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LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki.

Nyt se on tarkistettu: Arhinmäki puhuu faktaa
KU

Työttömyyskorvauksiin todella kuluu lähes yhtä paljon
rahaa kuin Suomi ottaa uutta velkaa.

Vasemmistoliitto on viimeksi keskiviikkona eduskunnan
talouskeskustelussa kummastellut tilannetta, jossa Suomessa
maksetaan työttömyyspäivärahoja vuosittain yhtä paljon kuin
otetaan velkaa, ja vaatinut elvytystä.

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoi viime viikolla puolueen
tiedotustilaisuudessa, että työttömyys ”tulee yksilötasolla erittäin
kalliiksi mutta kalliiksi myös kansantaloudelle”. Hän vertasi
Suomen käyttäneen vuonna 2013 työttömyyskorvauksiin 4,2
miljardia euroa ja ottavan tänä vuonna lainaa viisi miljardia.

– Pelkästään työttömyyskorvaukset ovat lähes yhtä suuri meno.
Kun saadaan painettua työttömyyttä alas, korvauksia pitää maksaa
vähemmän ja samaan aikaan verotulot kasvavat, Arhinmäki sanoi.

Poliitikkojen ja muiden poliittisten toimijoiden puheiden
totuudenmukaisuutta vahtiva Faktabaari tarkisti, ovatko
Arhinmäen puheet totta. Tarkistus tuotti tuloksen, että väite on
totta.

”Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksina
vuonna 2014 yhteensä 4 760 miljoonaa euroa. Summasta
työttömyyskassojen maksaman ansioturvan osuus oli 2 867
miljoonaa euroa ja Kelan maksaman perusturvan 1 933 miljoonaa
euroa. Samaan aikaan eli vuonna 2014 Suomen valtion
nettolainanotto oli 5 370 miljoonaa euroa”, Faktabaari toteaa
keskiviikon arviossaan.
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Hyvällä fiiliksellä ja vaalityöllä
varmistetaan Pirkanmaan kaksi
paikkaa
Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Kalle Hyötynen arvioi
kiinnostuksen vasemmistoliittoa kohtaan olevan Pirkanmaalla
aivan toisella tasolla kuin neljä vuotta sitten. Vasemmistoliitto
aikoo ottaa Pirkanmaalla kaksi kansanedustajan paikkaa.
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Vetoapua vaalivoittoon Ruotsista
Vänsterförbundetin puheenjohtaja Jonas Sjöstedt
on Suomessa tiistaina.

13.4.2015 15.15

EU vaatii kohta kalorit esiin
alkoholipulloissa
”Lasillinen viiniä kuin pala kakkua.”

13.4.2015 14.35

”Haglundin sooloilu vastuutonta ja haitallista”
Itä-Suomen Vasemmistonuoret haluaa ulko- ja
turvallisuuspolitiikan tiukemman parlamentaarisen ohjauksen
piiriin.

13.4.2015 14.17

”Suomen teollisuudessa tehdään 123 tuntia
enemmän töitä kuin Saksassa”
YTN:n Pertti Porokari oikoo UPM:n Jussi Pesosen väitteitä.

13.4.2015 13.46

Helsingin Heka-konserni irtisanoo asukkaita
julkisivuremontin vuoksi
Helsingin kaupungin omistaman Heka-konsernin asukkaat
Katajanokalla ovat huolissaan julkisivuremontin vuoksi
tapahtuneista irtisanomisista.

 Attac julkaisee laajan arvion TTIP-sopimuksesta (13.4.2015 13.23)

 Hoivabisneksen voitot Kelalta ja kunnalta: Kotkassa vanhusten hoiva kallistui 5,5
miljoonaa vuodessa (13.4.2015 13.03)

 Kiinan puolue kiristää otettaan (13.4.2015 12.46)

 Vappumarssissa muhii farssi: kommandopipot ja herjaaminen kielletty,
anarkisteilla kaksi omaa kulkuetta (13.4.2015 12.19)

 Lapintie: Touhukas Haglund veti överiksi (13.4.2015 11.00)

 Sosiaalibarometri: Toimeentulo-ongelmat suurin uhka väestön hyvinvoinnille
(13.4.2015 10.42)

 Oulun vaalipiirissä selätetään gallupit (13.4.2015 9.01)

 Keniassa ryypätään yhä enemmän (12.4.2015 16.01)

 Asuntopolitiikan kipupisteet Helsingissä (12.4.2015 15.33)

 Piiloasunnottoman elämä on repussa (12.4.2015 15.02)

 Taloustieteen eläintarhassa (12.4.2015 14.02)

 Käytä kullanarvoista ääntäsi (12.4.2015 13.02)

 Kuntien säästöt iskevät peruspalveluihin (12.4.2015 12.05)

 Koiria varastetaan ruoaksi Thaimaassa (12.4.2015 10.02)

 Argentiinassa naispoliisi ei voi pehmoilla (11.4.2015 15.15)

 

» Neljännesmiljoona perusturvan varassa
(13.4.2015 15.33)

» Ruotsissa laimea ennakkoäänestys
(13.4.2015 10.44)

» Asuntojen korjaustarve kasvaa ja keskittyy
(9.4.2015 15.54)

» SEL selvitti puolueiden kannat
nollatuntisopimuksiin (9.4.2015 15.51)

» Lintuharvinaisuus lähti muutolle (9.4.2015
14.59)

» Verokikkailu kitkettävä! (9.4.2015 10.21)

» Lugna vatten (10.4.2015 13.42)

» Det mörknande huset (10.4.2015 12.51)

» Om vårt immateriella kulturarv (10.4.2015
12.36)

» Farväl och undergång på Göteborgs
filmfestival (25.3.2015 12.42)

» Litteraturdagarna en verklig träffpunkt
(24.3.2015 12.51)

» Återta initiativet! (23.3.2015 18.07)
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