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> Antero Eerola

– kokenut poliitikko
ja toimittaja

> Li Andersson:

”Markkinat tunkeutuvat
väärille alueille”

> Näin pyörii sote-

miljonäärien bisnes

>

> Karttuset saivat

äidille hoitopaikan:
”Antero auttoi meitä”

Mitä kaikkea saa
hävittäjäkoneen hinnalla?

www.anteroeerola.net

vasemmisto
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> Uudenmaan
Vasemmistoliiton puheenjohtaja
> kaupunginvaltuutettu
> sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
> ympäristölautakunnan jäsen
> Uudenmaan liiton valtuuston jäsen
> Vasemmistoliiton
puoluevaltuuston jäsen

Antero Eerola on pitkän linjan toimittaja ja kokenut poliittinen toimija.
Yli 20 vuotta kestäneen journalistiuran aikana hän on ollut muun muassa Kansan Uutisten
eduskuntatoimittaja sekä Yleisradion toimittajana Moskovassa. Edellisellä vaalikaudella hän
toimi Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo
Arhinmäen avustajana eduskunnassa.

Antero Eerola
– kokenut toimittaja
ja vaikuttaja

> Minulla on ollut 10 vuotta työhuone edus-

kunnassa. Olen siksi oppinut tuntemaan hyvin
eduskuntatyön.
Vasemmistoliiton uusmaalainen kansanedustaja Kari Uotila jää nyt vaaleissa pois eduskunnasta pitkän valtiopäiväuran jälkeen. Näin tilaa
on tullut uusille voimille.

Eerola toimii jo viidettä vuotta Uudenmaan
Vasemmistoliiton puheenjohtajana.
Toimittajana Eerolaa on seurannut viime vuosina erityisesti Suomen ulko-, turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa sekä Venäjää ja Ukrainan
kriisiä.

> Jännityksen lisääntyminen korostaa sitä, että
sotilaallinen liittoutumattomuus on Suomelle
oikea valinta. Uusia askelia kohti Natoa ei pidä
ottaa.

> Tyhjästä ei voi silti lähteä. Poliittinen vaikuttaminen vaatii myös kokemusta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li

Andersson:

Vakavat laiminlyönnit
suomalaisessa vanhustenhuollossa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat järkyttäneet suomalaisia syvästi.
Samalla ne ovat havainnollistaneet, mihin pääomasijoittajien
voitontavoittelu hyvinvointipalveluissa pahimmillaan johtaa.
Kun kunnat ensin säästöpaineista johtuen painavat kilpailutusten hinnat liian alhaalle ja voittoa tavoittelevat firmat haluavat
jotain jäävän viivan alle, näkyy
lopputulos liian usein asukkaiden palveluiden heikkona laatuna ja liian pieninä henkilöstöresursseina.
Yksityisessä vanhustenhuollossa ongelmana ovat olleet työvuorolistoihin merkatut “haamuhoitajat” eli työntekijät, jotka
eivät todellisuudessa osallistu
hoivatyöhön. Avustavan henkilöstön puute taas on johtanut siihen, että koulutettu hoiva-alan

henkilöstö joutuu vastaamaan
myös ruoanlaitosta, kiinteistönhuollosta ja siivouksesta.
Vanhuspalveluiden yksityistäminen on edennyt nopeasti viimeisten vuosien aikana.

Myös varhaiskasvatuksen
puolella ongelmana ovat henkilöstön keskimääräistä pienemmät palkat. Lisäksi keittäjiä ja
siivoojia palkataan vähemmän
kuin julkisella puolella.

> Suurten ketjujen

> Oikeudenmukaiset

Samanlainen kehitys on ollut
nähtävissä myös yksityisessä
varhaiskasvatuksessa.
Isot ketjut valtaavat vauhdilla
alaa ja voimme puhua päiväkotibisneksestä. Vuonna 2016 yksityisten tuottajien osuus päivähoidosta oli noin 13 prosenttia.
Alalla arvioidaan, että vuonna
2030 osuus voi olla jo puolet.
Suuria ketjuja Suomessa on
kolme: pääomasijoittaja EQT:n
omistama Touhula, Palvelurahasto I Ky:n sekä yksityishenkilöiden omistama Pilke ja norjalaisen Norlandia Care Groupin
omistama Tenava.

Kun kyse on kaikkien kansalaisten, yhteiseen hyvinvointiin tarkoitetuista varoista, on tärkeää,
että mahdollisimman suuri osa
niistä myös käytetään laadukkaisiin palveluihin – ei pääomasijoittajien osinkoihin.
On aika laittaa voitontavoittelu hyvinvointipalveluissa kuriin.
On keskityttävä julkisen palvelutuotannon kehittämiseen. Niin
varhaiskasvatus kuin vanhuspalvelut tarvitsevat tiukemman
henkilöstömitoituksen ja lisää
resursseja.
Uudistusten rahoittamista helpottavat oikeudenmukai-

vasemmisto

Markkinavoimat
siivottava hyvinvointipalveluista

päiväkotibisnes

verot

”

Nyt olemme tilanteessa,
jossa isot ketjut valtaavat
vauhdilla alaa ja voimme
puhua päiväkotibisneksestä.

set verouudistukset. Esimerkiksi pelkästään listaamattomien
yritysten osinkoverohelpotusten kohtuullistaminen kasvattaisi verotuloja niin paljon, että
se kattaisi varhaiskasvatuksen
ryhmäkoon pienentämisestä ja
vanhuspalveluiden 0,7 – henki-

löstömitoituksen kustannukset.
Tämän lisäksi varhaiskasvatuslakiin on sisällyttävä selvä
kirjaus voitontavoittelun kiellosta, samalla tavalla kuin perusopetuslaissa jo on.

Li Andersson
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Ikäihmisten
kunnioitus
on palautettava

Peruspalveluministeri Annika
Saarikko (kesk.) tapasi
helmikuun alussa suurten
sote-konsernien johtajia.
Vanhustenhoitoskandaalin keskellä sovittiin, että
jatkossa hoitolaitoksissa
huolehdittaisiin asukkaiden ravitsemuksesta.

> Tämä kuvaa rappio-

ta, johon yksityinen bisnes on vanhustenhoidon
Suomessa ajanut. Joudutaan pitämään erityiskokous, että asukkaat saavat
ruokaa, Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Antero Eerola
arvostelee.

> Tämä on osoitus siitä,

että kunnioitus ikäihmisiä kohtaan suomalaisessa yhteiskunnassa on romahtanut.
Eerolan mielestä vanhustenhoitoon pitää saada enemmän hoitajia,
joiden työtä arvostetaan
myös palkkauksessa.
Myös valvontaa on parannettava.

> Voittojen tavoittelu ja

osakeyhtiömuoto eivät
sovi vanhustenhoitoon.
Bisnes ja pörssiyhtiöt pitää siivota alalta pois, Eerola sanoo.

> Me nuoret olemme vel-

kaa inhimillisen vanhuuden sille polvelle, joka on
rakentanut tämän yhteiskunnan. Nyt tarvitaan sukupolvien välistä solidaarisuutta.

324

”Alkuvaiheessa tapahtuu enemmän poismenoja”

Näin pyörii vanhustenhoitobisnes Suomessa
Suomeen on syntynyt uusi isorikkaiden
joukko, joka on tehnyt sote-bisneksellä
miljoonien, jopa kymmenien miljoonien
eurojen pääomatulot.
Suomessa ryöpsähti al
kuvuodesta julkisuuteen
valtaisa skandaali vanhustenhoidon ympärillä.
Länsi-Suomen aluehallintovirasto määräsi suljettavaksi yksityisen Esperi Caren hoivakodin Kristiinankaupungissa.
Syynä olivat räikeät laiminlyönnit, haamuhoitajat ja epäselvä
kuolemantapaus.
Helmikuussa viranomaisten
oli pakko sulkea toisen sotekonsernin Attendon uusi hoitokoti Alavudella. Asumisyksikössä oli tapahtunut kuusi
hämärää kuolemantapausta.
- Alkuvaiheessa tapahtuu
enemmän poismenoja, kun
muutto on asukkaille lisärasite, Attendon toimitusjohtaja ja
pääomistaja Pertti Karjalainen kuittasi tilanteen.

Alan kiistaton tulokunkku
on Attendon Karjalainen. Hän
on vuosien varrella kuitannut
lähes 50 miljoonan euron pääomatulot.
Satumaisen rikastumisen
taustalla on vuokralääkärifirma
MedOne, jonka hän aikanaan
perusti kolmen muun nuoren
lääkärin Veli-Matti Riihimäen,
Sami Martinkaupin ja Antti
Ylikorkalan kanssa.
Herrat rahastivat MedOnen

myymällä siitä ensin puolikkaan sijoitusyhtiö Sponsorille
ja sittemmin toisen puoliskon
Attendolle, johon lääkärifirma
fuusioitiin.
Karjalainen on myös Attendon suurin henkilöomistaja, jonka osakepotin pörssiarvo
on käynyt korkeimmillaan 240
miljoonassa eurossa.
Helsingin Sanomien verokoneen mukaan Riihimäki ja
Ylikorkala ovat tehneet vuosien saatossa lähes 30 miljoonan
euron pääoma- ja ansiotulot ja
Martinkauppikin miltei 19 miljoonan.
Kohun aloittaneen Esperi
Caren eroamaan joutunut toimitusjohtaja Marja AarnioIsohanni on saanut 8 miljoonan verotettavat pääomatulot.
Palkkatulotkin ovat 580 000 euroa vuodessa.
Pihtailua vanhusten
ruoassa
Unohtaa ei sovi myöskään Pihlajalinnan entistä varatoimitus-

Kymmenien miljoonien kultakaivos
Vanhustenhoidosta on tullut
Suomessa nopeasti kasvavaa
liiketoimintaa.

”

Alan kiistaton tulokunkku on
Attendon Karjalainen.

johtajaa, nykyistä hallituksen
jäsentä Leena Niemistöä, joka
on saanut yli 24 miljoonan euron verotettavat pääomatulot
myytyään osuutensa lääkäriyhtiö Dextrasta Pihlajalinnalle
muutama vuosi sitten.
Samanlainen tarina on Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpäällä, kun hän
myi Mediverkko-lääkärifirman
Mehiläiselle. Verotiedoissa näkyvät pääomatulot olivat vuonna 2014 noin 11 miljoonaa ja
viime vuoden palkkatulot 650
000 euroa.
Vuonna 2016 Suomen lähija perushoitajaliitto Super kertoi, että Pihjalalinnan Tampereella sijaitsevan hoitokodin
työntekijät olivat jatkuvasti liittoon yhteydessä työehtosopimusten rikkomusten takia.
Keskivaikeasti muistisairaille
vanhuksille ei aina ollut riittävästi ruokaa.
Mehiläisen kohdalla valvontaviranomaiset ovat löytäneet
huomautettavaa kahdeksasta
firman hoivakodista.
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Potilasjonot
poistettaisiin
1,5 hävittäjän hinnalla
Seuraavan eduskunnan
eteen on tulossa päätös
ilmavoimien uusista hävittäjähankinnoista. Niillä on tarkoitus korvata nykyiset, vuonna
2030 käytöstä poistuvat F/A-18
Hornetit.
Sipilän hallituksen puolustuspoliittisessa selonteossa uusien sotakoneiden hintalapuksi
pantiin 7-10 miljardia euroa. Jos
hävittäjiä hankitaan sama määrä
kuin Horneteja eli 64, yksi ainoa
kone maksaa 109 – 156 miljoonaa euroa.

Julkisuudessa väitetään usein,
että puolueet ovat asiasta yksimielisiä. Se ei pidä paikkaansa.
Eduskunnassa Vasemmistoliitto jätti asiassa vastalauseen,
jonka mukaan ”tilattavien monitoimihävittäjien määrää tulee
vähentää suunnitellusta ja kustannuksia karsia tarjouspyynnön
sisältöä määriteltäessä”.
Siksi pitää kysyä, mitä kaikkea muuta Suomi saisi hävittäjien hinnalla. Oletuksena on käytetty hintahaarukan puoliväliä eli
noin 133 miljoonaa euroa.

> 1000 lääkäriä ja 1000
hoitajaa lisää 200 miljoonaa (1.)
= 1,5 hävittäjää
> Terveyskeskusmaksujen poisto
koko Suomesta 67 miljoonaa (2.)
= 0,5 hävittäjää
> Vanhustenhoitoon 0,7 hoitajamitoitus 250 miljoonaa (3.)
= 1,9 hävittäjää
> Sipilän hallituksen koulutusleikkausten peruminen (4.)
1 000 miljoonaa
= 7,5 hävittäjää
> Kaikkein pienimmän, Kela-indeksisidonnaisen perusturvan
leikkausten peruminen 350 miljoona (5.)
= 2,3 hävittäjää
> 2 000 keskihintaista kaksiota pääkaupunkiseudulla
343 miljoonaa (6.)
= 2,6 hävittäjää
> 22 000 edullisinta Teslan sähköautoa (7.)
= 1 hävittäjä
> 6 miljoonaa 0,7 litran kossupulloa (8.)
= 1 hävittäjä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HUS:in ex-toimitusjohtaja Aki Lindénin laskelma
Vasemmistoliiton laskelma
Sosiaalialan työnantajaliiton ja Kuntaliiton tiedot
OKM:n tiedot
Hallituksen esitysten tiedot
Asuntojenhinnat.fi ja etuovi.com tiedot
Autotalli.comin tiedot
Alkon hinnasto

Antero Eerolan aktiivisuus auttoi Marja ja Aimo Karttusta saamaan
Marjan vanhalle äidille turvallisen paikan vanhainkodista.

”Poliitikon työ on tavallisten
ihmisten auttaminen”
Korsolaisilla Marja ja
Aimo Karttusella oli
viime vuoden keväällä hätä.
Marjan yli yhdeksänkymppinen äiti ei enää pärjännyt yksin kotona, vaikka oli muuten
ollut varsinainen tervaskanto.
- Senioripalveluista meille ilmoitettiin, ettei vanhusten
hoitopaikkoja ole ja odotusaika on kolme kuukautta. Aikaa
oli kuitenkin kulunut jo kaksi
kertaa enemmän, Marja Karttunen muistelee.
Hoitopaikan puute oli johtanut pahaan kierteeseen, jossa reissut sairaalaan ja kotiuttaminen vuorottelivat jatkuvasti,
pahimmillaan kaksi kertaa samana päivänä.
- Joskus äiti kotiutettiin vain
sairaalavaatteissa.
Murheita kasaantui myös
maksujen kanssa, sillä vanhuksen pieni eläke ei riittänyt
yllättäviin hoitokuluihin.

> Apua byrokratian
ryteikössä

Karttuset päättivätkin ottaa
yhteyttä kaupunginvaltuutettu Antero Eerolaan.
Eerola ryhtyi selvittämään
asiaa vanhus- ja terveyspalveluiden sekä Kelan suuntaan.
Hän teki oikaisuvaatimuksia
ja pyysi selvityksiä.
Eerolan avulla vanhukselle
järjestyi täydentävää toimeentulotukea hoitokulujen kattamiseen.
Eerola sai puristettua viranomaisilta myös vastauksen, että tehostetun asumispalvelun paikka on järjestettävä
heti, jos henkilö ei tule enää
toimeen ilman sitä.
Viime syyskuussa Karttusille ilmoitettiin, että äidin
muutto vanhainkotiin olisi

mahdollinen jo samana päivänä.
- Kävimme keräämässä hänen vaatteensa ja menimme
hoivakotiin. Siellä hän jo istui.
Marja Karttunen sanoo äidin
olevan nyt tyytyväinen.
- Myös me olemme tyytyväisiä. Siellä on hyvä ja miellyttävä henkilökunta. On ohjelmaa ja erilaisia virikkeitä.
Karttuset pitävät tärkeänä
Eerolan aktiivisuutta.
- Siitä oli apua. Saimme
myös tietoa, jota ei muuten olisi osannut hakea.
Eerola katsookin, että kansan valitsemien poliitikkojen
tärkeimpiä töitä on tavallisten
ihmisten auttaminen sosiaalibyrokratian ryteikössä.
- Tämä on se työ, jota haluan jatkaa myös eduskunnassa.
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Mikä Suomessa mättää? Korjataan se yhdessä.
		

> antero.eerola@gmail.com
> www.anteroeerola.net

> facebook.com/anteroeerola
> twitter.com/anteroeerola
> instagram/anteroeerola

Tukitilini numero OP FI 1958001320088296
Katso ja kommentoi myös blogejani Iltalehdessä,
Uudessa Suomessa ja Kansan Uutisissa.

