veron maksamisesta pitäisi 
tehdä vapaaehtoista. Veronmak-
sajat saisivat silloin itse päättää, 
ovatko Ylen palvelut maksamisen 
arvoisia. Kaikki muutkin meno-
erät tulee käydä läpi ja priorisoida 
ne valtion ydintehtävien hoitami-
seen. Toissijaisiin kohteisiin koh-
distuvat menot pois ja suomalais-
ten verotaakkaa kevyemmäksi.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

"Turhien 
kampaviineri-

kerhojen
tukeminen 

pitää 
lopettaa,"

Leena Meren mielestä 
hallitus satsaa osin 

vääriin menokohtei-
siin ja tuhlaa ve-
ronmaksajien ra-
hoja.

"Yle-veron 
maksamisesta 

pitäisi
tehdä vapaa-

ehtoista."
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››

Ensimmäisen kauden kansanedustajat Kaisa Juuso ja Minna Reijonen 
tunnetaan perussuomalaisten eduskuntaryhmässä asioihin huolellisesti 
perehtyvinä joukkuepelaajina. Molemmat kansanedustajat ovat sotealan 
erityisasiantuntijoita, mutta eduskunnassa he pitävät laaja-alaisesti 
huolta kaikkien suomalaisten asioista.

Perussuomalaisten sote-asiantuntijat veronmaksajan asialla

Suomalaisten 
palveluja puolustettava

"Jatkossa 
on kiinnitettävä 

huomiota myös 

johtamiskulttuu-

riin ja työolo-
suhteisiin."

Perus-
suomalaiset 

vaativat 
soteen useita 

muutoksia.

"Rahoitus ei tule 

riittämään."

" Tärkeintä on asiakkaan" Tärkeintä on asiakkaan
palveleminen, ihmisiä palveleminen, ihmisiä 
ei saa pallotella luukulta ei saa pallotella luukulta 
toiselle."toiselle."

Perussuoma-
laisten sote-
asiantunti-
joilla riittää 
työsarkaa.

Kaisa Juuso 
ja Minna Rei-
jonen arvos-
televat sote-
uudistusta.



››

E duskuntaa ennen Kai-
sa Juuso on tehnyt mo-
nipuolisen työ- ja opiske-

lu-uran Suomessa ja ulkomailla. 
Juuso on työskennellyt esimer-
kiksi vakuutusalalla Suomes-
sa, sairaanhoitajana Suomessa 
ja Norjassa sekä asiakaspalvelu-
tehtävissä Viking Linen laivoilla. 
Juusolla on filosofian kandidaa-
tin tutkinto Tukholman yliopis-
tosta, minkä lisäksi hän on val-
mistunut sairaanhoitajaksi Lapin 
ammattikorkeakoulusta. 

Eduskuntauran alusta saak-
ka Juuso on ollut jäsenenä sivis-
tysvaliokunnassa sekä sosiaali- ja 
terveysvaliokunnassa, jonka pöy-
dän kautta tärkeimmät sote-uu-
distukseen liittyvät lakiesitykset 
on viety läpi.

Sotea Juuso kuvaa koko vaali-
kauden merkittävimmäksi laki-
hankkeeksi, vaikka vielä on epä-
selvää, miten hyvin uudistus 
tulee palvelemaan tavan kansa-
laista ja saadaanko 
järjestelmää 
käynnis-
tettyä 
ajal-
laan.

Lapin vaalipiiristä eduskuntaan ensimmäisellä 
yrittämällä vuoden 2019 vaaleissa valittu Kaisa 
Juuso kuuluu perussuomalaisten ryhmässä sote-
erityisasiantuntijoiden joukkoon.

Kaisa Juuso vaatii tasapuolisuutta

• 1 dl kaurahiutaleita
• 2 dl kevytmaitoa
• 1-2 rkl mansikkahilloa
• 3 rkl raejuustoa

• Mittaa kaurahiutaleet suoraan lautaselle ja kaada 
joukkoon maito. Sekoita. Kuumenna mikrossa (800 W) 
n. 3 minuuttia. Sekoita puolessavälissä.
• Lisää valmiiseen puuroon mansikkahillo ja raejuus-
to. Lisukkeena esim. keitetty kananmuna ja lasillinen 
appelsiinituoremehua. Tällä aamiaisella jaksaa use-
amman tunnin. Sopivasti hiilihydraatteja ja proteii-
nia, vitamiineja ja hivenaineita.

KAISAN TUUNATTU 
KAURAPUURO

- Tietojärjestelmät on nyt ensi 
sijassa saatava kuntoon. Järjes-
telmät ovat pirstaleisia ympäri 
maata. Jos tätä epäkohtaa ei kor-
jata, se hankaloittaa kaikkia teh-
täviä.

Hoitoalalle veto- ja 
pitovoimaa

Paljon soten toimivuudessa on 
myös kiinni siitä, millaisia orga-
nisaatioita uusille hyvinvointi-
alueille tulee.

- Esimerkiksi meillä Lapissa on 
tosi iso alue, eikä meillä ole vielä 
mietitty, miten kaikille saadaan 
selkeät tehtävänkuvat ja vastui-
den rajaukset. Katson, että tur-
haa byrokratiaa tulee välttää, jot-
ta työskentelystä tulee sujuvaa. 
Tärkeintä on tietenkin asiakkaan 
palveleminen, ihmisiä ei saa pal-
lotella luukulta toiselle. Asiak-
kaalle pitää pystyä luomaan mah-
dollisimman helppo hoitopolku.

Kenties tärkeimpiä soteammat-
tilaisia ovat hoitajat. Juuso sanoo 
pohtineensa, mistä paikkakun-
nille saadaan tarvittavaa työvoi-
maa.

- Jos tulee paikkakuntia, missä 
hoitohenkilöstöä ei ole eikä sitä 
ole tulossa, palveluiden pitämi-
nen menee vaikeaksi. Tässäkin 
asiassa palataan lopulta siihen, 
paljonko rahaa on käytettävissä 
ja miten saamme veto- ja pito-
voimaa hoitoalalle.

Juuso nousi myös itse Lapin 
aluevaltuustoon ollen 1 095 

äänellään yksi Lapin ää-
niharavista. Juuso pi-

tää kuitenkin haasta-
vana tilannetta, jossa 

aluevaltuutetuilla 
on vastuu palve-

luiden järjestä-
misestä, mutta 
rahoituksesta 

ei ole valtaa 
päättää.

- Rahoi-
tustilanne 
on Lapissa 
hyvä, mut-

ta saa nähdä, 

mihin se loppupeleissä riittää.
Omalta osaltaan Juuso halu-

aa pyrkiä varmistamaan toimivat 
alueelliset palvelut 
kaikille Lapin asuk-
kaille.

- On hyvin tärke-
ää, että Lapissa säi-
lyy kaksi sairaalaa. 
Olemme tehneet ko-
vasti töitä sen eteen, 
ja se olisi kaikkien 
lappilaisten etu. Tär-
keää on myös, että 
pystymme tarjoamaan sote-pal-
veluja heillekin, jotka eivät asu 
kasvukeskuksissa.

Tukea hoitajalakolle

Jo ennen eduskuntaa Juuso piti 
useiden vuosien ajan esillä van-
hustenhuollon perusongelmaa eli 
liian alhaista hoitajamitoitusta. 
Juuso mainitseekin olevansa iloi-
nen siitä, että eduskunta sai tällä 
kaudella vietyä maaliin lakimuu-
toksen, jonka nojalla voimaan 
saadaan 0,7 työntekijän hoitaja-
mitoitus asiakasta kohden ympä-
rivuorokautisessa vanhustenhoi-
dossa. Uudistuksen on tarkoitus 
astua voimaan porrastetusti ensi 
vuoden huhtikuuhun mennessä.

- Olen erittäin tyytyväinen sii-
hen, että mitoitus saatiin lakiin, 
vaikka se ei vielä ratkaise perus-
ongelmaa, eli mistä löydetään 
hoitajat kaikkiin yksiköihin. Sii-
hen tulee puuttua muilla kei-
noilla. 

Haastatteluhetkellä Suomessa 
on meneillään hoitajalakko. Juu-

solta riittää ymmärrystä hoitajil-
le, joista monet ovat venyttäneet 
korona-aikaan omaa jaksamis-

taan lähes äärira-
joille.

- Meidän on jat-
kossa kiinnitettä-
vä huomiota joh-
tamiskulttuuriin ja 
työolosuhteisiin. 
On tärkeää luoda 
hyvinvointialueil-
le joustavia vuoro-
järjestelyjä, koska 

ihmisillä on erilaisia elämänti-
lanteita ja tarpeita. Kaikki eivät 
esimerkiksi voi tehdä ilta- ja yö-
vuoroja, jos vaikka on yksinhuol-
taja, koska esimerkiksi alakoulu-
ikäisille lapsille ei välttämättä ole 
saatavilla hoitopaikkaa. Perheen 
ja työn yhteensovittaminen tulee 
siis laittaa kuntoon. 

Juuso on pohtinut myös hoitaji-
en työaikaa.

- Esimerkiksi Norjassa on lyhy-
empi viikkotyöaika kuin Suomes-
sa. Kun itse olin Norjassa töis-
sä, työaika oli 35 tuntia viikossa. 
Suomessahan viikkotuntimäärä 
on 38 tuntia 15 minuuttia.

Hoitoalan vetovoimaisuus edel-
lyttää jatkossa väistämättä myös 
sitä, että palkka on kohdillaan.

- Palkkaus jää työnantaja- ja 
työntekijäliittojen keskenään so-
vittavaksi, mutta tosiasia se silti 
on, että palkkoja on nyt nostetta-
va olennaisesti. Palkka on tärkeä 
valintaperuste myös nuorille, jot-
ka miettivät jatkokoulutuspaik-
kaa. Monet googlettavat ammat-
tihenkilöstön palkkatason, ja jos 

etukäteen tiedetään, että sairaan-
hoitajan palkka on huomatta-
vasti pienempi kuin esimerkiksi 
tradenomilla, koulutuksen veto-
voima uhkaa hiipua.

Äänestäjien asiat 
kuuluvat salissa

Eduskunnassa Juuso on ehtinyt 
tehdä soten lisäksi paljon kaikkea 
muutakin. Hän on yksi perussuo-
malaisten ryhmän näkyvimpiä 
salipuhujia ja on käyttänyt edus-
tajana yli 230 puheenvuoroa.

Juuso pitää eduskunnassa laa-
ja-alaisesti suomalaisen veron-
maksajan puolia tilanteessa, jossa 
energian ja elämisen hinnat ovat 
karkaamassa yli kipurajan.

Maaliskuussa Juuso teki yh-
dessä muutaman edustajakolle-
gansa kanssa hallitukselle toi-
menpidealoitteen polttoaineen 
käyttövoimaveron alentamisesta. 
Aloitteessa esitetään, että halli-
tus ryhtyy toimenpiteisiin diesel-
polttoaineen käyttövoimaveron 
alentamiseksi ja polttoaineveron 
alentamiseksi kaikilta moottori-
polttoaineilta sekä ottaa käyttöön 
ammattidieselin.

Juuso on myös esimerkiksi vaa-
tinut korotuksia varusmiesten 
päivärahan tasoon sekä vaatinut 
hallitusta valmistelemaan lakiesi-
tyksen tuulivoimaloiden purku-
vakuuksien rahastosta ja ympä-
ristöluvanvaraisuudesta.

Juuso sanoo olevansa varsin hy-
vin perillä siitä, mitä Lapin vaa-
lipiirin äänestäjät häneltä odot-
tavat.

- Yhteydenpito tapahtuu pitkäl-
ti somessa, jonka kanavien kautta 
saan valtavasti viestejä joka viik-
ko. Joskus joku saattaa toki myös 
soittaa. Se on hyvä asia, sillä mi-
nusta on tärkeätä pitää yhteyttä 
äänestäjiin. Heiltä saa myös uusia 
näkökulmia asioihin sekä ensi kä-
den tietoa yhteiskunnallisista on-
gelmista.

Eduskunnassa Juuso edustaa 
oman vaalipiirinsä äänestäjiä hy-
vinkin konkreettisesti, sillä hän 
sanoo useimpien kirjallisten ky-
symysten aiheiden tulevan suo-
raan äänestäjiltä.

- Kun saan tietää jostain asiasta, 
joka vaatii nopeaa puuttumista, 
saatan ensin itse aloittaa selvityk-
sen ja teen sen jälkeen kirjalli-
sen kysymyksen tai toimenpidea-
loitteen. Parhaani mukaan pyrin 

myös tiedottamaan saamistani 
vastauksista.

Lopullinen Nato-kanta 
muodostumassa

Kevään aikana Suomi on ase-
moimassa ulko- ja turvallisuus-
politiikkaansa uuteen suuntaan 
Venäjän Ukrainaan kohdistaman 
hyökkäyksen vuoksi. Vanhojen 
ulko- ja turvallisuuspoliittisten 
ratkaisujen varaan ei voi enää tu-
levaisuudessa nojata.

Ensimmäistä kertaa Suomi on 
vahvasti harkitsemassa sotilaal-
lista liittoutumista puolustusliitto 
Naton kanssa eli niin sanotun Na-
to-option käyttöönottoa. Juuso 
vakuuttaa, että eduskunta tulee 
selviytymään haasteesta, ja val-
miudet tarvittaessa nopeisiinkin 
ratkaisuihin on olemassa.

Hallitus on aloittanut muun 
muassa Natoa ja ulko- ja turval-
lisuuspolitiikkaa käsittelevän se-
lonteon valmistelun, joka on 
tulossa eduskuntakäsittelyyn lä-
hiaikoina.

- Odotan selonteon saapumis-
ta eduskuntaan, ja aion pereh-
tyä siihen huolellisesti. Vasta sen 
jälkeen aion muodostaa lopulli-
sia kantoja tehtäviin ratkaisui-
hin. Mielestäni tärkeintä on, että 

meidän täytyy estää se, että Suo-
mesta tulisi sodan osapuoli.  Sitä 
varten kaikki vaihtoehdot on käy-
tävä huolella läpi.

Juuso lupaa, että ratkaisu-
ja eduskunnalta on tulossa jo ke-
vään aikana. Juuson mukaan hä-
nen oma kantansa mahdolliseen 
Nato-jäsenyyteen on avoin. Juuso 
kuitenkin tukee perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän mukana 
Nato-jäsenyyden edistämistä.

- Lopullisen kannan pystyn 
muodostamaan vasta sitten kun 
olen saanut käyttööni kaiken 
olennaisen tiedon, ja vielä sitä 
ei ole.

Eurooppa on joka tapauksessa 
uuden ajan edessä, ja tulevaisuus 
monelta osin epäselvä.

- Rautaesirippu laskeutuu uu-
delleen, eikä se nouse vuosi-
kymmeniin, jos enää koskaan. 
Suomen ja Venäjän suhteiden pa-
lautuminen takaisin normaaleik-
si edellyttää Venäjällä yhteiskun-
nan avoimuutta ja demokratian 
kehittymistä eteenpäin, ennen 
kuin Venäjä voi palata osaksi 
kansainvälistä yhteisöä.

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Viikolla Kai-
sa Juuso asuu 
pääkaupunki-
seudun kodis-
saan.

Kaisa Juu-
so on pitänyt 
eduskunnassa 
reippaasti yli 
230 puheen-
vuoroa.

"On hyvin 
tärkeää,

että Lapissa 
säilyy kaksi 
sairaalaa."

”Palveluja saatava”Palveluja saatava
myös kasvukeskustenmyös kasvukeskusten
ulkopuolella”ulkopuolella”

Juuso 

haluaa ratkaista 

erityisesti van-

hustenhuollon 

ongelmia.
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Tultuaan valituksi edus-
kuntaan vuoden 2019 
vaaleissa Minna Reijo-

nen pääsi edustamaan perussuo-
malaisia sosiaali- ja terveysvalio-
kuntaan, missä tällä vaalikaudella 
on käsitelty Sanna Marinin (sd) 
hallituksen loppuun 
saattamaa sote-uu-
distusta.

Reijonen on itse 
taustaltaan pit-
kän linjan tervey-
denhuoltoalan am-
mattilainen. Hän 
on valmistunut far-
maseutiksi Kuopi-
on yliopistosta ja en-
nen eduskuntauraa 
työskennellyt yli 25 vuotta ap-
teekissa.

Soteen perussuomalaiset eivät 
ole tyytyväisiä, vaikka perussuo-
malaiset ehtikin tehdä runsaas-
ti muutosesityksiä ja parannus-
ehdotuksia sotelainsäädäntöön. 
Reijonen kuvaa maaliin vie-
tyä sotea täysin keskeneräiseksi 
”häkkyräksi”. 

- Valitettavasti muutosesityk-
set eivät juurikaan menestyneet, 
vaan sotea runnottiin läpi ja lop-
putulos on nyt se mitä se on. Me 
esimerkiksi esitimme, että van-
hustenhuolto olisi jäänyt kunnille 
eikä hyvinvointialueille, ja lisäksi 
myös esimerkiksi omaishoitajien 
asemaa ei ole nyt huomioitu tasa-
puolisesti, Reijonen sanoo.

Reijonen on eduskunnassa pitä-
nyt painokkaasti esillä omaishoi-
tajien asemaa. Äskettäin hän 
myös teki hallitukselle toimen-
pidealoitteen, jossa vaaditaan 
hallitusta edistämään pikaises-
ti toimia, joilla omaishoidontu-
en määrä, myöntämisen kriteerit 
ja muut omaishoitoon vaikutta-
vat päätökset järjestetään hyvin-
vointialueiden sisällä palkkahar-
monisoinnin yhteydessä siten, 
että käyttöön otetaan omaishoi-
tomyönteisimmän kunnan käy-
tänteet.

Kuopiolainen Minna Reijonen, perussuomalaisten 
ensimmäisen kauden kansanedustaja, voidaan 
myös laskea kuuluvaksi eduskuntaryhmän ja koko 
puolueen sote-asiantuntijoiden joukkoon.

Sotea joudutaan 
paikkaamaan

Reijonen arvioi, että seuraaval-
la vaalikaudella sotea joudutaan 
runsaasti paikkaamaan ja paran-

telemaan. Erityises-
ti kansanedustaja 
on huolissaan pien-
ten kuntien terveys-
palveluista. Uhkana 
on, että aluepäättä-
jät ryhtyvät vähen-
tämään lähipalve-
lujen saatavuutta 
suurimpien keskus-
ten ulkopuolelta.

Soten ongelmat 
kytkeytyvät rahoitukseen, joka 
tulee valtion kassasta. Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Riikka 
Purra on usein tuonut esille, että 
riittämätön resursointi tulee it-
sessään vaarantamaan soten, al-
kaen jo siitä, saadaanko palveluja 
edes käynnistymään. Reijonen ja-
kaa saman huolen.

- Rahoituksen riittämättömyys 
hyvin todennäköisesti johtaa sii-
hen, että palvelut eivät ole tasa-
puolisesti kaikkien saatavilla, eli 
eriarvoisuus tulee lisääntymään. 
Joillain paikkakunnilla palvelut 
saattavat jopa heikentyä nykyi-
sestä. Kun säästöjä on joka tapa-
uksessa pakko hakea, todennä-
köisesti niitä tullaan hakemaan 
palveluista, joka tarkoittaa käy-
tännössä palvelujen keskittä-
mistä.

Sotejärjestelmässä Reijonen 
kantaa huolta myös lääkityslis-
tojen siirtymisen sujuvuudesta. 
Reijonen on käyttänyt eduskun-
nassa puheenvuoron, jossa hän 
vaatii hallitusta kiinnittämään 
huomiota vakavaan ongelmaan.

- Ongelma on siinä, että säh-
köisissä järjestelmissä lääkitys-
tiedot eivät useinkaan ole ajan 
tasalla. Tiedot eivät päivity auto-
maattisesti järjestelmiin, joita on 
keskenään erilaisia. Kun sairaa-

loissa tai terveysasemilla tarkas-
tellaan potilaiden lääkitystieto-
ja, on niissä usein vanhentuneita 
tietoja lääkityksestä tai annos-
muutoksista. Potilas saattaa sai-
raalaan joutuessaan olla suuressa 
vaarassa, jos hän ei pysty itse ker-
tomaan, mitä lääkkeitä hänellä on 
käytössä, Reijonen sanoo.

Koronasta kohti normaalia

Sote-valmisteluun, kuten kaik-
keen lainsäädäntötyöhön, oman 
lisähidasteensa on iskenyt koro-
naepidemia, joka jatkuttuaan jo 
yli kaksi vuotta alkaa kuitenkin jo 
olla jäämässä taka-alalle.

- Korona on vaikuttanut lain-
säätäjän työhön konkreettisim-

min niin, että monet käsiteltä-
vät lakiesitykset ovat suoraan 
liittyneet koronatoimiin ja sa-
malla monet muut uudistukset 
ovat jääneet tekemättä. Sote saa-
tiin valmiiksi, mutta luonnolli-
sesti korona aiheuttaa käytännön 
muutoksia ja yllättäviä meno-
ja myös sotepuolella, joita ei ole 
otettu huomioon tarpeeksi.

Käytännön eduskuntatyössä ko-
rona aiheutti monia muutoksia ja 
uudelleenjärjestelyjä.

- Eduskunnassa otettiin maskit 
ja turvavälit käyttöön varsin pian 
sen jälkeen, kun alkoi olla tiedos-
sa, mistä koronassa on kysymys 
ja mitä riskejä epidemiaan liit-
tyy. Osa kokouksista järjestettiin 
etänä. Nyt ollaan kuitenkin jo pa-

laamassa kohti ”normaaliaikoja”, 
eli valiokunnat kokoontuvat enti-
seen tapaan, tosin maskeja käyte-
tään edelleen.

Nousujohteista 
kannatusta

Reijonen pyrki eduskuntaan 
vuoden 2015 vaaleissa. Tuolloin 
hän keräsi vajaat 3 000 ääntä, jot-
ka eivät vielä riittäneet kansan-
edustajan paikkaan. Kannatus 
on kuitenkin ollut nousujohteis-
ta. Vuoden 2019 vaaleissa Reijo-
nen nousi kansanedustajaksi Sa-
vo-Karjalan vaalipiiristä saatuaan 
4 874 äänestäjän tuen.

Reijosella on takanaan jo yli 
12 vuoden poliittinen ura Nil-
siän ja sittemmin Kuopion kau-
punginvaltuustossa, kaupungin-
hallituksessa ja monissa muissa 
luottamustehtävissä. Perussuo-
malaisten listalta hänet valittiin 
ensimmäisen kerran Kuopion 
kaupunginvaltuustoon jo vuoden 
2012 vaaleissa.

Reijonen on edelleen valtuutet-
tu Kuopiossa ja myös kaupungin-
hallituksessa. Lisäksi Reijonen 
on Pohjois-Savon aluevaltuutettu 
sekä Pohjois-Savon sairaanhoi-
topiirin hallituksen varapuheen-
johtaja.

Politiikassa, niin eduskunnassa 
kuin kunnallistasollakin, Reijo-
nen sanoo haluavansa pyrkiä ko-
konaisvaltaisesti puolustamaan 
suomalaisten etua, pyrkien löy-
tämään ratkaisuja erityisesti ta-
vallisen kansalaisen arjen ongel-
miin.

Monet pääministeri Marinin 
hallituksen näkyvimmistä hank-
keista, kuten kehitysmaiden il-
mastopolitiikka, ovat suuntau-
tuneet kauas Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Reijonen kyseen-
alaistaa hallituksen maailmanpa-
rannuspolitiikan.

- Hallituksen hankkeissa on 
usein kyse vain siitä, että halli-
tus kaataa suomalaisten verova-

roja kaukomaille. Minä sen sijaan 
olen politiikassa kehittämässä en-
sisijaisesti Suomen olosuhteita ja 
helpottamassa tavallisen suoma-
laisen elämää. Pyrin myös osalta-
ni toppuuttelemaan ylikunnian-
himoisia ilmastohankkeita.

Illat menevät paperi-
pinojen äärellä

Millaista kansanedustajan pe-
rustyö sitten on? Reijonen huo-
mauttaa, että koska eduskunta on 
lainsäädäntöelin, kansanedusta-
jan ajasta suuri osa menee lain-
valmisteluasiakirjoihin perehty-
miseen.

Hallituksen esityksissä saattaa 
olla useita satoja sivuja, ja kan-
sanedustajalla ei ole muuta vaih-
toehtoa kuin lukemalla ottaa ko-
konaisuuksia haltuun. Helsingin 
kaupunkiasunnolla Reijosen illat 
menevätkin usein mukavasti pa-
peripinojen äärellä.

- Lukemisen määrä vaihtelee 
riippuen lakiesityksen aihees-
ta, mutta kyllä ilta-aika asunnol-
la kuluu yleensä valmistautues-
sa seuraavaan päivään. Lukemista 
on paljon ja aikataulu on tiukka, 
joten on tärkeää osata priorisoi-

da ja löytää lakiesityksistä tär-
keimmät ja kriittiset kohdat. On-
neksi eduskuntaryhmässämme 
on ammattitaitoisia avustajia, jot-
ka osaltaan tukevat työssä. Laa-
jimpia kokonaisuuksia käymme 
myös usein läpi kansanedustaji-
en ryhmässä.

Reijonen sanoo, että hänelle 
on tärkeää pitää yhteyttä äänes-
täjiin, ja kansanedustaja pyrkii 
mahdollisuuksien mukaan vas-
taamaan itse hänelle tulleisiin 
sähköposteihin.

- Korona-aikaan monet ottivat 
yhteyttä erityisesti rokotuksiin ja 
mahdolliseen pakkorokotusasi-
aan liittyen, mutta minulle tulee 
palautetta ihan laidasta laitaan 
ja hyvä niin: mielestäni päättäjän 
ei valituksi tultuaan pidä vetäy-

tyä yksinään kammioonsa, vaan 
on tärkeää olla mukana ihmis-
ten arjessa.

 Vapaa-aikanaan, sikäli kun sitä 
on, Reijonen harrastaa valokuva-
usta erityisesti matkoilla sekä ko-
tipuolessa puutarhan ja viljely-
kasvien huoltoa. Reijosen pihalla 
kasvaa hedelmäpuita ja marja-
pensaita, joista valmistuu koti-
käyttöön monenlaisia herkkuja, 
kuten värikkäitä ja vitamiinipi-
toisia mehuja.

- Puutarhatyöt ovat mukavaa 
vastapainoa kansanedustajan tie-
totyölle. Se on kiva keino pääs-
tä vapaalle.

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVAT MATTI MATIKAINEN

• 300-500 g broilerin suikaleita • 2 dl ruokakermaa 
• Perunoita • Sipulin puolikas • Tikka Masala -mausteseospussi 
• Salaattiin: tomaattia, sipulin puolikas, oreganoa

• Laitetaan perunat kattilaan ja kiehumaan veteen. Keitetään ne 
kypsäksi.
• Ruskistetaan broilerinsuikaleet. Jos pannu on pinnoitettu, rus-
kistamiseen ei vättämättä tarvita rasvaa eikä valurautaa. Lisätään 
pilkottua sipulia joukkoon ja sekoitetaan. Lisätään mausteseos ja 
sen jälkeen ruokakerma.
• Salaattiin viipaloidaan tomaatti ja sipuli. Laitetaan vuorotellen 
sipuli ja tomaattiviipale. Väliin ja päälle mausteeksi reilusti ore-
ganoa. Lautaselle myös mukaan salaatinlehtiä.
• Tikka Masala on mausteseos, jota esimerkiksi Intiassa käytetään 
paljon. Intiassa syödään usein riisiä, mutta valmis kastike sopii 
hyvin myös paistettujen perunoiden kanssa.

MINNAN TIKKA MASALA 

Minna Reijonen huolehtii heikoimmista

”Tavallisen”Tavallisen
suomalaisensuomalaisen
elämääelämää
helpotettava”helpotettava”

"Hallitus
kaataa 

suomalaisten 
verovaroja

kaukomaille."

Eduskuntatyö pitää Minna Reijosen kiireisenä.

Minna Reijonen sanoo, että hänelle on tärkeää pitää yhteyttä äänestäjiin.

Minna Reijo-
sen arki-illat 
menevät työ-
papereita lu-
kiessa.

Reijonen on 
eduskunnassa 

pitänyt painok-
kaasti esillä 

omaishoitajien
asemaa.
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Salla Siikamäki ja Harri 
Tollola istuvat omakotita-
lon ruokapöydän ääressä ja 

katsovat viimeisintä sähkölaskua, 
jonka loppusumma 
vetää pariskunnan il-
meet vakaviksi.

- Sähkö on kallis-
ta. Viimeisin kahden 
kuukauden sähkölas-
ku on siirtomaksui-
neen noin 800 euroa. 
Se on iso summa ja 
tuntuu perheen talo-
udessa, kun on mui-
takin pakollisia menoja, Siikamä-
ki sanoo.

Hän työskentelee vanhusten 
parissa, ja mies toimii yrittäjänä 
sekä perussuomalaisten kunta-
poliitikkona Saarijärvellä Keski-
Suomessa.

Pariskunta asuu Harrin lasten 
kanssa 1950-luvulla rakennetussa 
omakotitalossa.

Talossa on noin 150 neliötä 
kahdessa kerroksessa. Vuonna 
2007 peruskorjatussa talossa on 
sähkölämmitys, mutta myös tak-
ka ja leivinuuni.

- Yläkerta lämpenee täysin säh-
köllä, mutta alakertaa lämmite-
tään osittain puilla. Myös sauna 
lämpiää puilla. Muutoin sähkö-
lasku olisi vieläkin kovempi, Sii-
kamäki selvittää.

Sähkön hinta kallistunut

Pariskunta on joutunut huo-
maamaan muiden suomalaisten 
tavoin, että sähkön hinta on kal-
listunut reilusti vuodesta 2020 
lähtien.

Omakotitalossa asuvan saarijärveläisperheen mieles-
tä hallitus voisi alentaa sähköveroa, josta olisi hyötyä 
kaikille. Nyt tavallinen veronmaksaja joutuu maksa-
maan sähköstä liian kovan hinnan.

"Haetaan liiteristä "Haetaan liiteristä 
polttopuita, jos paleltaa”polttopuita, jos paleltaa”

Hallitus 
voisi alentaa 
sähköveroa.

"Vanhempaan 
omakoti-
taloon ei

ole järkevää 
laittaa 

maalämpöä."

Tollola arvelee, että esimerkiksi 
perheessä neljättä luokkaa käyvä 
Ella-tytär tarvitsee välttämättä 
tässä ajassa tietokoneen ja muut 
sähkötoimiset laitteet.

Suurta energiaremonttia ei ole 
Tollolan mielestä varaa tehdä.

- Vanhempaan omakotitaloon ei 
ole järkevää laittaa maalämpöä, 
koska se ei hanki itseään takaisin 
kustannusten osalta. Ilmalämpö-
pumppua harkitaan yläkertaan, 
koska se ehkä kannattaa vielä in-
vestoida, Tollola pohdiskelee.

Suomalaisille tarjottava 
kohtuuhintaista sähköä

Hallitus ajaa suomalaisia energiaköyhyyteen

UKRAINAN sota ravisuttaa EU:n ja 
Suomen energiapolitiikkaa ja horjut-
taa huoltovarmuutta. Moni Euroopan 
maa, Saksa etunenässä, on erittäin 
riippuvainen venäläisestä energiasta.

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Riikka Purra korostaa, että venä-
läisestä energiasta irrottautuminen 
on välttämätöntä huoltovarmuuteen 
ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. 
Useimmat Euroopan maat tarvitse-
vat kuitenkin fossiilisia polttoaineita 
vielä vuosikausia.

- Energiapuu on Suomessa tärkeä 
resurssi, mutta tarvitsemme myös 
fossiilienergian hyödyntämistä. Ei 
ole realistista kuvitella, että samaan 
aikaan voisimme edistää rinnakkain 
kunnianhimoa huoltovarmuudessa, 
Venäjä-riippuvuuden vähentämisessä 
ja ilmastopolitiikassa.

Turvallisuus ja huolto-
varmuus ennen kaikkea

Elinkeinoministeri Mika Linti-
län (kesk) mielestä vihreän siirtymän 
kunnianhimoa ei ole syytä muuttaa, 
koska kyse on ympäristön sijaan tur-
vallisuudesta. 

- Tämä ei ole uskottavaa. Ennem-
minkin se kertoo siitä, että hallitus 
ei edes pakon edessä kykene peruut-
tamaan omista päätöksistään, kos-
ka se ei pysy kasassa, mikäli ilmasto-
kunnianhimoa uhataan laskea, Purra 
epäilee.

- Fossiilisista polttoaineista irrot-
tautuminen pitkällä aikavälillä on oi-
kea suunta, mutta nyt on syytä aset-
taa uusi, turvallisuuden määrittämä 
tärkeysjärjestys.

Ydinvoiman lisääminen 
välttämätöntä

Purra korostaa, että koskaan ei 
ole ollut oikeampi hetki nostaa oma 

Perussuomalaisten mielestä maailman kunnianhi-
moisimmasta hiilineutraalisuustavoitteesta olisi vii-
meistään nyt luovuttava. Suomalaiset tarvitsevat 
energia- ja ilmastorealismia.

voisi alentaa sähköveroa, josta 
olisi hyötyä kaikille. Nyt tavalli-
nen veronmaksaja joutuu mak-
samaan sähköstä kovan hinnan.

 - Käydään viileämmässä suih-
kussa ja haetaan liiteristä polt-
topuita, jos paleltaa. Leivinuu-
nia täytyy käyttää enemmän. 
Uunia lämmittäessä olen teh-
nyt siinä ruisleipää, Siikamä-
ki sanoo.

TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

- Meillä oli pörssisähköön si-
dottu sähkösopimus, mutta on-
neksi sain sen vaihdettua ennen 
kuin hinta moninkertaistui vii-

me vuoden lopussa, 
Tollola huokaisee 
helpotuksesta.

Vapaa-aikanaan 
hän ahkeroi omalla 
metsäpalstallaan.

- Polttopuutkin 
maksavat, mutta 
niitä saa metsää rai-
vaamalla. Sähkölas-
ku olisi satasen tai 

pari suurempi ilman puiden te-
koa ja käyttöä, Tollola arvioi.

Säästökeinot vähissä

Hallituksen toteut-
taessa maailman 
kunnianhimoisin-
ta ilmastopolitiikkaa 
Saarijärvelläkin jou-
dutaan maksamaan 
itsensä kipeäksi läm-
möstä ja valosta.

Siikamäen ja Tollolan per-
he on yrittänyt säästää sähkön 
kulutusta mahdollisimman pal-
jon.

- Me lämmitämme puilla ja ul-
kovalot on muutettu led-valoiksi. 
Lisäksi olemme kilpailuttaneet 
sähköyhtiöitä. Kaikki on koetet-
tu tehdä, mistä sähkön kulutusta 
voi tiputtaa, mutta konstit loppu-
vat kesken. Veden lämmitys vie 
ison osan energian kulutuksesta, 
Tollola sanoo.

Nykykodeissa on paljon säh-
kölaitteita, jotka lisäävät omalta 
osaltaan sähkön kulutusta.

Sähkön hinta hirvittää omakotitaloasujaa

Sähkön hinta
kauhistuttaa
omakotitalo-
asujia.

Salla Siikamäki ja Harri 
Tollala toivovat sähkö-
veron alentamista.

"Alakertaa 
lämmitetään

osittain 
puilla."

Arjen realiteetti

Siikamäki muistuttaa, että maa-
seudulla joutuu liikkumaan 
omalla autolla ja pakkasella tarvi-
taan autojen lämmittämistä, joka 
kuluttaa sähköä.

- Meillä on kolme autoa ja nii-
den lämmityksestä kertyy pakol-
lista sähkön kulutusta. Linja-au-
toja tai raitiovaunuja ei täällä 
kulje, Siikamäki toteaa.

Pariskunnan mielestä hallitus 

Sähkön hin-
nannousu on 
monelle jo lii-
kaa.

myös tulevaisuudessa varavoimalai-
toksina, Purra sanoo.

Hiilen hinnannousu johtuu osittain 
hiilen käytön lisääntymisestä kaasun 
sijasta sähköntuotannossa, mikä li-
sää päästöoikeuksien kysyntää.

– EU:n päästökauppajärjestelmään 
on rakennuttu komission päätösval-
lan alla oleva markkinavakausmeka-
nismi, jolla komissio voi nopeastikin 
lisätä päästöoikeuksia markkinoilla 
ja näin laskea päästötonnin hintaa. 
Mekanismia ei kuitenkaan ole käy-
tetty. Komission tulee sen puitteissa 
lisätä selvästi päästöoikeuksia mark-
kinoilla, kuten perussuomalaiset on 
pitkään vaatinut, Purra sanoo.

Turvetuotanto 
käynnistettävä nopeasti

Suomessa merkittävin sähkön- ja 
lämmöntuotantoon soveltuva raa-
ka-aine on turve. Turvetta käyttävät 
laitokset ovat joutuneet ennakoitua 
nopeammin luopumaan turpeen käy-
töstä siksi, että turvetuotanto on 
romahtanut.

- Turvetuotantoa on pakko ylläpi-
tää, jotta huoltovarmuus Suomes-
sa on mahdollista varmistaa. Perus-
suomalaisten mielestä on suorastaan 
irvokasta, että maaseutuyrittäji-
en turpeennostokoneita romutetaan 
valtion palkkiolla tällaisen kriisin 
keskellä, Purra sanoo.

Energiapuulla voidaan korvata fos-
siilisia tuontipolttoaineita, kuten öl-
jyä, kivihiiltä ja maakaasua. Puus-
ta saatava energia on uusiutuvista 
energiamuodoista kaikkein kus-
tannustehokkain, ja sitä on välttä-
mätöntä lisätä irrottauduttaessa 
venäläisestä energiasta ja tuonti-
hakkeesta.

- Kotimainen energiapuu luo Suo-
meen työtä, toimeentuloa sekä vien-
ti- ja verotuloja sekä parantaa ener-
giantuotantomme huoltovarmuutta, 
Purra muistuttaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

huoltovarmuutemme tärkeysjärjes-
tyksen kärkeen. Samaan aikaan pitää 
huolehtia suomalaisten kohtuuhintai-
sen sähkön ja lämmöntuotannon saa-
tavuudesta.

- Ydinvoiman lisääminen on kaikissa 
tapauksissa välttämätöntä. Nopeil-
la päätöksillä varmistetaan kotiem-
me lämpö, yhteiskunnan toiminnot ja 
teollisuuden kilpailukyky.

Ilmastokunnianhimoa 
maltillistettava

Purran mukaan ilmastopolitiikan 
osalta on tehtävä pikainen uudel-
leenarviointi.

- Maailman kunnianhimoisimmas-
ta hiilineutraalisuustavoitteesta on 
viimeistään nyt luovuttava. Vaadi-
taan energia- ja ilmastorealismia. 
Jos myös ilmasto hyötyy suomalaisen 
huoltovarmuuden ja turvallisuuden 
parantamisesta, hyvä juttu, mutta 
kansainvälisten tyylipisteiden ke-
rääminen ei saa olla enää toimiemme 
ensisijainen motiivi, Purra sanoo.

- Lyhytnäköisestä energiapolitii-
kastaan tunnettu Saksakin aikoo 
korjata kurssia. Hiili- ja ydinvoima-
loiden käyttöikää aiotaan piden-
tää ja maakaasun varastoja kasvat-
taa. Saksan hiilineutraalisuustavoite 
on jo alkujaan selvästi maltillisem-
pi kuin Suomen. Uusiutuvien osuus 
Saksassa on noin 16 prosenttia, Pur-
ra muistuttaa.

Kivihiililaitokset 
säästettävä varalle

Purran mukaan ei ole järkevää sul-
kea täysin toimintakykyisiä kivihiili-
laitoksia ennen kuin korvaavat jär-
jestelmät on saatu käyttöön.

- Suomessa on vielä 6–7 toimin-
takykyistä kivihiililaitosta. Niitä ei 
pidä sulkea, vaan ne tulee säilyttää 
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K auppojen ruokahyllyjen 
hintoja vertaillaan nyt 
entistä tarkemmin, kun 

ruuan hinta kallistuu ennätysno-
peasti. Pellervon taloustutkimus 
PTT arvioi, että ruokatuottei-
den hinta nousee Suomessa tänä 
vuonna 11 prosenttia.

Ruuan hinnannousun taustal-
la sanotaan olevan Ukrainan sota, 
mutta hintataso lähti laukkamaan 
ylöspäin jo ennen Venäjän hyök-
käystä. Hallituksen kireät ilmas-
totoimet nostavat osaltaan ruu-
an hintaa.

Siilinjärvellä asuva suurper-
heen äiti Pirittä Väätäinen on 
havainnut, että samalla rahalla 
saa yhä vähemmän ruokaa.

- Elintarvikkeiden hinnat ovat 
nousseet ja kyllähän se ottaa pää-
hän. Ruokakauppojen mainos-
postit tulee luettua todella tark-
kaan. Justiinsa kiersin kolme 
kauppaa läpi tarjousten perässä, 
Väätäinen sanoo.

Ruuan hinnannousu vaikuttaa jokaisen suomalai-
sen elämään. Suurin vaikutus jatkuvasti nousevilla 
hinnoilla on pienituloisiin kotitalouksiin, joissa ruuan 
osuus kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
on jo lähtökohtaisesti suuri.

Suurperheen äiti ennätysnopeasti 
nousevasta ruoan hinnasta:

”Ruokamenot vievät ”Ruokamenot vievät 
ison osan tuloista”ison osan tuloista”

Lapsille terveellistä 
ruokaa

Iisalmelaisen Heini Kum-
pumäen perheessä on puoli-
son lisäksi kaksi lasta. Myös 
Kumpumäki on huomannut ruo-
katuotteiden osalta hinnannou-
sua.

- Kahvi tulee ensimmäisenä 
mieleen sekä hedelmät ja vihan-
nekset. Kahvinjuontia voisi vä-
hentää, eikä sitä enää 
ainakaan lavuaarin 
kaadeta. Ruokaa me-
nee lapsiperhees-
sä joka tapaukses-
sa. Lapsille tarjotaan 
terveellistä ruokaa 
ja pihistetään sitten 
muualta, Kumpumä-
ki kertoo.

Kauppaostos-
ten hintojen kehitys huolestut-
taa kiuruveteläistä Anni Remes-
tä, joka odottaa miehensä kanssa 
perheen esikoista.

- Vielä en ole kiinnittänyt huo-
miota hintoihin, mutta huoles-
tuttaa, mitä se voi tulla olemaan. 

Lapsi on tulossa maailmaan syk-
syllä. Oma kasvimaa on tarkoi-
tus perustaa. Siemenet ovat kal-
liita, joten saa nähdä, jääkö siinä 
juuresten kasvatuksessa plussal-
le, Remes pohtii.

Ostovoima 
heikkenee

PTT ennustaa, 
että ruuan hinta voi 
kiihtyä kevään aika-
na yleistä inflaatio-
ta korkeammaksi. 
Inflaation kasvaes-
sa palkansaajien re-

aaliansiot pienenevät heikentäen 
kuluttajien ostovoimaa. Tämän 
seurauksena kotitalouksissa siir-
rytään kuluttamaan edullisem-
man hintaluokan tuotteita.

Vieremällä asuva Pirjo Leino-
nen on miehensä kanssa eläk-

Hankinnat mietittävä 
tarkkaan

Ruuan hinnan nousulla on suu-
rin vaikutus pienituloisiin ko-
titalouksiin, joissa ruuan osuus 
kotitalouksien käytettävissä ole-
vista tuloista on jo lähtökohtai-
sesti suuri. Väätäisillä on kahdek-
san lasta, joista vielä neljä asuu 
kotona.

- Kasvavat lapset tarvitsevat 
ruokaa. Ruokamenot vievät ison 
osan tuloista. Se näkyy kukka-
rossa, kun palkka ei nouse. Koko 
ajan joutuu miettimään hankin-

toja, että rahan saa riittämään, 
Väätäinen kertoo.

Hän on pannut merkille, että 
esimerkiksi vehnäjauhojen, juus-
tojen ja leikkeleiden hinnat ovat 
nousseet.

- Arki olisi helpompaa, jos elin-
tarvikkeiden hinnat olisivat huo-
keampia. Se kuluttaa dieseliä, 
kun joutuu kiertelemään kau-
poissa tarjousten perässä, Väätäi-
nen toteaa.

Piritta Väätäinen

Heini Kumpumäki

Anni Remes

Terttu Kämäräinen

Mirjami KarhuPirjo Leinonen

keellä. Pariskunta ostaisi halvem-
paa ruokaa, jos sitä olisi tarjolla.

- Kahvin ja leivän hinta on 
noussut, eikä ole kunnon tarjo-
uksia. Pakko on kuitenkin käydä 
kaupassa. Hirveätähän tämä hin-
takehitys on. Pitää miettiä, ettei 
tule tehtyä heräteostoksia ja täy-
tyy leipoa itse enemmän, Leino-
nen sanoo.

Iisalmessa eläkepäiviään viet-
tävä Terttu Kämäräinen laskee 
myös tarkkaan, miten saa pienen 
eläkkeensä riittämään arjen pa-
kollisiin menoihin.

- Hinta on noussut peruselin-
tarvikkeissa. Olen pienituloi-
nen eläkeläinen ja ostan aina 
edullisinta, mutta kotimais-
ta. Kahvimerkkiä olen joutunut 
vaihtamaan edullisempaan. Kala-
tuotteista en pysty ostamaan loh-
ta vaan keitän pakasteseitiä. Kat-
son tarjouslehtisiä ja elän pääosin 

vaatimattomasti puurolinjalla, 
Kämäräinen kertoo.

Tukea maanviljelijöille

Iisalmen Runnilla asuva Mirja-
mi Karhu on huolissaan kaikista 
heikoimmassa asemassa olevis-
ta ihmisistä.

- Ruuan hinta on noussut pi-
demmän aikaa. Kahvin, leivän ja 
kalan hinnat ovat nousseet hui-
masti. Olen huolissani vähäva-
raisista ja heistä, joilla on suur-
perhe. Tarjouksia täytyy näin 
eläkeläisenä katsoa. Mieheni 
kanssa asun kahdestaan ja olen 
aina säästänyt, niin kyllä tässä jo-
tenkin pärjätään, Karhu selvittää.

PTT:n mukaan Ukrainan sodan 
vaikutusten seurauksena maa-
talouden akuutti kustannuskrii-
si pitkittyy ja pahentaa maatalou-

den ahdinkoa ja heikentää sen 
kannattavuutta maailmanlaajui-
sesti.

Karhun mielestä valtiovallan ja 
keskusliikkeiden pitäisi tukea ko-
timaista ruuantuotantoa.

- Jos kolmas huono 
kesä tulee maanvilje-

lijöille, niin ruoka 
on kateissa. Siel-
lä on talousah-
dinkoa niin, että 
oikein hirvittää. 
Maanviljelys-

tä pitäisi tukea, 
että olisi kotimais-

ta ruokaa ja omava-
raisuutta. Kotimaisen 

tuottajan ruoka on puhdasta, ja 
heille kuuluu parempi tuottaja-
hinta, Karhu toteaa.

TEKSTI MIKA RINNE
KUVAT MIKA RINNE JA LEHTIKUVA

"Kahvin, 
leivän ja 

kalan hinnat 
ovat nousseet 

huimasti."

Moni joutuu 
kaupassa mietti-
mään, mitä jät-
tää ostoskärrys-
tä pois.

Hinta nousee tänä 

vuonna 11 prosenttia.

PERUSSUOMALAISET ovat toistu-
vasti kysyneet, mihin toimiin hal-
litus on ryhtymässä auttaakseen 
vaikeassa taloudellisessa tilan-
teessa olevia suomalaisia. Energi-
an, polttoaineiden 
ja ruuan hinnat ovat 
nousseet rajusti ja 
ajaneet useita koti-
talouksia ahtaalle.

Samaan aikaan, kun 
rahaa riittää jaet-
tavaksi erilaisiin il-
mastotekoihin ulko-
maita myöten, oman 
maamme kilpailukyky 
unohdetaan.

- Herää kysymys, pitävätkö vih-
reät tässä panttivankina hallitusta 
ja samalla koko kansaa? perussuo-
malaisten kansanedustaja Sanna 
Antikainen ihmettelee.

Ilmastotoimet menevät 
kaiken edelle

Hallituksen vastaukset ovat ol-
leet kautta linjan ympäripyöreitä. 
Monet muut Euroopan maat tarjo-
avat apua polttoaineiden ja ener-
gian hintojen kanssa kamppailevil-
le kansalaisilleen, mutta Suomessa 
hallitus tarjoaa elintasosta tinki-
mistä ja sossun luukkua. Pienipalk-
kaisille duunareille ja eläkeläisille 
ei ole helpotusta luvassa.

Polttoaineiden hinnat ovat ennä-
tysmäisen korkeita, mutta ylikun-
nianhimoisista ilmastotavoitteista 
ja polttoaineiden hintaa entises-
tään korottavasta jakeluvelvoit-
teen nostosta pidetään edelleen 

itsepintaisesti kiinni.
- Hallitus ajaa surutta suomalai-

set kurjuuteen, kunhan hallituk-
sen itse EU:n edellyttämiä selvästi 
korkeammiksi asettamat ympäris-

tötavoitteet saavu-
tetaan, Antikainen 
lataa.

Suomalaiset 
saavat pärjätä 
omillaan

Useat Euroo-
pan maat antavat 
kansalaisilleen li-

sätukea energian ja polttoainei-
den kovan hinnannousun johdosta. 
Muun muassa Ruotsi tukee kotita-
louksia sekä sähkön että polttoai-
neiden osalta.

- Kehitysapuun ja ilmastotoimiin 
riittää rahaa, mutta samalla sano-
taan, että valtion talous on kural-
la eikä suomalaisten auttamiseen 
ole varaa. Kaiken huipuksi valtio-
varainministeri Annika Saarik-
ko toteaa, että suomalaisten tulee 
varautua tinkimään elintasostaan, 
mutta ulkomaille rahaa syydetään 
entiseen tahtiin.

- Hallitus tekee kyllä kaikken-
sa muiden maiden auttamiseksi, 
mutta suomalaiset saavat pärjä-
tä omillaan. Tasan eivät käy onnen 
lahjat maailman onnellisimmak-
si väitetyssä maassa, Antikainen 
toteaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Valtiovarainministeri Annika Saarikko kehottaa ko-
honneiden elinkustannuksien kanssa kamppailevia 
suomalaisia kiristämään vyötä.

Hallitus ajaa 
suomalaiset 
kurjuuteen

Ministeri Saarikko kehottaa tinkimään elintasosta

"Katson 
tarjouslehtisiä 
ja elän pääosin 

vaatimattomasti 
puurolin-

jalla."

"Koko 
ajan joutuu 
miettimään 
hankintoja."

"Kehitys-
apuun 

ja ilmasto-
toimiin riittää 

rahaa."

Annika Saarikkoa 
eivät suomalaisten 
murheet purista.



P uutavararekassa on täysi 
lasti mänty- ja kuusituk-
kia. Rekkaa ajava Mer-

vi Flyktman kuljettaa tukit Han-
kasalmella sijaitsevalle sahalle. 
Flyktman on lähtenyt liikkeel-
le noin aamuviiden aikaan, ja ko-
tiinsa hän palaa iltakuuden paik-
keilla.

Mervi on työskennellyt isän-
sä perustamassa Mikko Flykt-
man Oy:n puutavarankuljetus-
yrityksessä 15 vuotta, 
ja sitä ennen hän oli 
vieraalla töissä ta-
loushallinnossa.

- Hoidan yrityk-
sen taloushallintoa ja 
ajan puulastia. Pitkää 
työpäivää tulee teh-
tyä, Mervi mainitsee.

Onko hallituksen tarkoituksenmukaista ajaa 
ideologiaa, josta koko kansa kärsii? Hallituksen 
ilmastotoimet pitäisi miettiä ammattiliikenteen ja 
myös muun liikenteen osalta uudestaan, sanoo 
kuljetusyrittäjä Mervi Flyktman.

eli noin 60 000 euroa kuukaudes-
sa, Mervi laskee.

Kuljetus- ja logistiikka-alan 
etujärjestön SKAL ry:n maalis-
kuussa tekemän ky-
selyn mukaan osa 
kuljetusyrittäjistä 
on laittanut kalustoa 
seisomaan kohon-
neiden polttoaineku-
lujen takia. Valtaosa 
kyselyyn vastanneis-
ta kertoi polttoai-
neen hinnannousun 
uhkaavan yrityksen 
tulevaisuutta.

- Ala on sellainen, että meil-
lä on todella pienet katteet. Se on 
kilpajuoksua rahan loppumisen 
kanssa, Mervi toteaa.

Osalla yrittäjistä on kuljetusso-
pimuksissa polttoaine-klausuu-
li, jonka mukaan taksaa korjataan 
ylös- tai alaspäin.

- Meillä on onneksi sopimuk-
sissa polttoaineklausuuli. Tosin 
tammikuussa se laahasi peräs-
sä niin, että ehdimme ottamaan 

16 000 euroa tak-
kiin. Metsäyhtiöt 
ovat reagoineet sen 
jälkeen, että nyt on 
tullut nopeammin 
polttoaineen hin-
nan mukainen tak-
sa. Se on reilua yrit-
täjiä kohtaan, Mervi 
sanoo.

 
Kansan kustannuksella

Dieselin ja muiden polttoainei-
den hintaa ovat nostaneet Uk-
rainassa käytävän sodan lisäk-
si hallituksen päätökset vähentää 
liikenteen päästöjä jakeluvelvoit-
teella.

Tämä tarkoittaa sitä, että osan 

UKRAINAN sodan ja hallituksen kii-
lusilmäisen ilmastopolitiikan seu-
rauksena entisestään kiihtynyt 
energian ja polttoaineen hinto-
jen nousu on johtamassa monet yri-
tykset ahdinkoon. Esimerkiksi kul-
jetusalalla on jouduttu miettimään 
uudelleen reittejä tai sitä, onko yli-
päätään taloudellisesti järkevää 
ajaa enää ollenkaan. Kansalaiset 
joutuvat miettimään samaa työmat-
kojensa osalta.

Muualla Euroopassa, kuten Ruot-
sissa, hallitukset ovat antaneet ra-
hallista tukea ja verohelpotuksia 
kansalaisille ja yrityksille. Esimer-
kiksi niin sanottu ammattidiesel on 
käytössä monissa maissa.

- Suomessa hallitus on vierastanut 
kansalaisille ja yrityksille annetta-

via verohuojennuksia, sillä valtion 
tulot vähenevät. Öljyn markkina-
hintaan ei voida suoraan vaikuttaa, 
mutta kun polttoaineen hinnasta iso 
osa on kansallista veroa, niin hin-
taan voidaan haluttaessa vaikuttaa, 
sanoo perussuomalaisten kansan-
edustaja Jussi Wihonen.

- Yrittäjät ovat isossa ahdingossa, 
kun ei tiedetä, miten tilanne etenee 
ja kuinka isoiksi kustannukset nou-
sevat. Kuljetuskustannukset tulevat 
näkymään erilaisten tuotteiden ja 
elintarvikkeiden hinnoissa. Polttoai-
neista kerääntyvät verot ovat mer-
kittävä tulonlähde valtiolle, mutta 
ajatusmaailma ei voi olla, että au-
toilijoiden nahoista voidaan repiä 
loputtomasti lisää.

KULJETUSKUSTANNUKSET NÄKYVÄT 
TUOTTEIDEN HINNOISSA

huoltoasemilla myytävien poltto-
aineiden energiasisällöstä täytyy 
tulla uusiutuvista energialähteis-
tä. Ne ovat kalliimpia ja nosta-
vat dieselin hintaa sekä yritys-
ten kuluja.

- Onko hallituksen tarkoituk-
senmukaista ajaa ideologiaa, ja 
koko kansa kärsii? Hallituksen il-
mastotoimet pitäisi miettiä am-
mattiliikenteen ja myös muun lii-
kenteen osalta uudestaan.

- Se tuntuu järjettömältä, jos ih-
misillä ei ole varaa kulkea töihin. 
Maaseudulla lapsia pitää kuljet-
taa harrastuksiin, kun ei ole rai-
tiovaunua tai bussia käytettävissä, 
Mervi toteaa.

Hallituksen tavoitteena on lisätä 
sähköautojen määrää.

- Siihen on vielä pitkä matka, 
että puita aletaan ajamaan säh-
kötoimisilla vehkeillä. Hallituk-
sen ilmastotavoitteet tulevat koh-
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Keski-Suomessa Uuraisilla ko-
tipaikkaansa pitävä perheyri-
tys työllistää 15 henkilöä, joista 
noin puolet on perheen omaa po-
rukkaa.

 
Kalustoa seisomassa

Flyktmannit ajavat puuta Met-
säGroupin ja Versowoodin tuo-
tantolaitoksille. Puutavarayhdis-
telmiä on yhteensä kahdeksan. 

Polttoaineiden 
hinnat ovat nous-
seet pilviin, ja se 
tuntuu yrityksen  
taloudessa.

- Kahdeksan re-
kan polttoainekulut 
olivat viime vuonna 
noin 750 000 euroa 

Uuraisilla 
kotipaikkaansa

pitävä 
perheyritys
työllistää 

15 henkilöä.

"Tässä hommassa 
pitää olla

kärsivällisyyttä, 
sitkeyttä 

ja stressin-
sietokykyä."

ta täyteen, kun kenelläkään ei ole 
varaa ajaa autolla, Mervi pyöritte-
lee päätään.

 Yrittäjillä tiukkaa

Moni kuljetusyrittäjä on todella 
tiukilla, kun alan kannattavuus on 
polttoainehintojen rajun nousun 
takia jyrkässä laskussa.

- Yrittäjät ovat todella kovilla 
tänä päivänä. Ajatellaan, että yrit-
täjät on lypsylehmä, mutta ei ta-
juta, että se on vetohevonen, joka 
pitää kaiken pystyssä.

Tiukoista ajoista huolimatta 
Mervi haluaa jatkaa puutavara-
kuljetusten parissa. Hän arvelee, 
että puun kuljetus voi lisääntyä 
kotimaassa, kun tuonti on tyreh-
tynyt Venäjältä. Rekan ratin taka-
na riittää tulevaisuudenuskoa.

- Tässä hommassa pitää olla 
kärsivällisyyttä, sitkeyttä ja 

stressinsietokykyä. Tässä on 
omanlainen vapaus, että saa päät-
tää tekemisistään tietyissä ra-
joissa.

Vaikka osa kuljetusyrittäjistä on 
lyönyt hanskat naulaan, niin Mer-
vin mielestä maanteiden kuljetus-
tarve säilyy vahvana Suomessa.

- Jaksaminen on monella yrittä-

jällä lopussa, mutta sitä vain yrit-
tää, että saa pidettyä ihmiset töis-
sä ja pyörät pyörimässä. Suomi ei 
tule toimimaan ilman kumipyörä-
liikennettä, nainen toteaa ja kaar-
taa sahalle odottamaan puulas-
tin purkua.

TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

Polttoaineiden raju hinnannousu 
kauhistuttaa kuljetusyrittäjiä: 

Kahdeksan 
rekan poltto-

ainekulut olivat 
viime vuonna 
noin 750 000 

euroa.

"Siihen 
on vielä pitkä 

matka, että puita 
aletaan ajamaan 
sähkötoimisilla

vehkeillä."

- Se tuntuu järjettö-
mältä, jos ihmisillä ei 
ole varaa kulkea töi-
hin, Mervi Flyktman 
sanoo.

- Ala on sellai-
nen, että meillä
on todella pie-
net katteet, kul-
jetusyrittäjä 
kertoo.

"Yrittäjät ovat 

todella kovilla."

”Kenelläkään ei ole kohta varaa  ajaa autolla””Kenelläkään ei ole kohta varaa  ajaa autolla”



Kansanedustaja Lulu Ran-
ne ei hyväksy suomalais-
ten syyllistämistä eikä 

ymmärrä suomalaisten huonoa 
omatuntoa ympäristöasioissa. 
Suomalaisten tulisi päinvastoin 
olla ylpeitä siitä, miten täällä on 
pidetty huolta metsistä, vesistöis-
tä ja koko ympäristöstä. Suoma-
laiset sydämestään haluavat pi-
tää huolta ja varjella suomalaista 
luontoa.

- Kaikkihan me täällä haluam-
me, että päästöjä ja todellisia ym-
päristömyrkkyjä vähennetään sil-
lä tavalla, että voisimme kaikki 
jatkaa ihan tavallista elämää tääl-
lä ja selvitä päivittäisistä laskuis-
ta ja ruokakustannuksista. Ku-
kaan ei halua päästöjä kasvattaa, 
mutta niiden vähentämisen tu-
lee tapahtua järjestelmällises-
ti ja hallitusti. Ei näin, että meille 
syydetään aina uusia velvoitteita, 
Ranne sanoo.

 
Nyt pitää hidastaa 
tahtia

 
Euroopan unionin 32 000 vir-

kamiehen joukossa ei ymmärre-
tä sitä, millaista todellinen arki 
EU:n jäsenmaissa ruohonjuuri-
tasolla on, eikä sitä, 
miten niin sanottu 
vihreä siirtymä vai-
kuttaa esimerkiksi 
perheisiin, yrityksiin 
ja tavallisten ihmis-
ten elämään – eikä 
vain pienituloisten. 

Hintalapusta ei vä-
litetä sen enempää 
kuin siitäkään, pysty-
täänkö niillä toimilla oikeasti hil-
litsemään päästöjä. Ja Suomessa 
perinteisesti tehdään enemmän 
ja nopeammin kuin vaaditaan, 
eli köyhdytetään suomalaisia no-
pealla vauhdilla.

- Jo ennen koronakriisiä ja Uk-
rainan karmeaa sotaa meillä oli 
tilanne sellainen, että julkinen ta-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapu-
heenjohtaja Lulu Ranne pitää nykyisen hallituksen 
ilmastopolitiikkaa käsittämättömänä. Oikeasti vai-
kuttavien toimien sijaan hallitus keskittyy jahtaa-
maan hiilidioksidia ja investoi valtavia rahasummia 
nopeasti vanhentuvaan sähköinfraan. Hallituksen 
ilmastotoimien hinta tulee olemaan massiivinen, 
ja se maksetaan suomalaisten veronmaksajien 
selkänahasta.

Lulu Ranne ei hyväksy suomalaisten syyllistämistä ilmastotoimissa

”Muiden maiden pitäisi 
ottaa esimerkkiä meistä”

lous oli paisumassa paisumistaan 
lisäten valtavasti julkisen sekto-
rin velkaa. Työn verotuksen ja si-
vukulujen muodostama kasvava 
verokiila on pitänyt kasvun ole-
mattomana, jonka seurauksena 
myös yksityinen sektori on ve-
loissa korviaan myöten.

- Näiden kriisien ja vihreän siir-
tymän takia joudutaan nyt kiris-
tämään ihmisten arkea vielä lisää. 
Nyt pitäisi mennä kaikissa EU:n 
vaatimissa säädöksissä ihan mini-
millä, eli hidastetaan sitä vauhtia 
ja keskitytään siihen, että tavalli-
set suomalaiset pärjäävät arjessa, 
Ranne kertoo.

 
Suomalaisista 
huolehtiminen 
ei ole itsekkyyttä

 
Tavallisista suomalaisista huo-

lehtimiseen olisi myös varaa, sil-
lä ensi vuoden valtionbudjetti tu-
lee olemaan noin 80 miljardia 
euroa, kun siihen leivotaan sisään 
myös sote. 

Kaikki voimavarat tulisi nyt 
kohdistaa suomalaisista huoleh-
timiseen.

- Se ei ole itsekkyyttä, vaan se 
on oikeudenmukaista. Meidän 

ydintehtävämme 
on huolehtia Suo-
mesta ja kansalais-
ten turvallisuudes-
ta ja hyvinvoinnista. 
Sujuvasta ja koh-
tuuhintaisesta ar-
jesta. On hyvä, että 
päästöjä vähenne-
tään, mutta niitä ei 
pidä vähentää sel-

känahastamme repimällä. 
- Olin itse yli 20 vuotta ympä-

ristöhallinnossa, ja siellä näin, 
kuinka Suomi huolehtii päästö-
jen hillitsemisestä. Pääsääntöi-
sesti voisi sanoa, että muut maat 
voisivat ottaa mallia Suomesta 
eikä aina tarvitsisi kiristää, Ran-
ne toteaa.

 
Suuren mittaluokan 
ongelmat unohdettu 
hiilidioksidijahdissa

 
Kun mietitään koko maapal-

lon luonnonvaroja ja niiden riit-
tävyyttä, puhutaan harvoin siitä, 
että myös väestönkasvua pitäi-
si hillitä. Tämä koskee nimen-
omaan niitä isoja maita, jois-
sa väestö on kasvamassa useilla 
miljardeilla lähivuosikymmeni-
nä. Joka puolella maailmaa, myös 
Suomessa, tulisi keskittyä siihen, 
että meillä on viljelyskelpoista 
maata ja puhdasta vettä jatkos-
sakin.

- Ei niin, että ollaan väkisin täs-
sä hiilidioksidijahdissa ja Suomi 
vieläpä ”ilmastojohtajana”, vaa-
timassa suomalaisilta kireämpiä 
päästörajoja, veroja ja maksuja 
kuin saastuttajamailta. Sen sijaan 
pitäisi keskittyä siihen, että saa-
daan kaikki viljelykelpoinen maa 
hyödynnettyä kestävästi ja pidet-
tyä vesistöt puhtaina.

- Tämä koskee kaikkia maail-
man maita samalla lailla. Esimer-
kiksi Kiinassa on aivan järkyttä-
viä maaperä- ja vesistömyrkkyjä. 
Nämä todella suuren mittaluokan 
ongelmat ovat jääneet sivuun, 
kun on lähdetty hiilidioksidia 
jahtaamaan, Ranne pohtii.

 
Ensin pitää pelastaa 
itsensä

 
Lentokoneessa neuvotaan on-

nettomuuden sattuessa laitta-
maan happinaamari ensin itselle 
ja sitten vasta muille. Ranne pitää 
tätä hyvänä ohjenuorana myös il-

masto- ja ympäristöasioista pu-
huttaessa. 

Suomen on ensin pidettävä 
huolta omista kansalaisistaan, 
koulutuksestaan ja innovaatiopo-
litiikastaan. Jos meillä on osaavia 
ja hyvinvoivia ihmisiä ja rahaa in-
vestoida koulutukseen ja tutki-
mukseen, pystymme tuottamaan 
ja viemään teknologiaa, jolla rat-
kaistaan maailmanlaajuisia ym-
päristöongelmia.

- Ei niin, että ensin köyhdy-
tetään Suomi veroja nostamal-
la ja velkaantumalla niin, ettei ra-
haa enää riitä tärkeisiin asioihin 
eikä myöskään toisten auttami-
seen. Sen sijaan, että syydämme 
rahaa erilaisiin turhanpäiväisiin 
EU-hankkeisiin, lisäbyrokratiaan, 
tempputyöllistämiseen ja höpö-
juttuihin, pitäisi kaikin keinoin 
keskittyä siihen, että kansalaiset 
pärjäävät omilla tuloillaan eikä 
tukien tarvetta kasvateta, Ran-
ne sanoo.

 
Ilmastoinvestoinnit 
tehdään velaksi ja 
maksatetaan kansalaisilla

 
Isossa kuvassa Ranne pitää ai-

van käsittämättömänä sitä, että 
ei keskitytä toimiin maissa, jois-
sa saataisiin aikaiseksi kustan-
nustehokkaasti suurin vaikutus, 
vaan jahdataan hiilidioksidia kyl-
mässä, pikkuisessa Suomessa ja 
korvataan fossiiliset polttoaineet 
niin kalliilla uudella infralla, että 
kukaan ei vielä edes myönnä, mi-
ten valtava sen hinta tulee ole-
maan. Ja ne rahat ovat poissa jos-
tain muualta.

- Kun aikanaan Suomeen raken-

nettiin rautatiet ja iso hyvä tiestö, 
ne toivat lisäarvoa kansantalou-
teen, kun metsistä ja teollisuus-
laitoksista saatiin tavaraa liik-
kumaan ja vientiä vetämään. 
Mutta nyt halutaan rakentaa säh-
köinfraa, tunnin junia ja sellai-
sia uusia investointeja, jotka eivät 
tuo mitään lisäarvoa tähän yh-
teiskuntaan, vaan ne tehdään ve-
laksi ja maksatetaan kansalaisilla. 

- Meillä täällä Suomessa on ym-
päristöasiat todella hyvällä mal-
lilla, mistä meillä pitäisi olla hyvä 
mieli ja hyvä omatunto, Ranne 
huomauttaa.

Vihreä kasvu ei tuo 
verotuloja

 
Jos rahat laitetaan kalliiseen 

sähköinfraan ja siihen, että esi-
merkiksi kuntien hankinnois-
sa pitää olla hiilidioksidipäästöt 
minimissään, ei yhteiskunnas-
sa tietenkään riitä enää rahaa esi-
merkiksi palkkakuopassa olevien 
ammattiryhmien, kuten hoitajien 
ja lastentarhanopettajien, palk-
kojen nostamiseen.

- Mistään ei ole tulossa yhtäk-
kiä jotain valtavaa vihreää kasvua 
ja uusia verotuloja, vaan kaik-
ki tehdään velaksi ja kansalaisten 
maksettavaksi. Jos seuraava hal-
litus jatkaa samaan malliin, kuten 
esimerkiksi kokoomus on koko 
ajan myös ajanut näitä järkyttäviä 
ilmastotavoitteita, niin aikamoi-
nen köyhälistönperä tästä Suo-
mesta tulee, Ranne ennustaa.

 
Vain yksi puolue ajaa 
suomalaisten etua

 
Ranne ei usko hallituksen pys-

tyvän tekemään sellaisia toi-
menpiteitä verojen tai ilmasto-
tavoitteiden osalta, jolla vauhtia 
hiljennettäisiin. Hyvä esimerk-
ki on hallituksen 75 miljoonan 
euron tukipaketti kuljetusalalle, 
kun tarve olisi kymmenkertainen. 
Niin kauan kuin turhiin hankkei-
siin ja menoeriin ei puututa, ei 
tuen tarvetta saada vähennettyä, 
verotusta alennettua eikä kilpai-
lukykyä parannettua.

- Muutkin puolueet ovat ru-
venneet puhumaan tärkeysjär-
jestyksestä, ja se on populismia 
pahimmillaan. Siellä on tärkeys-
järjestyksessä aina ykkösenä oma 
napa, hillotolpat ja ulkomaat. 
Vaaleihin on vuosi aikaa, ja tässä 
ajassa pitäisi suomalaistenkin sil-
mien aueta ja heidän nähdä, kuka 
täällä on koko ajan ajanut suoma-
laisten etua. Eipä tässä ole kuin 
yksi puolue vain, sanoo Ranne.

 
Raskaita aikoja luvassa

 
Sellaista vihreää kasvua ei ole 

tiedossa, jolla kaikki nämä pai-
suvat menot voitaisiin kustan-
taa. Ranne toivoisi päättäjiltä 
malttia siksikin, että 10–20 vuo-
den aikajänteellä on tulossa uu-
sia ratkaisuja liittyen esimerkiksi 
vetyteknologiaan ja pienydinvoi-
maloihin. Sen sijaan yritykset ja 
kansalaiset pakotetaan nyt laitta-
maan rahat sellaiseen teknologi-
aan, joka on kallista ja vanhenee 
nopeasti.

- Valitettavasti Sanna Mari-
nin hallitus ei suostu painamaan 
jarrua edes tällaisessa tilantees-
sa. Aika karuja ja raskaita aikoja 
on tiedossa kaikille, ihan tavalli-
sille keskituloisillekin suoma-
laisille. Pitäkää vain kiinni niis-
tä vanhoista autoistanne, ajakaa 
kimppakyydillä, olkaa kekseli-
äitä arjessa, auttakaa toisian-
ne ja yrittäkää selvitä, sillä 
mikään karmeus ei voi kes-
tää loputtomasti.

- Me teemme täällä 
eduskunnassa parhaam-
me, että hallitus lopet-
taisi Suomen kyykyt-
tämisen, mutta se ei 
valitettavasti perus-
suomalaisia kuunte-
le vaan jatkaa holti-
tonta politiikkaansa. 
Kyllä tästäkin lopul-
ta selvitään, mutta vai-
keimman kautta men-
nään, Ranne toteaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN 
JA LEHTIKUVA

"Meillä täällä 
Suomessa 

on ympäristö-
asiat todella 

hyvällä 
mallilla."

- Tavallisista suomalaisista huolehtimiseen olisi myös varaa, 
Lulu Ranne sanoo.

Lulu Ranne viihtyy mökkimai-
semissaan Hämeenlinnassa.
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"Meidän
ydin-

tehtävämme 
on huolehtia 

Suomesta."



K oronasta aiheutuneiden 
tappioiden korjaaminen 
kestää viidestä kymme-

neen vuoteen, Timo Lappi ar-
vioi.

Ravintoloissa oli kahden ko-
ronavuoden ajan rajoituksia 
ja matkailuun liittyviä ankaria 
matkustusrajoituksia. Aluehal-
lintovirastojen päätökset koh-
distuivat muun muassa fes-
tivaaleihin, 
kongresseihin, 
messuihin, 
kylpylöihin ja 
huvipuistoi-
hin.

- Se aihe-
utti sen, että 
yritysten ta-
loustilan-

ne on heikko ja ne ovat velkaisia. 
On hyvä, että rajoituksia ei ole 
enää voimassa, ja onneksi asi-
akkaat ovat lähteneet liikkeelle, 
Lappi toteaa.

Sota nakertaa lisää

Uusi MaRan jäsenkuntaa kos-
keva kriisi alkoi heti, kun Venä-

jä hyökkäsi Ukrainaan. La-
pin mukaan sota 

aiheuttaa yri-
tyksille uusia, 
pitkäaikaisia ja 
laajoja ongel-
mia.

- Venäläi-
siä asiakkaita 
ei ole varmas-
ti pitkään ai-

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan toi-
mitusjohtaja Timo Lapin mukaan koronapandemian 
seuraamukset ovat alan yrityksille pitkät.

Uusi kriisi tuo alalle lisää 
synkkiä pilviä

Korona-ajan vaikutusten korjaaminen kestää pitkään

töksistä on tehty kymmeniä vali-
tuksia hallinto-oikeuteen.

- Valtiovalta on rajoittanut mat-
kailu-, ravintola- ja tapahtuma-
alan elinkeinonharjoittajien lii-
ketoimintaa erittäin ankarasti 
kahden vuoden ajan, ja työnte-
kijöiltä on viety oikeus työhön. 
Yrittäjien oikeusturva on tässä 

En tiedä mitään muuta toi-
mialaa, jota on näin huo-
nosti kohdeltu. Poliiti-

kot sanoivat, että kuppilat kiinni. 
Emme me ole kapakka-ala. Se 
puhetyyli tuntui loukkaavalta, 
Katriina Pilppula huomauttaa.

Pilppula omistaa puolison-
sa Ari Pärnäsen kanssa Yöpuu 
Yhtiö Oy:n, jonka yritysryppää-
seen kuuluu kaksi hotellia ja kol-
me ravintolaa. Henkilökuntaa on 
lähes sata.

Hallituksen poukkoilu koro-
narajoituksissa ei saa yrittäjäl-
tä kiitosta.

- Tämä oli vakavin kriisi iki-
nä, joka kohteli meidän alaam-
me rankalla kädellä. Hallituk-
sen päätöksenteko oli hidasta, ja 
toisaalta viime tipassa ilmoitet-
tiin, mitä seuraavaksi tapahtuu. 
Me olemme vastuussa henkilö-
kunnastamme, ja laki vaatii te-
kemään esimerkiksi työvuoro-
listat. Se oli vaikeaa, kun ohjeita 
muutettiin koko ajan. Eikö hal-
litus olisi pystynyt parempaan? 
Pilppula kysyy.

Hän toivoo jatkossa päättäjiltä 
matkailu- ja ravintola-alan pa-
rempaa kohtelua.

Majoitus- ja ravintolapalveluita Jyväskylässä tarjoava 
yrittäjä Katriina Pilppula kaipaa päättäjiltä lisää alan 
arvostusta. Pilppula kokee, että hallitus kohteli toimi-
alaa kohtuuttomalla tavalla koronakriisissä.

Korona-ajan kohtelu harmittaa ravintola- 
ja hotellialan yrittäjää

kaan tulossa. He olivat ennen so-
taa ja koronapandemiaa meidän 
suurin ulkomainen asiakasryh-
mämme. Venäjän ylilentokielto 
vaikuttaa erittäin kielteisesti Fin-
nairin Aasian-strategiaan ja sitä 
kautta meillä on aasialaisia asiak-
kaita tulevaisuudessa paljon vä-
hemmän, Lappi arvioi.

Venäjään kohdistuvat pakotteet 
ja Venäjän vastapakotteet aihe-
uttavat sen, että raaka-aineiden 
hinnat ovat nousseet rajusti.

- Ravintoloiden tukkuhintojen 
nousu on tänä vuonna yli kym-
menen prosenttia. Kuljetuskus-
tannukset ja lämmityskulut ovat 
myös kasvaneet. Tässä on toinen 
kriisi alkamassa saman tien, Lap-
pi katsoo.

Todelliset luvut piilossa

Lapin mukaan MaRa on koko 
koronakriisin ajan pyytänyt so-

siaali- ja terveysministeriöltä 
(STM) sekä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitokselta (THL) luku-
ja, että kuinka paljon tartunto-
ja ravintoloissa oli ennen kuin 
omikron-variantti tuli viime vuo-
den lopussa.

- Niitä lukuja emme ole saa-
neet. Olemme tehneet virallisia 

tietopyyntöjä. Hallitus on kerto-
nut, että tässä on viralliset luvut 
ja sitten on koko joukko tartunto-
ja, jotka jäävät piiloon, Lappi ih-
mettelee.

MaRa on tehnyt lukuisia kan-
teluita oikeuskanslerille ja edus-
kunnan oikeusasiamiehelle. 
Myös aluehallintoviraston pää-

"Venäläisiä 
asiakkaita 

ei ole 
varmasti 

pitkään aikaan 
tulossa."

- Kaipaan selkeyttä hallituksen 
päätöksentekoon ja päättäjiltä 
arvostusta meidän toimialaamme 
kohtaan. Veroja ei saisi nostaa lii-
kaa, koska se vähentää ostovoi-
maa ja palvelujen käyttämistä.

Kaikki lomautettiin

Vuoden 2017 valtakunnalliseksi 
Yrittäjänaiseksi valittu Katriina 
Pilppula kuvailee kahta ensim-
mäistä koronavuotta epätodelli-
sen oloisiksi.

- Ensin meillä oli ennätysmyyn-
ti ja kaikki tilauskirjat täynnä. 
Kun peruutukset alkoivat, myyn-
ti oli kahden päivän kuluttua nol-
la. Ajattelin aluksi, että epidemia 

kestää hetken, mutta nyt eletään 
jo kolmatta koronavuotta.

Hän ei olisi usko-
nut ennen korona-
aikaa, että joutuu 
lomauttamaan hen-
kilökuntaansa.

- En ole ikinä en-
nen lomautta-
nut, ja sitten alkoi 
tulla poikkeus-
lainsäädäntöä. Vä-
lillä kaikki työntekijät olivat lo-
mautettuina, kun oli totaalisulku. 
Yt-neuvottelujen läpikäynti oli 
minulle raskainta, mutta sama oli 
kaikilla muillakin yrittäjillä, Pilp-
pula kertoo.

Kesästä odotetaan vilkasta

Kotimaanmatkailun lisäänty-
minen ensimmäisenä ja toise-

na koronakesänä 
kannatteli yrityk-
siä pahimman yli.

- Kaksi edellis-
tä koronakesää oli-
vat meille todella 
hyviä, muuten olisi 
tullut kassaan syvä 
kuilu. Ihmiset ovat 
halunneet käyttää 

kotimaan palveluja. He arvosta-
vat ja ovat tukeneet meitä, kun 
ostivat kehittämiämme herkku-
pusseja ja lahjakortteja. Se on ol-
lut tärkeää oman mielialan ja jak-
samisen kannalta kriisin keskellä, 
Pilppula myöntää.

Hänen mukaansa henkilökun-
ta on ollut ymmärtäväinen, vaik-
ka jokaisella on huoli omasta toi-
meentulosta.

- Välillä työ on ollut todella hul-
lun kovaa lyhyiden aukioloaiko-
jen aikana, mutta he ovat hoita-
neet työnsä ammattitaidolla.

Pilppulan mukaan alalla odo-
tetaan tulevasta kesästä vilkasta, 
jos ei tule uutta kriisiä.

- Tapahtumat pyörivät kunnol-
la ja meillä on hyvä henkilökunta 
tekemässä työtä, mikä on kaiken 
a ja o. Vielä ei tiedetä, millaiseksi 
suomalalaisten matkailukäyttäy-
tyminen muodostuu, mutta mi-
nulla on tulevaisuudenuskoa ko-
ropandemiasta huolimatta.

TEKSTI JA KUVAT 
MIKA RINNE

hygieniatoimet olivat tehokkai-
ta eikä kylpylöitä olisi saanut tar-
tuntatautilain mukaan sulkea, 
Lappi kertoo.

Eduskuntavaalit järjestetään 
ensi vuonna, ja MaRalla on selke-
ät vaalitoiveet.

- Tärkein tavoitteemme on, että 
alkoholin anniskelun arvonlisä-
veroa alennettaisiin 14 prosent-
tiin eli samalle tasolle kuin ravin-
tolaruoka. Se tukisi kasvua, ja osa 
veroalesta tulisi takaisin työlli-
syyden kasvaessa, Lappi sanoo.

Alalla on suuri huoli hallituk-
sen toimista liikenteen päästöi-
hin, sillä suuri osa niistä kohdis-
tuu henkilöautoihin.

- Pohjois-Suomeen tulevista 
matkailijoista 90 prosenttia tu-
lee sinne omilla autoilla, eikä jul-
kinen liikenne ole todellinen 
vaihtoehto esimerkiksi mökeissä 
majoittuville asiakkaille. Jos hen-
kilöautolla liikkuminen kallistuu, 
niin se heikentää edelleen mei-
dän hintakilpailukykyämme suo-
malaisten asiakkaiden kohdal-
la, jotka miettivät, matkustavatko 
kotimaassa vai lähtevätkö ulko-
maille, Lappi muistuttaa.

TEKSTI MIKA RINNE
KUVA LEHTIKUVA

Henkilö-
kunta on ollut 

ymmärtäväinen, 
vaikka kaikilla 

on huoli omasta 
toimeen-
tulosta.

Tulevasta kesästä odote-
taan vilkasta, jos ei tule 
uutta kriisiä.

- Tämä oli va-
kavin kriisi iki-
nä, yrittäjä 
Katriina Pilp-
pula sanoo ko-
rona-ajasta.

"Kaipaan 
selkeyttä hallituk-

sen päätöksen-
tekoon ja päät-

täjiltä arvostusta 
toimialaamme

kohtaan."

todella heikko, Lappi huomaut-
taa.

Lapin mukaan ala olisi voi-
nut hyväksyä rajoitukset parem-
min, jos Suomessa olisi ollut oi-
keudenmukaiset kustannustuet 
ja vahinkojen korvaamiset, mutta 
ne ovat olleet selvästi pienemmät 
kuin muissa Pohjoismaissa.

Miljardi jäi saamatta

Matkailu- ja ravintola-alan etu-
järjestö MaRan laskemien mu-

kaan valtio menet-
ti yli miljardi euroa 
verotuloja sen ta-
kia, että rajoituksia 
kohdistettiin ravin-
tola- ja matkailu-
alalle.

Lapin mukaan 
esimerkiksi kylpy-
löissä tartuntojen 
määrä oli korkein-

taan kahden käden sormilla las-
kettavissa koko pandemian ai-
kana, mutta juuri ennen viime 
joulun parasta sesonkia kylpylöi-
tä laitettiin kiinni.

- Toki rajoituksia tarvittiin jos-
sain vaiheessa, mutta niitä pi-
dettiin paljon myös varmuuden 
vuoksi. Tartuntojen vähäinen 
määrä osoittaa, että kylpylöiden 
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”Eikö hallitus ”Eikö hallitus 
olisi pystynyt olisi pystynyt 
parempaan?”parempaan?”

"On hyvä, että 
rajoituksia ei ole
enää voimassa."



Mieheni ja poikani ovat 
elossa. Tilanne voi kui-
tenkin muuttua hetkessä. 

Rukoilen paljon aamuin ja illoin. 
Jumala siunatkoon maatamme! 
Liudmyla Masafranova huokaa.

Masafranovan muistikuvat Ve-
näjän hyökkäyssodan ensimmäi-
sistä päivistä ovat katkonaisia.

- Ajantaju katosi kaaoksessa. 
Kuulin ilmahälytyksiä ja huutoa. 
Ihmiset olivat paniikissa. Aluksi 
pelkäsin ja tunsin oloni voimat-
tomaksi, mutta sitten tuli viha so-
taa ja Venäjää kohtaan, hän sa-
noo.

Venäjän joukot lähestyivät

Masafranovan kotikaupunki ei 
ollut Venäjän suoran hyökkäyk-
sen kohteena, mutta 
hälytyssireenit soivat 
usein, koska sota ete-
ni lähistöllä.

- Viikko sitten Ve-
näjä iski kaupungis-
sa sijaitsevaan öljyn-
jalostamoon, ja se on 
yhä tulessa.

Venäjän hyökät-
tyä Masafranova jät-
ti työnsä ja alkoi työskennellä 
maanpuolustustehtävissä. Hän 
oli rauhan aikana liittynyt paikal-
lisiin turvallisuusjoukkoihin.

- Huolehdin sotilaiden ruo-
kahuollosta ja valmistin ruokaa 
kotinsa menettäneille ja louk-
kaantuneille siviileille. Ehdin 
työskennellä noin kaksi viikkoa, 
kunnes maaliskuun 12. päivä-
nä tilanne kävi niin uhkaavak-
si, että aloitin evakkomatkan val-
mistelut.

Hyökkäyssota aikaisti 
Suomeen lähtöä

Masafrnovan määränpää oli 
selvä. Hän yrittäisi päästä Suo-
meen Laitilaan, jossa hänen ja 
hänen miehensä oli määrä työs-
kennellä tulevana kesänä. Laitila 
on hänelle tuttu paikka, sillä Ma-

Liudmyla Masafranova pakeni Keski-Ukrainassa 
sijaitsevasta Kremenchukista 14-vuotiaan Maksym-
poikansa kanssa Suomeen. Kotirintamalle jäivät 
aviomies Stanislav sekä 19-vuotias esikoinen Oleh.

Ukrainalaisnaiset pakenivat Laitilaan 

Miehet jäivät 
rintamalle

safranova ja hänen miehensä ovat 
tehneet siellä kausityötä jo seitse-
mänä kesänä.

- Pakomatka alkoi bussilla Puo-
lan ja Ukrainan väliselle raja-ase-
malle Shegyniin, josta jatkoimme 
junalla Varsovaan. Sieltä mat-
ka jatkui suomalaisella bussilla. 
Matkamme kesti kolme päivää. 
Olen niin kiitollinen vapaaehtoi-
sille ja auttajillemme sekä muka-
na olleelle lääkärille.

"Vihaan Putinia ja 
julmia sotilaita"

Masafranova ja hänen poikan-
sa tuntevat olonsa turvalliseksi 
Laitilassa. Ihmisten auttamisha-
lu on ollut hänen mukaansa miel-
tä lämmittävää. Maksym-poika 

aloitti koulun huh-
tikuun alussa. Koti-
maa pysyy kuitenkin 
tauotta Masafrano-
van mielessä.

- Vihaan Puti-
nia ja julmia sotilai-
ta, jotka teurastavat 
lapsia ja vanhuksia 
sekä raiskaavat nai-
sia. He eivät ole ih-

misiä. Kuinka he voivat hyökätä 
viattomien ihmisten kimppuun. 
He eivät ole miehiä tai sotilai-
ta. En anna ikinä anteeksi, enkä 
unohda.

Tilanne muuttui 
uhkaavaksi

Maryana Maliuk pakeni 
14-vuotiaan tyttärensä Tetia-
nan kanssa Keski-Ukrainasta Ki-
rovogradista.

- Sodan ensimmäisenä päivä-
nä liityin turvallisuusjoukkoihin 
ja olin palveluksessa vuorotel-
len sekä päivin että öin. Joukois-
sa autoimme toisia miehitetty-
jä kaupunkeja. Lähetimme niihin 
ruokaa ja vettä.

Maliuk sanoo, että tilanne 
muuttui maaliskuun toisella vii-
kolla uhkaavaksi.

- Armeijan helikopterit pyöri-
vät asuntomme päällä, ja kuu-
limme räjähdyksiä. Myöhemmin 
saimme tietää, että ohjukset oli-
vat osuneet parinkymmenen ki-
lometrin päähän kodistamme.

Pakomatka täynnä 
hirmutekoja

Maliuk kertoo, että minään päi-
vänä ei voinut tietää, mitä tapah-
tuu, kun astuu ulos talosta.

- Hälytyssireenin soidessa juok-
simme maanalaiseen suojaan. 
Siellä oli kylmä ja kosteaa. Se oli 
pelottavaa.

Pakomatka alkoi sireenien soi-
dessa.

- Oli sydäntäsärkevää jättää sin-
ne aviomies ja koti. Aikaa pak-
kaamiseen ei juuri ollut.

Hänen on tuskallista muistel-
la 16 tuntia kestänyttä bussimat-
kaansa kotikaupungistaan Puolan 
rajalle, Shegynin raja-asemalle. 
Sen aikana Maliuk näki hirvittä-
viä asioita. Hän kertoo raunioitu-
neista sairaaloista, lastentarhois-
ta, kirkoista ja ruokakaupoista. 
Maliuk antaa ymmärtää, että uh-
reja näkyi paljon matkan varrella.

- Rajalla odotimme kolme tun-
tia, jonka jälkeen puolalaiset va-

paaehtoistyöntekijät ottivat mei-
dät vastaan. Saimme kuumaa 
juotavaa ja maistuvaa ruokaa. He 
antoivat myös minulle ja tyttärel-
leni lämpimät takit.

Kiitos Suomi

Puolan rajalta matka jatkui ju-
nalla Varsovaan, josta suomalai-
nen bussi kuljetti heidät Helsin-
kiin.

- Matkalla saimme hyvää ruo-
kaa ja apua. Mukana oli myös 
lääkäri. Olen niin kiitollinen 
saamastani avusta. Matka ei mak-
sanut minulle mitään.

Laitila on myös Maliukille en-
nalta tuttu, sillä hän on miehensä 
kanssa käynyt marjatilalla kausi-
työssä 11 vuotta.

- Olen suunnattoman kiitol-
linen laitilalaisille saamastani 
avusta. Tyttäreni sananmukaises-
ti rakastaa Laitilassa oloa. Hän 
aloitti koulun huhtikuun alussa, 
hän sanoo ja lisää:

- Ukrainalaiset eivät koskaan 
halunneet sotaa. Kansamme ha-
luaa selviytyä. Unelmoin, että 
sota loppuu.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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"Vihaan 
Putinia ja julmia 
sotilaita, jotka 

teurastavat
lapsia ja 

vanhuksia."

Laitilassa on hyvä ja 
turvallista elää.

Ukrainalaiset ovat tuttuja kausityöntekijöitä Laitilassa.

Maryana pakeni sotaa tyttärensä Tetianan kanssa.

Liudmyla on työskennellyt aikaisemminkin Suomessa.Liudmyla Masafranova ja Maryana Maliuk työn touhussa.

Ukrainalaisille työtä tarjoava Rantamarjat Oy:n Taru Kajanto-
la on tyytyväinen, että hänen suojattinsa pääsivät turvaan.

"Oli 
sydäntä-

särkevää jättää 
sinne avio-

mies ja 
koti."

Lapset aloittivat 

jo koulun.

"Olen niin 
kiitollinen

saamastani 
avusta."
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S uomeen saapuu nyt uk-
rainalaisia pakolaisia – 
lapsia, joiden toinen käsi 
puristaa äidin kättä ja 

toinen käsi nallea. He 
ovat joutuneet jättä-
mään kotinsa Venäjän 
hyökkäyksen ja pom-
mitusten alta. 

- Heitä meidän tu-
lee auttaa sillä välin, 
kun isät, pojat ja osa 
naisistakin taistelevat 
maansa ja koko Eu-
roopan puolesta, pe-
russuomalaisten kansanedusta-
ja Mari Rantanen painottaa.

Rantanen tiedusteli kyselytun-
nilla sisäministeri Krista Mik-
koselta (vihr.), aikooko halli-
tus nollata kiintiöpakolaisuuden 
ja tukkia elintasosiirtolaisuuden 
kanavat. Sisäministeri torjui täl-
laiset esitykset toteamalla, että 
”maailmassa on muitakin kriise-
jä” ja että ihmiset näissä maissa 
kaipaavat turvaa ja apua. Mikko-
nen huomauttikin, että kiintiön 
laskemisen sijaan hallitus on juuri 
nostanut pakolaiskiintiötä.

- Hallitus ei ole siis tässäkään ti-
lanteessa tinkimässä tuumaakaan 
tavoitteestaan tehdä jopa laitto-
masta siirtolaisuudesta laillista 
niin, että koko turvapaikkajärjes-
telmän tarkoitus romuttuu, Ran-
tanen hämmästeli.

Kielteistä päätöstä 
seuraa valituskierre

Rantanen viittaa hallituksen vii-
meisimpään esitykseen, jossa jopa 
laittomasti täällä oleville tai kar-
kotuspäätöksen saaneille myön-
nettäisiin opiskelunpaikan perus-
teella oleskelulupia.

Lisäksi Rantanen huomauttaa, 
että Suomessa on valtavasti ker-

Perussuomalaiset vaativat, että Suomi kohdentaa 
nyt apunsa ukrainalaisten pakolaisten auttami-
seen ja nollaa pakolaiskiintiön, jonka kautta tulee 
henkilöitä lähinnä Afrikasta ja Lähi-idästä. Lisäksi 
perussuomalaiset vaativat, että kaikki elintaso-
siirtolaisuuden kanavat tukitaan, jotta resurssit 
riittävät ukrainalaisten auttamiseen.

Turvapaikanhaku ja pakolaiskiintiöt seis

Naiset 
ja lapset 

pakenevat 
henkensä 

edestä.

rasta toiseen kielteisen turvapaik-
kapäätöksen saaneita henkilöitä, 
jotka kuitenkin jatkavat elämään-
sä Suomessa yhteiskunnan tukien 

varassa.
- Vastikään luimme 

mediasta, kuinka so-
malimies on hakenut 
jo kuusi kertaa tur-
vapaikkaa Suomesta 
sitä saamatta – ja on 
ollut silti Suomes-
sa vuodesta 2015. Sa-
maisessa artikkelis-
sa kerrottiin, kuinka 

afganistanilaisen turvapaikanha-
kijan oleskelulupa oli mennyt um-
peen hänen lomaillessaan koti-
maassaan.

Ei oleskelulupia laittomasti 
maassa oleville

Rantanen jätti hallintovaliokun-
nassa - yhdessä puheenjohtaja 
Riikka Purran ja kansanedusta-
ja Jussi Halla-aho kanssa - vas-
talauseen hallituksen esitykseen, 
jolla helpotetaan merkittävästi 
kolmansien maiden kansalaisten 
maahantuloa muun muassa opis-
kelun tai työharjoittelun kautta. 
Perussuomalaiset esittivät, että 
koko lakiehdotus hylätään.

Esityksen mukaan EU:n ulko-
puolelta tuleville maahanmuut-
tajille myönnetään ensimmäinen 
oleskelulupa opiskelun perus-
teella suoraan koko tutkinnon tai 
opintojen suorittamisen keston 
ajalle. Lisäksi opiskelijan tulee 
esittää jatkossa selvitys toimeen-
tulosta vain yhdeltä vuodelta, 
vaikka lupa myönnetään pidem-
mäksi ajaksi.

Jopa turvapaikkaa hakenut, 
kielteisen päätöksen ja karkotus-
päätöksen saanut voi hakea oles-
kelulupaa.

jen lakimuutosten onkin arvioitu 
lisäävän ulkomaalaisten opiskeli-
joiden määrää tuhansilla jo lähi-
vuosina.

- Esityksessä on jälleen kerran 
arvioitu täysin puutteellisesti ta-
loudelliset vaikutukset. Hallitus 
ei ole ottanut asiakseen selvittää 
niitä. Kukaan ei täällä elä 560 eu-
rolla kuukaudessa. Mutta maa-
hanmuuttoa on saatava, vaatii 
hallitus, Purra ihmettelee.

Kuntaliiton arvion mukaan esi-
tetyt muutokset kasvattavat me-
noja ainakin toimeentulotukime-
nojen muodossa.

- Esitys aiheuttaa merkittävän 
kasvun sosiaalimenoihin jo siitä-

kin syystä, että Suomessa jopa 
korkeakoulututkinnon suorit-

taneiden työllistymisessä 
on merkittäviä ongel-
mia, Rantanen huo-
mauttaa.

Liian alhainen 
toimeentulo-

vaatimus

Ulkomaalaiselle opiskelijal-
le myönnetyn jatkuvan oleske-

luluvan perusteella myös heidän 
perheenjäsenilleen myönnettäi-

"Hallitus ei ole 
siis tässäkään 

tilanteessa
tinkimässä 

tuumaakaan
tavoitteestaan."

Resurssit on Resurssit on 
kohdistettava kohdistettava 
ukrainalaisten ukrainalaisten 
auttamiseen auttamiseen 

siin jatkuva oleskelulupa. Heille-
kin syntyisi mahdollisuus saada 
työmarkkinatukea.

- Ulkomaalaisten opiskelijoi-
den ja heidän perheenjäsentensä 
elämisestä aiheutuvat kulut lan-
keavat veronmaksajan maksetta-
vaksi. Opiskelijoilta vain kerran 
edellytetty kuukausittainen toi-
meentulovaatimus on nauretta-
van matala. Muuta valvontaa ei 
käytännössä ole, Rantanen sanoo.

Esityksessä vakava 
yhdenvertaisuusongelma

Kelan asiantuntijalausunnosta 
ilmenee, että ulkomaalaisen opis-
kelijan joutuessa taloudellisen 
tuen tarpeeseen hänelle voi syn-
tyä perustoimeentulotukioikeus 
erilaisin ja muihin opiskelijoihin 
nähden matalammin kriteerein 
ja ilman velvol-
lisuutta turvau-
tua ensisijaisesti 
opintolainaan.

- Tilanne aset-
taa suomalaiset 
opiskelijat eri-
arvoiseen ase-
maan. Suomi 
siis antaa pa-

remmat opintososiaaliset edut 
EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta 
tuleville, sillä suomalaisten opis-
kelijoiden tulee turvautua ensi-
sijaisesti opintolainaan, kun ul-
komaalaisille taas tulee suoraan 
oikeus toimeentulotukeen, Pur-

ra sanoo.

Rapauttaa 
turvapaikka-
järjestelmän 
uskottavuuden

Esityksen mukaan 
jopa turvapaikkaa ha-

keneet ja karkotuspäätöksen saa-
neet voivat hakea oleskelulupia 
ja heille voidaan myöntää oleske-
lulupa.

Perussuomalaisten mielestä 
tämä mahdollistaa turvapaikka-
järjestelmän laajamittaisen hy-
väksikäytön eikä tällaista ohitus-
kaistaa pidä luoda. Ruotsista on 
riittävästi varoittavia esimerkkejä.

- Hallitus pyrkii kaikin keinoin 
rapauttamaan turvapaikkajärjes-
telmän ja sen uskottavuuden. Jat-
kossa ei olisi mitään väliä, mil-
lä perusteilla Suomeen saapuu 
tai tuleeko vailla mitään perustei-
ta, jos kuitenkin oleskelulupa hel-
tiää tavalla tai toisella, Halla-aho 
sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Ukrainasta on 
tulossa oikeita 
pakolaisia elin-
tasosiirtolais-
ten sijaan.

Ukrainalainen äiti 
ja vauva matkalla 
turvaan.

Isät ja pojat jäivät 

taistelemaan.

PERUSSUOMALAISTEN mieles-
tä kehitysapuvaroja pitää ohjata 
uudelleen niin Ukrainaan huma-
nitääriseen apuun kuin Suomeen 
tulleiden tilapäistä suojelua tar-
vitsevien palveluiden turvaami-
seenkin.

- Kehysriihessä hallitus teki 
minimaalisen leikkauksen kehi-
tysapuvaroihin, mikä on oikea 
suunta. Tämän lisäksi nykyisiä ke-
hitysapuvaroja pitäisi suunnata 
uudelleen suoraan ukrainalaisten 
auttamiseksi, ehdottaa kansan-
edustaja Jari Koskela.

Koskela muistuttaa, että tila-
päistä suojelua tarvitsevat ovat 
oikeutettuja Suomessa erilaisiin 
palveluihin.

- Perusopetusta on tarjotta-
va kaikille sitä tarvitseville, ja 
tämän lisäksi kuntien pitää 
tarjota varhaiskasvatusta 
niille lapsille, joiden van-
hemmat käyvät töissä tai 
opiskelevat. On järkevää 
tarjota varhaiskasvatusta 
myös ukrainalaisille lapsil-
le, koska moni ukrainalai-
sista haluaa päästä töihin.
- On selvää, että kuntien 

taloustilanne ei tällä hetkellä 
mahdollista ukrainalaisten aut-

tamista, joten valtion on taat-
tava riittävä rahoitus. Kehitys-
apuvaroista pystytään ottamaan 
tarvittavat resurssit, jos vain po-
liittista tahtoa löytyy, Koskela 
muistuttaa.

Koskela huomauttaa, että ke-
hitysapu nykyisellään on saa-
nut paljon kritiikkiä sen heikosta 
vaikuttavuudesta ja epävarmas-
ta tuloksellisuudesta. Varojen uu-
delleen ohjaaminen voisi tuottaa 
nykyistä paljon parempia tulok-
sia, koska rahojen käyttö ukrai-
nalaisten hyväksi tapahtuisi ilman 
välikäsiä ja sen tuloksellisuutta 
on helppo valvoa.

KEHITYSAPURAHOJA 
UKRAINALAISTEN 
AUTTAMISEEN

Vetovoimatekijä 
sosiaaliperusteiselle 
maahanmuutolle

Perussuomalaisten mukaan 
esitys luo huomattavan veto-
voimatekijän Suomelle so-
siaalisesti ja taloudellises-
ti kestämättömälle 
sosiaaliperustei-
selle maahan-
muutolle. 
Esitetty-

"Hallitus pyrkii 
kaikin keinoin
rapauttamaan 
turvapaikka-
järjestelmän 

uskottavuuden."

Mari Rantanen
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Samaan aikaan osa kulut-
tajista käyttää kokkaami-
seen ja elintarvikkeiden 
hankintaan runsaasti voi-

mavaroja. Esimerkiksi tietyn ruo-
kavalion noudattaminen saattaa 
vaatia lukuisia hankintoja eri eri-
koisliikkeistä tai tilamyymälöistä.

Kotitaloustieteilijä Minna Au-
tion mukaan uusavuttomuus on 
aina suhteellista ja liittyy siihen, 
mitä taitoja tarvitaan.

- Ennen piti tehdä vaatteet itse. 
Nyt vaatteita tekevät ne, jotka ha-
luavat harrastaa käsitöitä. Sa-
moin on ruoan kanssa – ennen 
tehtiin kotona ruokaa, koska vil-
jeltiin ja kasvatettiin vihanneksia. 
Talouteen kuului myös kotieläi-
miä. Nykyisin voidaan hankkia 
ostopalveluina ruokaa. Osa pa-
nostaa ruokataitoihin, toiset taas 
eivät. Myös ajankäyttö määrit-
telee, minkä verran on mahdol-
lista laittaa aikaa ruuanlaittoon, 
hän sanoo.

Yksinhuoltajaperheessä 
ei wolttailla

Ruuasta on tullut myös kansaa 
jakava puheenaihe, ja se menee 
helposti tunteisiin. Jotkut ottavat 
puheet lihankulutuksen vähentä-
misestä henkilökohtaisena louk-
kauksena, toiset taas tulistuvat, 
jos ravitsemussuosituksissa pai-
notetaan täysjyväviljaa hyvänä 
hiilihydraatin lähteenä.

Karoliina Laakkosen perhees-
sä syödään usein arkisin jauheli-
ha- ja nakkikastiketta, perunaa, 
pastaa, makaronilaa-
tikkoa, lihapullia, uu-
nilohta, lasagnea sekä 
kaalipataa. 

- Kun ruokaa tekee 
suuren satsin kerral-
la, riittää aikaa myös 
enemmän tyttären 
kanssa yhdessäoloon. 
Ruuanlaitto ei ole 
muutoinkaan mikään 
lempiharrastukseni, hän sanoo.

Laakkosen perheessä ei juuri 
eineksiä syödä, paitsi “juhlapäivi-

Uusavuttomuus on juurtunut 1990-laman jälkeen 
suomalaiseen arkeen. Nykyään kananmunan-
kin voi ostaa valmiiksi keitettynä. Valmisruokien 
kulutus on myös lisääntynyt vuosi vuodelta. Yhä 
useampi myös wolttaa eli tilaa valmiin ravintola-
annoksen suoraan pöytään.

Laakkosen perheessä käytetään eineksiä vain juhlapäivinä

Osaavatko suomalaiset Osaavatko suomalaiset 
enää syödä omavaraista ja enää syödä omavaraista ja 
edullista kotiruokaa?edullista kotiruokaa?

nä”. Silloin tarjolla voi olla rans-
kalaisia, nugetteja, hamppareita 
tai kiirevaraksi hankittuja pinaat-
tilettuja.

Sopparesepti siirtyy 
äidiltä tyttärelle

Laakkosen perheessä siskon-
makkarasoppaa syödään jo nel-
jännessä polvessa.

- Soppa oli lapsuudessani kaik-
kien perheen lasten 
suosikki. Äitinikin 
on syönyt sitä lapse-
na. Soppa oli hyvin 
maustettua eikä ku-
kaan koskaan nyrpis-
tellyt sille nenäänsä. 
Äidin sopassa siskon-
makkarapallot oli-
vat aina suuria, hän 
muistelee.

Laakkosen lapsuuden kodissa 
syötiin monipuolisesti ja terveel-
lisesti. Valmiita kaupasta ostet-
tuja herkkuja ei ollut, ja pullakin 
leivottiin itse. Limua ja mehua 
juotiin vain juhlapäivinä.

- Äitini opetti kaikki neljä vel-
jeäni tekemään ruokaa, jotta hä-
nen ei tarvitsisi hävetä tulevien 
miniöiden edessä. Itse kuopukse-
na säästyin kokkaamiselta, ja mi-
nulle jäikin sitten jälkiruokien ja 
kakkujen leivonta.

Suomalaiset juurekset 
ja viljat luovat pohjan 
arkiruoalle

Laakkosen tyttärelleen valmis-
tama soppa on pe-
rinteinen. Siihen 
tulee perunaa ja 
porkkanaa makka-
roiden lisäksi. 

- Tuunaan sitä vä-
lillä pakastevihan-
nespusseilla, soke-
riherneen paloilla, 
sipulilla, kevätsi-
pulilla, lantulla tai 

paprikalla. Soppaan sopii laittaa 
muutakin "vähän sen mukaan, 
mitä kaapista löytyy", jottei ruoka 

pilaannu ja sitä joudu heittämään 
pois, hän sanoo.

Laakkonen sanoo, että soppa on 
parasta seuraavana päivänä, kun 
se on makuistunut. 

- Sitä voi tehdä kerrallaan ison 
määrän ja pakastaa. Mikäli mak-
karat katoavat keitosta, voi poh-
jaa vielä jatkaa uudella paketilla. 
Liemi on tässä vaiheessa erittäin 
hyvää, hän opastaa.

Kotivara kuuluu 
lapsiperheen arkeen

Kallistunut ruoka tuntuu yksin-
huoltajan arjessa. 

- Teen kotona ison määrän pe-
rusruokaa kerralla, jottei kaupas-
sa joudu juoksemaan joka päivä. 

Tällä tavoin vältyn 
myös mieliteoilta, 
eikä rahaa kulu niin 
helposti.

Hänelle ruuan 
hintaseuranta on 
juurtunut tapa.

- Seuraan, mitä 
mikäkin maksaa. 
Sen mukaan teen 
päätöksen, mistä 

kaupasta kannattaa käydä hake-
massa perusostokset.

Laakkosen kaapeista löytyy oh-
jeistuksen mukainen kotiva-
ra ja vähän ylikin.

- Pakkasessa on aina 
vähintään jauheliha-
paketti, kalapuik-
koja, vihanneksia 
ja marjoja. Jää-
kaapista löy-
tyy kerma, 
kanamunia, ju-
gurttia, voi-
ta ja pinaat-
tilettupaketti 
(kiirevara). 
Kasvispuolel-
ta vakiotavaraa 
ovat pikkutomaa-
tit, kurkku ja pork-
kana. Kuivakaapista 
löytyy jauhoja, kuivahii-
vaa, spagettia, makaronia, 
omenoita ja tomaattimurskaa. 
Niistä saa aina loihdittua lapselle 
maistuvaa ruokaa.

TEKSTIT HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN

KOTIVARA tarkoittaa viranomaisten 
ja järjestöjen laatimaa varautumis-
suositusta kotitalouksille, jolla tu-
lisi pärjätä itsenäisesti vähintään 
kolme vuorokautta.

• Hanki elintarvikkeita, joita käytät 
muutenkin.
• Varmista, että kaapista löytyy 
kuivamuonaa ja säilykkeitä.
• Varaa ruokaa, jota voit valmistaa 
esimerkiksi retkikeittimellä. Usei-
ta valmisruokia voi syödä myös kyl-
mänä.
• Juomavettä on hyvä varata ka-
nisteriin tai kannelliseen ämpäriin. 
Yksi ihminen tarvitsee vuorokaudes-

sa noin 20 litraa vettä juomista ja 
peseytymistä varten.

SÄHKÖKATKON AIKANA

• Käytä ensin jääkaapista herkästi 
pilaantuvat tuoretuotteet.
• Älä avaa tarpeettomasti kylmä-
laitteiden ovia.
• Pakasteiden sulaminen -18 asteen 
pakastinlämpötilasta nolla-astei-
seksi vie noin kaksi vuorokautta.
• Nolla-asteiseksi sulaneet elintar-
vikkeet tulee valmistaa ruoaksi tai 
kypsentää ennen uudelleen pakas-
tamista.

VENÄJÄN hyökkäyssota ja hallituk-
sen ylikunnianhimoiset ilmastotoi-
met laittavat maailman ruokahuol-
lon uuteen asentoon. Suomessa ei 
ruoka lopu, mutta sen hinta tulee 
nousemaan.

Vielä tammikuun lopulla Luon-
nonvarakeskus arvioi ruuan hin-
nan nousevan Suomessa noin 2–2,5 
prosenttia tänä vuonna. Se oli-
si tarkoittanut keskituloisen koti-
talouden ruokamenoihin noin 100 
euron vuosilisäystä. Nyt tätä en-
nustetta joudutaan nostamaan rei-
lusti ylöspäin.

Elintarviketeollisuusliitto ry:n 
elinkeinopolitiikan johtaja Heli 
Tammivuori sanoo, että sodalla on 
suomalaiseen elintarviketeollisuu-
teen sekä suoria että välillisiä vai-
kutuksia. Osa vaikutuksista näkyy 
lyhyellä ja osa pitemmällä aikavä-
lillä.

- Vaikutukset näkyvät jo esimer-
kiksi öljyyn säilöttävissä säilykkeis-
sä sekä öljypohjaisissa kastikkeissa. 

Myös tuotteet, joiden paista-
miseen käytetään auringon-

kukkaöljyä, kuten erilai-
sissa snacks-tuotteissa. 

HANKI KOLMEN PÄIVÄN KOTIVARA

SUOMALAINEN RUOKA KALLISTUU 
REILUSTI

Laakkosen 
perheessä 

siskonmakkara-
soppaa

syödään jo 
neljännessä
polvessa.

"Pakkasessa 
on aina

vähintään 
jauhelihapaketti,

kalapuikkoja,
vihanneksia
ja marjoja."

Karoliina Laakko-
sen lapsuudenko-
dissa syötiin mo-
nipuolisesti ja 
terveellisesti.

Käytä 
ensin jää-

kaapista herkästi
pilaantuvat

 tuoretuotteet.

Vielä tammikuun lopulla ruuan hinnan arveltiin nousevan Suo-
messa noin 2–2,5 prosenttia tänä vuonna. Nyt tätä ennustetta 
joudutaan nostamaan reilusti ylöspäin.

Auringonkukkasiementen saatavuu-
den heikentyminen vaikuttaa esi-
merkiksi leipomo- ja aamiaistuottei-
siin ja niiden aineisosiin.

Suomalainen ruoka 
tehdään tuontienergialla

Pahentunut energiakriisi vaikeut-
taa myös elintarviketuotantoa. Suo-
malainen ruoantuotanto on riippu-
vainen tuontienergiasta.

- Lannoitteiden, erityisesti typen, 
valmistamisessa käytetään maakaa-
sua, minkä seurauksena lannoittei-
den hinnat ovat nyt ennätyskorkeal-
la. Tällä on vaikutusta viljan viljelyn 
ja eläintuotannon kustannuksiin. 

- Maakaasua käytetään taas puo-
lestaan elintarviketeollisuudes-
sa erilaisiin paistoprosesseihin. Sen 
saatavuuden heikkeneminen on elin-
tarviketeollisuudelle kriittistä, sillä 
maakaasua on vaikea korvata ener-
gialähteenä ilman merkittäviä in-
vestointeja ja kustannusten nousua. 
Polttoöljyn kohonneet hinnat vai-
kuttavat puolestaan koko ruokaket-
jun logistiikka- ja kuljetuskustan-
nuksia nostavasti, hän selventää.

"Seuraan, 
mitä mikäkin 

maksaa."
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P erussuomalaisten oulu-
lainen kansanedustaja 
Olli Immonen jätti hal-

litukselle kirjallisen kysymyk-
sen, jossa hän vaatii hallitukselta 
entistä järeämpiä toimia lapsiin 
kohdistuvan seksu-
aalirikollisuuden kit-
kemiseksi.

Immonen vaa-
tii hallitusta puut-
tumaan ongelman 
keskeiseen juuri-
syyhyn eli rajoitta-
maan maahanmuut-
toa merkittävästi ja 
tehostamaan maa-
hanmuuttajien karkotuksia, jot-
ta ulkomaalaisperäisen seksu-
aalirikollisuuden kasvu saadaan 
katkaistua.

Immosen mukaan erityises-
ti Oulun tilanne on huolestutta-
va. Tiedotusvälineiden tietojen 
mukaan seksuaalirikosten mää-
rä Oulun seudulla kasvoi jälleen 
viime vuonna.

- Oulun poliisilaitoksen tie-
toon tuli erilaisia seksuaalirikok-
sia viime vuonna 458 kappaletta, 
kun määrä oli edellisvuonna 410. 
Kasvua on noin 12 prosenttia. 
Erityisesti lapsiin kohdistunei-
den seksuaalirikosten määrä li-
sääntyi selvästi. Lapsen seksuaa-
lisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 
yhdeksän kappaletta enemmän 
kuin edellisvuonna, Immonen 
sanoo.

Lokakuun 2021 loppuun men-
nessä Oulun poliisin tietoon oli 
tullut Oulun alueelta 69 lap-
sen seksuaalista hyväksikäyt-
töä. Edellisenä vuonna samal-
la ajanjaksolla vastaava luku oli 

46. Lapsen seksuaa-
listen hyväksikäyt-
töepäilyjen määrä 
nousi viime vuonna 
Oulun alueella 50 
prosenttia vuodes-
ta 2020.

- Poliisin tie-
toon tulleiden, alle 
16-vuotiaisiin koh-
distuneiden rais-

kausten määrä kaksinkertaistui 
vuodesta 2020 vuoteen 2021 Ou-
lun alueella. Tilanne on täysin 
sietämätön, Immonen sanoo.

Oulussa vuosi alkanut 
entistä ikävämmissä 
merkeissä

Oulun poliisilaitoksen alueella 
lapsiin kohdistuvien seksuaaliri-
kosten lisääntyminen on ollut jo 
vuosia erittäin huolestuttava il-
miö, ja tämä vuosi on alkanut en-
tistä hälyttävämmissä merkeissä.

- Helmikuussa ja viimeksi täl-
lä viikolla on julkisuuteen tul-
lut jälleen useita lapsiin kohdis-
tuneita seksuaalirikosepäilyjä. 
Oulun käräjäoikeudessa on ol-
lut myös hiljattain käsiteltävänä 
asiakokonaisuus, johon kuuluu 

Oulu on niittänyt viime vuosina mainetta lukuisilla lapsiin 
kohdistuneilla törkeillä raiskausepäilyillä ja -tuomioilla. 
Viimeisin vyyhti tuli julkisuuteen huhtikuun alussa, eikä 
loppua ole näkyvissä niin kauan kuin hallitus jatkaa 
löperöä maahanmuuttopolitiikkaansa. 

Yhä 
useampi 

lapsi joutuu 
seksuaali-

rikoksen 
kohteeksi.

seitsemän eri alaikäiseen kohdis-
tunutta seksuaalirikostapausta, 
Immonen avaa.

Oulussa poliisi on kehottanut 
erityisesti nuoria ja nuorten van-
hempia tarkkaavaisuuteen ja so-
pimaan pelisäännöistä sosiaali-
sessa mediassa.

Oulussa paljastui loppuvuo-
desta 2018 ennennäkemättömän 
suuri määrä alaikäisiin kohdistu-
neita seksuaalirikoksia, mikä he-
rätti valtavaa huomiota ja järkytti 
valtakunnallisesti.

- Kysymyksessä oli useita eril-
lisiä rikosjuttuja, joissa tekijänä 
tai tekijöinä oli ulkomaalaistaus-
taisia miehiä ja seksuaalirikos-
ten uhrina alaikäinen, Immonen 
muistuttaa.

Ulkomaalaistaustaisten 
osuus seksuaalirikoksissa 
suuri

Vuodesta 2017 lähtien ulko-
maan kansalaisten epäiltyjen 
määrä seksuaalirikostilastoissa 
on ollut noin 20 prosentin luok-
kaa. Tarkasteltaessa Suomes-
sa asuvien ulkomaalaistaustais-
ten osuutta rikoksista epäillyistä 
henkilöistä vuonna 2020 (luvut 
eivät sisällä Suomessa väliaikai-
sesti oleskelevia ulkomaalaisia) 
ilmenee, että ulkomaalaistaus-
taisten henkilöiden osuus oli kor-
kein raiskausrikoksissa, joissa 
heidän osuutensa epäillyistä oli 
39 prosenttia. Lapsen seksuaali-
sissa hyväksikäytöissä osuus oli 
26 prosenttia.

- Tilastokeskuksen mukaan 
vuonna 2019 Suomessa tehtiin 
1 056 raiskausrikosta. Niistä ul-

komaalaisten tekemiksi epäiltiin 
397 rikosta. Tilastokeskus julkai-
see tietoja vain selvitettyihin ri-
koksiin syylliseksi epäillyistä. 
Vuonna 2019 lapsiin kohdistunei-
den seksuaalirikosten epäilty-
jä tapauksia oli 1 138 kappalet-
ta, joista ulkomaalaisten osuus oli 
26,9 prosenttia. Luvut kertovat 
karua kieltä, Immonen sanoo.

Irakilaiset ja afgaanit 
jatkavat tilastoissa 
yliedustettuina

Kansallisuuksittain tarkasteltu-
na suurin kansallisuus raiskause-
päilyissä oli vuonna 2019 irakilai-
set (114 kappaletta). Irakilaisten 
osuus kaikista raiskausepäilyis-
tä oli 10,8 prosenttia. Seuraavina 
tulivat Afganistan (60 tapausta), 
Iran (25 tapausta) ja Somalia (24 
tapausta).

Tilastokeskuksen mukaan hen-
kilö on ulko-
maalaistaustai-
nen, jos hänen 
molemmat van-
hempansa ovat 
syntyneet ulko-
mailla. Suoma-
laistaustaiseksi 
lasketaan hen-
kilö, jonka toi-
nen tai molem-
mat vanhemmat 

ovat syntyneet Suomessa. Kak-
soiskansalaiset, joiden toinen 
kansalaisuus on Suomi, tilastoi-
daan suomalaisiksi.

- Ulkomaalaisten osuus rais-
kausrikoksista on huomattavasti 
suurempi kuin heidän osuuten-
sa kaikesta rikollisuudesta. Ti-
lastokeskuksen mukaan vuonna 
2019 rikoslakirikoksiin syylli-
seksi epäiltyjä oli yhteensä 300 
371. Heistä ulkomaan kansalai-
sia oli 34 300 eli 11,4 prosenttia. 
Ulkomaan kansalaisten rikosta-
so raiskausrikoksissa on selkeästi 
korkeampi kuin Suomen kansa-
laisilla tai suomalaistaustaisella 
väestöllä, Immonen sanoo.

Nyt tarvitaan 
hallitukselta kovia toimia

Immosen mielestä toimenpi-

teet seksuaalirikosten ennalta-
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
eivät ole selvästikään olleet riit-
tävän tehokkaita. Hallituksen hil-
jattain antama esitys, jossa seksu-
aalirikoksiin ehdotetaan erilaisia 
kiristyksiä, on oikeansuuntainen, 
mutta se ei yksin riitä kitkemään 
seksuaalirikoksia.

- Seksuaalirikosten torjumi-
seen tarvitaan vahvaa poliittis-
ta sitoutumista ja kokonaisnäke-
mystä, ennaltaehkäisyä, riittäviä 
resursseja, tehokkaampaa rikos-
ten tunnistamista sekä kovem-
pia rangaistuksia. Hallituksen on 
ryhdyttävä pikaisesti toimenpi-
teisiin ongelmaan puuttumiseksi.

- Seksuaalirikoksia on torjut-
tava rajoittamalla kolmansis-
ta maista Suomeen suuntautuvaa 
maahanmuuttoa, jolloin puutu-
taan ongelman keskeiseen juuri-
syyhyn. Seksuaalisen ahdistelun, 
häirinnän ja raiskausten mää-
rät ovat nousseet Suomessa maa-
hanmuuton seurauksena. Tilas-
tojen mukaan ulkomaalaiset ovat 
epäiltyinä suuressa osassa sek-
suaalirikoksista. Maahanmuu-
ton rajoittamisen lisäksi rikoksiin 
syyllistyneiden ulkomaalaisten 
karkottamisia on tehostettava, 
Immonen vaatii.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

”Tilanne on täysinTilanne on täysin
sietämätönsietämätön”

Hallituksen ryhdyttävä toimiin lapsiin kohdistuvan 
seksuaalirikollisuuden kitkemiseksi

Oulun Oulun 
poliisin tie-poliisin tie-

toon tuli viime toon tuli viime 
vuonna 458 vuonna 458 

seksuaali-seksuaali-
rikosta.rikosta.

Suomessa törmää toistuvasti ulkomaalaistaustaisten tekemiin 
seksuaalirikoksiin, joiden uhreina on lapsia.

Oulussa poliisi 
on kehottanut

erityisesti nuoria 
ja nuorten 
vanhempia

tarkkaavaisuu-
teen.

"Ulkomaan 
kansalaisten 
rikostaso
raiskaus-
rikoksissa on 
selkeästi
korkeampi."

Kansanedustaja Olli Im-
monen vaatii hallituksel-
ta tiukkoja toimia lasten 
suojelemiseksi.

Grooming-
ilmiö on 
arkipäivää 
monelle 
teini-
ikäiselle 
tytölle.
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Viking Line -laivayhtiön työyhteisön ongelmat nousivat 
esille muutamia vuosia sitten, kun yhtiön työntekijät 
avautuivat rajusta kiusaamisesta ja epäasiallisesta 
kohtelusta. Yksi monista Viking Linella kovia koke-
neista yhtiön työntekijöistä on Maria Bremer, jolla oli 
takanaan yli 20 vuoden työura eri tehtävissä, kunnes 
työsuhde päättyi irtisanomiseen 2017.

Työyhteisön ongelmiin puuttumisesta potkut

Hovioikeus määräsi 
lähes 60 000 euron 
korvaukset

Merimiesunioni toi omassa 
jäsenlehdessään ongelmia 
esille samana vuonna eli 

2017. Seuraavana vuonna virolainen 
uutisportaali Delfi julkaisi kaikki-
aan viidenkymmenen Viking Linen 
XPRS-aluksen työntekijän allekir-
joittaman kirjeen, jossa kerrottiin 
karuista työskentely-
olosuhteista, ongelmis-
ta johtamisen ja työil-
mapiirin kanssa sekä 
muista epäselvyyksistä.

Työntekijöiden mu-
kaan työskente-
lyä haittasi alimiehi-
tys työpisteillä, jolloin 
kuormitus paikal-
la olleita työntekijöitä 
kohtaan muodostui liian suureksi. 
Työntekijät mainitsivat myös lä-
hiesimiehen alentuvasta käytökses-
tä heitä kohtaan.

Viking Linen työyhteisön ongel-
mat ovat esillä myös Yle Teemalla 
aiemmin esitetyssä Hätähuuto Vi-
king Linelta -dokumentissa, jossa 
laivojen työntekijät syyttävät yhtiö-
tä erilaisista vääryyksistä. Varusta-
mon toimitusjohtaja kiistää väitteet.

Moni jää laivalle töihin 
huomaamattaan

Yksi monista Viking Linella ko-
via kokeneista yhtiön työntekijöis-
tä on Maria Bremer, jolla oli ta-
kanaan yli 20 vuoden työura eri 
tehtävissä, kunnes työsuhde päättyi 
irtisanomiseen 2017.

Bremer katsoi tulleensa syrjityksi, 
riitautti työsuhteensa päättymisen 
ja haastoi Viking Linen käräjille. 
Käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2019 
Viking Linen maksamaan Bremeril-
le korvauksia työsuhteen perusteet-
tomasta purkamisesta, syrjinnästä 
ja korvauksena vahingosta yhteensä 
reilut 96 000 euroa. 

Viking Line valitti hovioikeuteen, 
jossa tapausta käsiteltiin parin vuo-
den odotuksen jälkeen ja jonka äs-
kettäin antamassa tuomiossa kor-
vauksia hieman alennettiin. Bremer 
oli aloittanut työt Viking Linella jo 
1995.

- Tulin tuolloin yhtiöön ”keikka-
duunariksi” viihde-
osastolle. Ensin toi-
min leikinohjaajana. 
Laivatyö on työtä, jo-
hon useat tulevat 
aluksi keikkatyöhön ja 
huomaavat pian jää-
neensä aluksille vuo-
siksi luomaan uraa.

Bremer vakinais-
tettiin yhtiöön vuon-

na 2001. Hän on koulutukseltaan 
muun muassa sisustussuunnitteli-
ja, minkä ansiosta hän teki Viking 
Linella myös vaihtelevia suunnitte-
lutehtäviä. Lisäksi Bremer on NLP-
valmentaja. NLP on laaja-alainen 
työkalu kaikille itseään kehittäville 
yrityksille ja yksilöille.

Laiva on poikkeuksellisen tiivis 
työyhteisö, koska käytännön syis-
tä merillä vietetään pitkiä aiko-
ja yhdessä. Kaikille laivatyö ei sovi, 
mutta Bremer sanoo, että hän piti 
työstään.

- Minulle laiva oli kuin toinen koti 
ja perhe koko sen ajan, mitä työs-
kentelin merillä. Laivalla asutaan, 
syödään ja nukutaan yhdessä, ja pi-
din myös asiakkaiden kohtaami-
sesta. Nyt kun en enää työskentele 
siellä, tuntuu välillä siltä, kuin oli-
sin menettänyt tärkeän toisen per-
heeni.

Pyysi esimiehiä 
puuttumaan ongelmiin

Bremer eteni leikinohjaajasta oh-
jelmaemännäksi, josta pääsi pian 
tekemään paremmin palkattuja, 

määräaikaisia risteilyemännän si-
jaisuuksia.

- Risteilyemäntä toimii koko lai-
van viihdeosaston esimiehenä, ja 
noin 70 prosenttia työstä on hal-
linnollista, muun muassa suun-
nittelua, budjetointia, työsuunnit-
telua ja muita esimiehen tehtäviä. 
Niissä tehtävissä vierähti lähes 11 
vuotta. Käytännössä tein kokoai-
katyötä, vaikka työt olivat sijai-
suuksia.

Oikeuslaitos totesi ratkaisuis-
saan, että esimiestehtävä oli Bre-
merin kohdalla ollut vakituinen 
useita vuosia.

Bremer sanoo huomanneensa 
epäasiallista kohtelua ja muitakin 
ongelmia, jotka kohdistuivat pait-
si häneen itseensä, myös hänen 
työtovereihinsa.

Bremerin mukaan epäjohdon-
mukainen ja äkkinäisten pää-
töksien tekeminen sekä niiden 
salaaminen oli hänelle vieras esi-
miestoimintamalli, johon hän 
pyysi omia esimiehiään puuttu-
maan. Bremer pyysi, että esimies 
muun muassa kertoisi, millais-
ta johtamisstrategiaa varustamo 
risteilypäälliköiltä odottaa, mutta 
vastausta ei kuulunut.

Työilmapiiriä pelättiin

Bremer kertoo, että tietää mo-
nia ihmisiä, jotka pelkäsivät työ-
ilmapiiriä.

- Syitä olivat esimerkiksi työn 
ylikuormittavuus sekä pelolla 
johtaminen. Töitä tehtiin vajaalla 
miehityksellä, mikä lisää kaikkien 
työtaakkaa. Myös epäselvä tiedot-
taminen tai informaation katkok-
set heikensivät työtehoa.

Bremerin mukaan Viking Linel-
la esiintyi myös mikromanagee-
raamista ja huomattavaa puuttu-
mista mitättömiin virheisiin, joita 
voi tulla, kun töitä paiskitaan no-
peassa tahdissa. Bremerin mu-
kaan esimerkiksi tarjoilija saat-
toi joutua esimiehen puhutteluun 
siitä syystä, että ravintolassa kii-
reisessä asiakaspalvelutilanteessa 

oli tullut antaneeksi asiakkaalle 
olutpullon väärää merkkiä.

Bremer sanoo, että hän pyrki 
tuomaan havaitsemiaan epäkoh-
tia työnantajan tietoon, jotta epä-
kohdat voitaisiin korjata.

- Olin yksi niistä, jotka ”nostivat 
kissan pöydälle” yhtiön sisäises-
ti jo ennen kuin Viking Linen on-
gelmista kerrottiin julkisuudes-
sa. Sairauslomat olivat nousseet 
kasvuun aikana, jolloin toin työn 
epäkohtia selkeästi esille.

Määräaikaisia 
työsopimuksia ketjussa

Jossain vaiheessa Bremer ha-
vahtui myös siihen, että hän työs-
kenteli risteilyemäntänä määrä-
aikaisten työsopimusten ketjussa, 
joista useat sopimukset oli tehty 
pelkästään suullisesti. Bremerin 
määräaikaisten työsopimusten lu-
kumäärä ja kestot olivat poikke-
uksellisia muihin vastaavassa ase-
massa oleviin nähden.

- Työnantaja oli yleensä hil-
jainen, kun kysyin näistä sopi-
muksista. Uusi esimieheni pyrki 
lähinnä välttelemään asiasta pu-
humista. Erään kerran olin va-
rannut mukaani ammattiliiton 
pääluottamusmiehen mennessä-
ni tapaamaan esimiestäni, joka 
ei tilaisuudessa kui-
tenkaan antanut mi-
tään selityksiä, vaan 
keskittyi puhumaan 
muita asioita.

Joulukuussa 2016 
Bremer oli aloitta-
massa talvilomaa, 
kun hän sai lentoken-
tälle puhelun esimie-
heltään, joka kertoi, 
ettei risteilyemännän määräai-
kaisia sijaisuuksia tulla enää jat-
kamaan.

- Olin erittäin hämmästynyt, sil-
lä sijaisuus, jota tuolloin tein, oli 
äitiyslomalla olevan henkilön 
työn paikkaamista, ja tiesin, et-
tei kyseinen henkilö ollut vielä 
palaamassa töihin. Kysyin tietys-

ti, mistä syystä en saa palata teh-
täviin. Esimiehen vastaus kuului, 
ettei syytä tarvitse kertoa.

 Bremer pyrki selvittämään säh-
köpostitse loman aikana syytä esi-
miehen päätökseen. Hänen tois-
tuvasti saamansa vastaus oli, että 
määräaikainen työsuhde loppuu 
eikä työnantajalla ole velvolli-
suutta kertoa syytä määräaikaisen 
työsuhteen loppuessa. Hovioike-
us sittemmin tuomiossaan katsoi 
Viking Linen rikkoneen velvoit-
teitaan niin vakavasti, että Breme-
rillä olisi ollut oikeus purkaa työ-
suhteensa koko Viking Lineen.

Neuvottelu johti 
umpikujaan

Lomansa jälkeen Bremer pyrki 
neuvottelemaan työnantajapuo-
len kanssa saadakseen edelleen 
palata risteilyemännän työhön, 
jota hän oli tehnyt jo vuosikym-
menen. Bremer ei koko työuran-
sa aikana ole saanut yhtään varoi-
tusta tai huomautusta.

Neuvottelut kuitenkin epäon-
nistuivat, ja Bremer koki joutu-
neensa umpikujaan. Hän teki 
työsuojeluviranomaiselle val-
vontapyynnön sekä myöhemmin 
myös tutkintapyynnön poliisil-
le työsyrjinnästä ja kuormitukses-

ta. Tapahtumat joh-
tivat lopulta siihen, 
että kesällä 2017 Vi-
king Line irtisanoi 
Bremerin koko yh-
tiöstä vedoten luot-
tamuspulaan.

Luottamuspula al-
koi syntyä sen jäl-
keen, kun Bremer 
pyrki ammattiliiton 

kautta selvittämään siirtoaan työ-
tehtävistä sekä aiempia työsopi-
musepäselvyyksiä. Tästä syystä 
Bremer katsoo ajautuneensa epä-
edulliseen asemaan.

- Ammattiliiton mukaan minua 
oli syrjitty. Samoin työsuojelun 
mukaan syrjintää pidettiin tar-
kastajan näkökulmasta tapahtu-

neen. Pidän todennäköisenä, että 
suurin syy esimiestehtävien äkil-
liseen loppumiseen järkyttäväl-
lä puhelinsoitolla oli se, että aloin 
itse kyseenalaistamaan määräai-
kaisia työsopimuksiani ja puutuin 
muihinkin työyhteisön epäsel-
vyyksiin, kuten työn kuormitta-
vuuteen.

Suomessa prosessit 
ovat hitaita

Vaikka Bremer on voittanut 
työnantajansa nyt kahdessa oike-
usasteessa, tilanne ei ole vielä ohi, 
mikäli työnantaja hakee valituslu-
paa korkeimpaan oikeuteen. 

Bremer sanoo, että oman koke-
muksensa perusteella syrjinnän 
tai epäasiallisen kohtelun koh-
teeksi joutuneen työntekijän ase-
ma on Suomessa erittäin hankala. 
Työhyvinvoinnin dosentin Mar-
ja-Liisa Mankan mukaan Suo-
messa työhyvinvoinnin laimin-
lyöntien vuoksi tekemättä jäävän 
työn hinnaksi on arvioitu noin 24 
miljardia eroa vuodessa, joka vas-
taa laajuudeltaan noin puolta val-
tion budjetista.

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuin on aiemmin antanut Suomel-
le lukuisia tuomioita liian pitkistä 
oikeudenkäynneistä. Bremer to-
teaa omakohtaisesti, että Suomes-
sa oikeuslaitos on ruuhkautunut.

- Minulta on mennyt kuutisen 
vuotta asioiden selvittelyssä, mu-
kaan lukien kaksi raskasta kier-
rosta oikeudessa, joissa istunto-
päiviä oli useita ja välillä istunto 
kesti iltamyöhään ja jatkui aikai-
sin seuraavana aamuna. Prosessit 
ovat pitkiä ja virkamiehillä on re-
surssipula.

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVAT MATTI MATIKAINEN

"Minulle laiva 
oli kuin toinen 
koti ja perhe 
sen ajan, mitä 
työskentelin

merillä."

"Minulta 
on mennyt 
kuutisen
vuotta 

asioiden 
selvittelyssä.""Ammatti-

liiton 
mukaan 

minua oli 
syrjitty."

Maria Bremer voitti entisen 
työnantajansa sekä käräjä- 
että hovioikeudessa.



Kerttu on yksi lukemat-
toman monista Roma-
niassa kovia kokeneista 

koirista.  Kerttu kuuluu alku-
jaan porukkaan, joka oli syn-
nyinmaassaan hylät-
ty pentuina ja jätetty 
ulos kadulle oman 
onnensa nojaan. Hyl-
kääminen on EU-
maa Romaniassa va-
litettavan yleinen 
tapa päästä eroon ei-
toivotuista koiran-
pennuista. 

Kerttu löysi tiensä 
Riikka Purran perheeseen Ro-
maniassa toimivan suomalaisen 
eläinsuojeluyhdistyksen verkko-
sivujen kautta. Yhdistys pyrkii 
toiminnassaan kodittomien koi-
rien ja kissojen määrän vähentä-
miseen sekä eläinten olojen pa-
rantamiseen monipuolisesti eri 
toimilla, kuten eläinten steri-
loinnilla mutta myös kodittomi-
en eläinten tuomisella adoptio-
ohjelmaan.

Riikka kertoo, että hän piti tär-
keänä sitä, että kun päätös koi-
ran hankkimisesta oli tehty, per-
heeseen tulee nimenomaan 
rescuekoira. 

- Olin jo vuosia sitten perehty-
nyt rescuetoimintaa harjoittaviin 

eläinsuojelujärjestöihin. Koin 
asian tärkeäksi ja päätin, että 
kun otamme koiran, on parempi 
samalla pyrkiä pelastamaan sel-
lainen koira, joka kaipaa kotia.

- Jo lapsena kiin-
nitin huomiota sii-
hen, että maailma 
on täynnä kodit-
tomia koiria, jot-
ka tarvitsevat apua. 
Havahduin asiaan 
jo aikoinaan mat-
kustellessani nuo-
rempana Kreikassa. 
Rescuekoiran otta-

minen aikuisena on varmaankin 
osaltaan myös aiempiin havain-
toihini liittyvä muisto ja reaktio.

  
Koiran adoptio on 
prosessi

Koiran adoptoiminen eläin-
suojeluyhdistyksen kautta on 
prosessi, jossa tulevat koiran 
omistajat myös haastatellaan 
tarkoituksena varmistaa eläimen 
hyvinvointi ja soveltuvuus tule-
vaan perheeseen. 

Romaniasta suomalaisen eläin-
suojeluyhdistyksen kautta adop-
toitavat koirat tuotiin vielä muu-
tamia vuosia sitten Suomeen 
lentokoneella. Myös Riikan per-

he kävi hakemassa Kertun Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalta. 

- Koirat olivat matkustaneet 
Suomeen lentokoneen ruumas-
sa, kuljetuslaatikoissa. Kun omis-
tajat lentokentällä saapuivat nou-
tamaan varaamiaan koiria, koirat 
vaikuttivat siltä, kuin ne olisi rau-
hoitettu tai huumattu. Näin ei 
kuitenkaan tosiasiassa ollut, vaan 
koirat yksinkertaisesti vain olivat 
jännittyneitä ja peloissaan lento-
matkan jälkeen. 

Kerttu-koira oli monien mui-
den koirien tapaan lentokentäl-

lä erittäin arka, lähes paniikissa. 
Suomeen saavuttuaan koirat ym-
märrettävästi ovatkin lentoken-
tän tiloissa peloissaan uudessa 
tilanteessa, uusien ihmisten ym-
päröimänä.

- Kerttu ei olisi halunnut aluk-
si tulla pois omasta kopastaan, jo-
ten hänet nostettiin sieltä viltille 
lepäilemään, ja tarjosimme pur-
tavaksi kananpaloja. Rapsutte-
limme koiraa ja pyrimme kan-
nustamaan ja tsemppaamaan, 
että Kerttu tuntisi olonsa terve-
tulleeksi. Kotimatkalla Kerttu vä-

hitellen jo ren-
toutui. Kotiin 
saavuttuamme 
hän nukkui pitkät 
unet raskaan mat-
kan jälkeen.

Tausta 
näkyy koiran 
persoonassa

Jotkut rescuekoirat ovat 
taustastaan johtuen aranpuo-
leisia. Riikka kertoo, että myös 
Kerttu on edelleen arka, jopa 
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useiden Suomessa vietettyjen 
vuosien jälkeen.

- Hänellä on ollut raadollinen 
”lapsuus”, ja valitettavasti pen-
tuvaiheessa koetut asiat - kenties 
jopa traumat -eivät ole täysin jät-
täneet rauhaan. Omien perheen-
jäsenten seurassa Kerttu on toki 
erittäin lojaali ja ihana ”sylimus-
sukka”. 

- Haasteet liittyvät uusiin ih-
misiin ja koiriin sekä yllättäviin 
kohtaamisiin. Esimerkiksi meillä 
kotona, jos kylään tulee uusi ih-
minen, Kerttua ei voi tuosta vain 
esitellä vaan tilanne vaatii etukä-
teisvalmisteluja, esimerkiksi niin, 
että Kerttu saa ensin ulkona 
tutustua uuteen ihmiseen 
ennen kuin päästää hänet 
omalle reviirilleen. 

Omistajansa mu-
kaan Kerttu on 

pitkälle kaikki-

ruokainen, eli vaikka perusruo-
kana on usein koirannappuloita, 
toisinaan Kerttu saa myös her-
kutella pienillä makupaloilla, ku-
ten poronlihalla omistajaperheen 
ruokapöydästä. 

Rescuetausta näkyy myös koi-
ran ruokailutavoissa.

- Luulen, että Kerttu on pentu-
vaiheessa joutunut taistelemaan 
ruuasta niin paljon, että se vai-
kuttaa edelleen siten, että Kert-
tu ei osaa säännöstellä syömistä, 
eli hän söisi itsensä vaikka miten 
täyteen, jos se olisi mahdollista. 
Olen kuullut, että joillain muilla-
kin rescuekoirilla on sama omi-
naisuus, Riikka kertoo.

 
Ulkoilu maistuu 

maalaismaisemissa

Riikan perhe asuu Kirkko-
nummella ja kodin lähei-
syydessä on hyvät ulkoilu-
maastot, joten ympäristö 
on koiralle ihanteellinen. 

Juoksulenkit omistaji-
en kanssa ovat Kertun 

mieleen. 
- Kotimme läheisyy-

dessä on paljon luontoa, metsää, 
meren rantaa, peltoja ja rauhalli-

sia kävelyreittejä. Myös 
koirapuistoja on muu-
tama. Lähialueen maas-
toissa Kerttu joskus ta-
paa myös toisia koiria, 
joista osa on Kertun ta-
paan rescuekoiria. Äs-
kettäin Kerttu tapasi 
Kreetan saarelta Suo-
meen pelastetun koiran, 
ja molemmat tulivat hy-

vin toimeen keskenään. 
Kotipuolessa Kerttu tykkää 

myös monenlaisista sisäleikeistä, 
kuten heittämisestä ja piilotus-
leikeistä, joihin koira haastaa ja 
pyytää isäntäperhettään mukaan 
– usein myös silläkin hetkellä, 
kun omistajilla olisi kiire.

- Kertun selkein lempipaikka 
kuitenkin on perheemme kesä-
mökki, jossa on mahdollisuuksia 
ja tilaa juosta täysin vapaana, pit-
kin metsää, pihaa ja välillä laitu-
rin päähän.

 
Koiraa ei pidä ottaa 
hetken mielijohteesta

Koronapandemia muutti moni-
en ihmisten elämäntilannetta ja 
työskentelytapoja, sillä monelle 
kotona vietettävään aikaan avau-
tui lisää mahdollisuuksia. Sik-
si monen mielestä ajoitus saattoi 
tuntua sopivalta hankkia perhee-
seen koira, josta ehkä jo pidem-
pään on haaveiltu.

Eräänlaisesta koronan aiheut-
tamasta koirabuumistakin on pu-
huttu. 

Koiran hankkimista suunnit-
televille perheille Riikka haluaa 
kuitenkin muistuttaa, että koiran 
– kuten minkä tahansa eläimen 
– ottaminen on iso päätös, jota ei 
tulisi koskaan tehdä hetken mie-
lijohteesta. 

- Eläintä ei pitäisi ottaa kotiin 
trendien tai muotien vuoksi tai 
siitä syytä, että jokin koirarotu on 
noussut suosituksi esimerkiksi 
elokuvanäkyvyyden kautta. 

Koirat ovat pitkäikäisiä eläi-
miä, jotka vaativat huolenpi-
toa ja omistautumista isäntäper-
heeltään. 

- Koira tarvitsee huolenpitoa, 
ulkoilutusta ja rakkautta joka 
päivä. Koira on perheenjäsen, 
kuten kaikki lemmikit, ja siihen 
pitää asennoitua niin. Toivoi-
sin itse, että Suomessa ei otet-
taisi yhtään eläintä hetken mie-
lijohteesta tai väärien motiivien 
vuoksi, koska kyse on aina elä-
västä eläimestä, jonka ottaminen 
johtaa yhteiseen elämänmatkaan, 
josta voi tulla hyvinkin pitkä. 
Koira tuo omistajalleen paljon 
iloa, mutta koiran omistaminen 
vaatii myös työtä. 

TEKSTI PS TOIMITUS
KUVAT RIIKKA PURRAN 
KOTIALBUMI

Ujo Kerttu on Ujo Kerttu on 
rakastava ja rakastava ja 
rakastettu rakastettu 
perheenjäsenperheenjäsen
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on 
yksi Suomen tunnetuimmista poliitikoista. Harva kui-
tenkin tietää, että Purra on eläinrakas ja myös pitkän 
linjan koiranomistaja. Puoluejohtajan perheeseen 
kuuluu Romaniasta Suomeen matkannut sekarotui-
nen rescuekoira Kerttu, joka saapui uuteen kotimaa-
hansa pentuna viisi vuotta sitten.

"Olin jo vuosia 
sitten perehtynyt
rescuetoimintaa 

harjoittaviin
eläinsuojelu-
järjestöihin."

"Koira
 tarvitsee 

huolenpitoa 
ja rakkautta 
joka päivä."

Riikka Purran koira pelastettiin Romaniasta

- Kertun selkein lempipaikka on perheemme kesämökki, jossa on mahdolli-
suuksia ja tilaa juosta täysin vapaana, Riikka kertoo.

Kerttu 
on koko 

perheen "syli-
mussukka".

"Luulen, että 
Kerttu on 

pentuvaiheessa
joutunut 

taistelemaan
ruuasta."



PERUSSUOMALAISET

TAHDOTKO, ETTÄ SUOMI 
ON HYVÄUSKOINEN 

HÖLMÖ?

Hallitus tahtoo, sillä uuden lain mukaan kielteisen 

turvapaikkapäätöksen jälkeen saa jäädä maahan esim. 

opiskelijaksi ja pääsee suomalaista opiskelijaa paremman 

sosiaaliturvan piiriin. Jälleen yksi tapa hyväksikäyttää 

suomalaista järjestelmää.
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