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S
uomessa on pulaa työs-
tä. Ratkaisuksi esite-
tään, että me ostaisim-
me suomalaisia tuottei-
ta. Tällä tiellä on kuiten-

kin käytännön vaikeuksia.
Tampereen keskustassa pari

suurta asuntoyhtiötä kilpailut-
ti korjaustyön suorittajia. Tulos-
sa oli pari vuotta kestävä mitta-
va remontti.

Osakkeenomistajat, jotka talos-
sa asuvat, halusivat työhön suo-
malaisia, mutta sijoittajat ja liike-
huoneistojen omistajat antoivat
puhtaasti hinnan ratkaista. Työn
suorittajat löytyvät Suomenlah-
den eteläpuolelta.

Jos vakuutusyhtiö korvaa asiak-
kaalleen esimerkiksi vesi- tai pa-
lovaurion, yhtiö kilpailuttaa työn
täysin hintalähtöisesti. Ja useim-
miten työntekijät puhuvat muuta
kieltä kuin suomea. Nokialla golf-
kenttää rakentavat venäjää puhu-
vat työntekijät.

VALTIO OHJAA työllistymisrahoja
korjausrakentamiseen tavoittee-
na suomalaisten työllistyminen.
Ovatko niistäkin rahoista kilpai-
luttamisessa mukana myös ulko-
maiset toimijat? Vai löytyykö näin
työtä suomalaisille rakennusam-
mattilaisille?

Kun menemme kauppaan, us-
komme luotuihin mielikuviin.
Pirkka-tuotemerkki on monen
mielestä suomalaisuuden lippu-
laiva. Mutta esimerkiksi Pirkka-
patonkeja ja sämpylöitä tehdään
Saksassa, Ranskassa, Alankomais-
sa ja Luxemburgissa, jäätelöt Bel-
giassa ja Liettuassa. Juustoja teh-
dään Saksassa, Virossa ja Ranskas-
sa, kuten jogurttejakin. Wc-paperit
Virossa ja pesuaineet Tanskassa.

TOKI KAUPAN merkeistä löytyy
myös Suomessa valmistettuja
tuotteita.

Jos me oikein haluaisimme aut-
taa vientirajoitusten alaista omaa
kotimaista tuotantoamme, pitää 
meidän katsoa huomattavasti tar-
kemmin, missä tuote todella on
tehty, eikä toimia luulon varassa.
Itse ostan suomalaista juustoa ja
jogurttia, sillä kaikkea ei saa hin-
ta ratkaista.

VAASAN leipomon Isoäidin pitko-
kin näyttää leivotun Virossa. Lei-
pomon pakkauksissa kyllä luetel-
laan useita suomalaisia paikkakun-
tia, joissa yhtiöllä on leipomo. Siinä
luettelossa ei Viroa mainita.

Ollaksemme oikein kotiinpäin 
kallellaan ostamme paikallisen
kaupan myymälässä leipomaa lei-

pää. Mutta missä maassa taikina
onkaan tehty ja minkä maan vil-
japelloilta raaka-aineet ovat ko-
toisin? Eipä näissä ”leipomoissa”
juuri suomalaista taikinaa uuniin
panna.

Paikallisleipomo on se, jonka
näitte ohi ajaessanne.

Myymme Virossa kannattamat-
tomasti toimineen sahan paikalli-
sille. Firma pistettiin kuntoon, ja
saamme nykyisin ostaa lähes kai-
ken valkoisen rimatavaran viro-
laisten tekemänä.

EMME me taida uskoa edes tulevai-
suuteemme, koska VTT aikoo vä-
hentää työntekijöitään satamäärin.
Siellä pitäisi luoda Suomen tulevai-
suutta, kehittää uusia tuotteita ja
innovoida ahkerammin vaikkapa
suomalaisen puun hyötykäyttöä
raaka-aineena.

Tarkoitukseni ei suinkaan ole va-
littaa tilannetta, haluan vain mui-
denkin heräävän tähän todellisuu-
teen.

Me voimme itse kukin todel-
la paljon vaikuttaa siihen, miten 
maamme voi ja jaksaa. Kotimaam-
me toimivuus on läsnä päivittäi-
sessä elämässämme, nämä olivat
vain esimerkkejä.

ANTTI ARO

Tampere

Kuluttaja kohtaa ongelmia
suomalaisen suosimisessa

Kun menemme kauppaan, uskomme helposti meille luotuihin mielikuviin.

Voimme itse kukin vaikuttaa paljon siihen, miten maamme talous jaksaa.

TAUSTA

Kymppi kuussa

  • Sinivalkoinen jalanjälki on

Suomalaisen työn liiton, K-

ryhmän kauppojen sekä suoma-

laisten elintarvikevalmistajien

ja käyttötavarateollisuuden

yhteiskampanja.

  • Kampanja muistuttaa siitä,

että kuluttajan valinnoilla on

merkitystä Suomen talouteen.

  • Jos jokainen ostaisi kuukau-

dessa 10 eurolla lisää suomalai-

sia tuotteita ja palveluita, syntyi-

si 10000 vuosityöpaikkaa.

  • Päätavoite on lisätä suo-

malaisten tuotteiden myyntiä,

kertoa suomalaisesta suunnit-

telusta ja työstä sekä helpottaa

kuluttajien mahdollisuuksia

valita tuotteita, jotka edistävät

suomalaista työtä.

  • Lähde: Kampanjan nettisivut

V
anhuuseläkeiän alarajan
nostamiseen kriittisesti
suhtautuvat ammattilii-

tot on eläkeneuvottelujen aikana
leimattu julkisuudessa vastuutto-
miksi tahoiksi, jotka eivät ymmärrä
yhteiskunnan kokonaisetua. Kes-
kusteluissa yhteiskunnan koko-
naisetu on yhtä kuin lähes 10 mil-
jardiin nousevan kestävyysvajeen
sulattaminen.

Insinööriliitto vastustaa mekaa-
nista kahden vuoden eläkeiän nos-
tamista. Vastuuttomia emme ole,
mutta mielestämme eläkeiän nos-
tajien perustelut ontuvat mones-
sa kohdassa. Insinööriliitto ei us-

ko, että kestävyysvajetta paikataan
pitämällä pitkän työuran tehneitä
ihmisiä työmarkkinoiden käytet-
tävissä väen väkisin kaksi vuotta
pidempään.

Päinvastoin, jos taloudessa ei ta-
pahdu käännettä parempaan ei-
kä maahan synny uusia työpaikko-
ja, vanhuusiän alarajan nosto voi
osoittautua hölmöläisten peiton 
jatkamiseksi. Päätös vain lisää jul-
kisen talouden menojen kasvua.

TÄLLAINEN epäilys herää jo työl-
lisyystilastoja katsomalla. Taan-
tuman jälkeen 60 vuotta täyttä-
neiden työttömyys on kääntynyt

jyrkkään kasvuun, ja se on entistä
pitkäkestoisempaa. Insinööriliitto
ja monet muut ammattiliitot ovat
viimeisen muutaman vuoden aika-
na huomanneet, että irtisanomisu-
han alle joutuvat yhä nuoremmat
työelämän konkarit. Jopa juuri ja
juuri 50 vuotta täyttäneet alkavat
olla työnantajille hylkytavaraa, jos-
ta on päästävä eroon.

Miten tällaisessa yhteiskunnal-
lisessa ilmapiirissä eläkeiän nosto
palvelee kokonaisetua? Ratkaisul-
la työnnämme ison joukon ihmisiä
työuran loppupuolella työttömyy-
teen sen sijaan, että he voisivat ha-
lutessaan siirtyä kunniallisesti hy-

vin ansaitulle eläkkeelle. Lasku pa-
henevasta työttömyydestä lankeaa
julkiselle taloudelle, suomeksi sa-
nottuna veronmaksajille.

Eläkeiän kovimmat kannattajat
löytyvät Elinkeinoelämän keskus-
liitosta EK:sta ja yrityksistä. Ky-
se on rahasta: yritykset haluavat
kaikin keinoin kaihtaa eläkemak-
sujen nousemista. Toisaalta yri-
tyselämässä on harrastuneisuutta
välttää verojen maksua. Herääkin
kysymys, mitä EK ja suuryritykset
ovat valmiit tekemään kestävyys-
vajeen sulattamiseksi.

PERTTI POROKARI

puheenjohtaja, Insinööriliitto

Eläkeiän nosto pahentaa ikäihmisten työttömyyttä

B
udjettiriihi oli sekoitus jako-
politiikkaa ja tuleviin vaalei-
hin valmistautumista. Val-

tiovarainministeri Rinteen esit-
tämästä 3,9 miljardista lisävelka
nousi 4,5 miljardiin aiheuttamat-
ta päättäjille tunnontuskia. Tehty-
jä leikkauksia kompensoitiin eikä
rakenteellisia uudistuksia näkynyt.

ONKO hallituksella sokea luotta-
mus, että jostain tulee ”uusi nokia”

pelastamaan, vai eivätkö ministerit
vain välitä tulevista sukupolvista?

Nykymenossa, jossa jokainen
ajaa eturyhmänsä asiaa näkemät-
tä kokonaisuutta, ei ole tunkua val-
tiomiestasolle. Ensin leikattiin lap-
silisiä, nyt rakennettiin kompen-
sointihimmeli perumaan leikka-
uksen vaikutuksia. Eläkeindeksin
leikkausta hyviteltiin eläketulovä-
hennystä korottamalla.

Lopputuloksena jokainen etu-

ryhmä on pettynyt ja aika kulunut
näpertelyyn.

TÄMÄNKIN hallituskauden jälkeen
meillä on esimerkiksi neljä erilaista
asumistukea tarjolla. Meillä on yksi
virasto, joka kertoo toiselle viras-
tolle, milloin voi maksaa työmark-
kinatukea. Toimeentulotuen taas
myöntää kunta ottaen huomioon
Kelan maksamat etuudet. Mieles-
täni yksi luukku riittäisi. Remont-

timiehelle tai -naiselle olisi tarvet-
ta enemmän kuin Remontti oy:lle.
Työkaluja on, tekijät puuttuvat.

Kaiken päätöksenteon perustana
tulisi olla kestävä kehitys. Käytän-
nössä yhteiskunnan tarpeet tulisi
tyydyttää turvaten samalla vähin-
tään nykyisen tasoiset edellytykset
tuleville sukupolville.

KALLE KIILI

tuotekehitysinsinööri, luottamusmies

Tampere

Budjettiriihi kävi tulevan sukupolven kukkarolla

•Metsähallitukselle on annet-
tu uusi tulostavoite 110 miljoo-
naa + 20 miljoonaa = 130 mil-
joonaa euroa. Olen lukenut, et-
tä metsähallitus aikoo myydä
17 000 hehtaaria metsämaata
tavoitteen saavuttamiseksi. Ai-
komus on myydä se vähintään
1 000 ha:n palasina.

Yksityisiä ostajia ei tunnu
löytyvän riittävästi rahoitus-
vaikeuksien vuoksi. Olisi kii-
reesti muutettava suunnitelmat
esimerkiksi 350 ha:n palasik-
si, jolloin suomalaisia ostajia
varmasti löytyy, mikäli myynti
on välttämätöntä. Samalla tuli-
si lainsäädäntöä muuttaa niin,
että ”kiinteistön osto-oikeus
on vain Suomen kansalaisella
tai kokonaan suomalaisella yri-
tyksellä”.

Isänmaatamme ei saa myydä
palasinakaan ulkomaalaisille.
Tästä on jo karvaita kokemuk-
sia. Kerman kuorijoita kyllä
maailmassa löytyy. Metsät tu-
lee hoitaa niin, että seuraava su-
kupolvikin niistä hyötyy. Myydä
voimme vain kerran. Kansalais-
omaisuus on niin kallis asia, et-
tä raha ei saa sitä tuhota, vaikka
kuinka tiukka aika olisi.

ANTTI SALO

Lempäälä

Terroristeiksi
leimaaminen
mielivaltaista

•Miksi kaikki islamistiryhmät
ovat terroristeja? Samoin oli-
vat tsetsheenitaistelijat. Aikoi-
naan myös Kurdistanin valtion
puolesta taistelevat leimattiin
terroristeiksi, mutta Ukrainaa
vastaan taistelevat ovat sepa-
ratisteja. Eikö heitäkin voitai-
si nimittää terroristeiksi eikä
esimerkiksi Venäjä-mielisiksi
tai separatisteiksi?

Länsimainen media leimaa
näemmä aika tarkoituksenmu-
kaisesti eri ryhmiä terroristeik-
si analysoimatta ilmiöitä sen
tarkemmin. 1970-luvulla yritet-
tiin kaikki väkivaltaiset ryhmät
leimata anarkisteiksi. Tästä ty-
peryydestä onneksi luovuttiin,
vaikka vieläkin anarkismi mer-
kitsee monelle mediatoimijalle
samaa kuin kaaos. Enempää ei
voisi pieleen mennä.

RAULI JOKELIN

teatteriohjaaja, Tampere

Kannattavaa
kulkea paineen
suuntaan

•Nykyisin monet poliitikkom-
me on kirjailijoita ja kirjailijat
poliitikkoja. He sekaantuvat
maailmantalouden ristiriitoi-
hin. Taloudellisesti saattaa ol-
la kannattavampaa kulkea pai-
neen suuntaan, osallistua Uu-
tisvuoto-ohjelmaan tai lukui-
siin vastaaviin tyhjännauran-
taohjelmiin.

Ajassamme rauhanoppositi-
oon suuntautuneet eivät kuu-
lu valonheittäjien vaikutuspii-
riin. Heille vain nauretaan päin
naamaa.

KEIJO NIEMELÄ

Sarkola, Nokia

Metsät pidettävä
suomalaisten
omistuksessa


