
Puheenjohtaja, valtuutetut ja muut paikalla olevat,

Raision kaupunki yritti perussuomalaisten aloitteesta selvittää maahanmuuton 
kokonaiskustannuksia. Selvitys toi päivänvaloon karmivan tilanteen: maahanmuuton 
kokonaiskustannuksista ei ole harmainta aavistustakaan. Yrityksistä huolimatta ainoastaan pari 
hallintokuntaa pystyi tuottamaan jonkin yksittäisen luvun, joka koskee jotakin pientä 
maahanmuuttajien erityisryhmää. Maahanmuuton kustannukset on erittelemättä sisällytetty monien 
hallintokuntien lukuisiin menoeriin. Se, että kustannukset ovat piilokustannuksia, ei tarkoita sitä, 
ettei kustannuksia olisi. Ainoastaan siitä voi olla varma, että mikä tahansa esiin saatu luku on liian 
pieni, koska se ei sisällä piilokustannuksia. 

Sivistyslautakunnan vastauksesta huomaa, että asiaa on yritetty selvittää niiltä osin kuin se on 
mahdollista. Mutta tässäkin huomataan kuinka vaikeaa ko. kustannuksia on selvittää. Kustannuksia 
on ties missä kustannuspaikoissa ja ne on leivottu rakenteisiin niin hyvin, ettei itse pirukaan ota 
niistä selvää. Jokainen voi pohtia tahollaan, että onko tällainen käytäntö avoimuuden kannalta hyvä 
asia. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan vastaus on ylimalkaisuudessaan taas aivan eri 
maailmasta. Ymmärrän, että myös siellä nämä kustannukset on piilotettu rakenteisiin ja asioiden 
selvittäminen on tehty ehkä jopa tarkoituksella hankalaksi tai mahdottomaksi. Toisaalta Turussa 
hieman vastaavanlainen selvitys on tehty vuonna 2011 ja se koskee vuosia 2008 ja 2009. 
Turussa kustannuksiksi oli saatu noin 36,7 miljoonaa euroa kummallekin vuodelle ja kohdeväestön 
määrä oli noin 12000 henkeä. Jos tuosta tehdään suora vertailu viime vuoteen ilman kustannusten 
nousun laskemista yms, niin karkeasti Raisiossa kulut olisivat siten hieman yli neljä (4) miljoonaa 
euroa vuodessa. Tämä on laskettu varovaisesti alakanttiin. Tuosta puuttuu elinkustannusten 
indeksikorotus ja se tosiasia, että Raisiossa toimeentulotuen menot/henkilö ovat paljon korkeammat 
kuin Turussa. Turun kaupungin teettämä selvitys on ladattavissa kotisivuiltani.  Siihen kannattaa 
tutustua.

Miksi tällaiseen toimintaan on sitten lähdetty, jos kenelläkään ei ole ollut minkäänlaista käsitystä 
tulevista kustannuksista? Tuskin kyse on kuitenkaan täydestä piittaamattomuudesta. Ehkä aiemmat 
luottamushenkilöt eivät vain ole olleet asiasta kiinnostuneita. Tai sitten eräät virkahenkilöt ovat 
antaneet ympäripyöreitä vastauksia ja kertoneet epämääräisesti, että ei tämä maksa meille juurikaan 
mitään ja valtio maksaa kustannukset. Väärin, toiminta maksaa meille ja valtionkin rahat tulevat 
veronmaksajilta, eivätkä tipu taivaasta. 
Kun lisäämme väestöä, joka on lähes täysin palveluiden varassa, niin yhteisestä kakusta on koko 
ajan vähemmän jaettavaa apua tarvitseville. Se johtaa palvelutason laskuun, lomautuksiin, taksojen 
ja verojen korotuksiin. 

Tässä on käynyt niin kuin monelle vihervasemmiston ajamalle asialle eli hyvää tarkoittava toiminta 
maksaa veronmaksajille hunajaa. Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. 
Raision verotuloennusteen mukaan verotulotavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen tänä, vai tänäkin, 
vuonna. Viime vuosina kaupungin tulos on ollut alijäämäinen eli rahat eivät riitä toimintojen 
ylläpitoon ja investointeihin. Olenkin kysynyt ja kysyn, että onko järkevää jatkaa edelleen 
maahanmuuttajataustaisen väestön vastaanottoa kaupunkiin, kun talous on tällä tolalla? 

Tekisi mieli laittaa asia palautukseen mutta en halua tässä tilanteessa lisätä virkahenkilöiden 
työtaakkaa lähes mahdottomalla tehtävällä. Ei tämä tunkio pöyhimällä parane ja asia lienee tullut 
selväksi eli meillä ei ole harmainta aavistustakaan mitä maahanmuuton kustannukset ovat Raisiossa.


