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Euroopan suunta on kääntymässä

Ruotsi-
demokraateille
jo vaalivoitto

Perussuomalaiset
valmistautuvat 
vaaleihin
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

KUOLISITKO Euroopan hiili- ja teräsyh-
teisön puolesta? Entä EU:n puolesta? YK:n 
puolesta? Aika harva vastaa myöntäväs-
ti. Entä maapallon selviytymisen puoles-
ta? Oman perheesi, puolisosi tai lastesi puo-
lesta? 

TIEDÄMME, että ihmiset ovat histori-
an saatossa toistuvasti uhrautuneet lähim-
mäistensä, heimolaistensa tai maanmiesten-
sä vuoksi. Aikamoinen joukko ihmisiä kaatui 
sodissa kommunistisen neuvostotasavallan 
puolesta, samoin kuin länsimaisten liberaali-
en arvojen puolesta. 

MIKSI jotkut sidokset ovat vahvoja, ja toiset 
eivät? Entä mitä seuraavien vuosikymmen-
ten aikana tapahtuu? Selitys riippuu siitä, 
keneltä kysytään. Vaihtoehtoisista tulevai-
suudenkuvista ei ole puutetta, ja usein selit-
täjän oma tausta määrittää visioiden suun-
nan ja laadun. Yhdysvalloissa asuva Robert 
Ringer toteaa osuvasti: sen sijaan, että ihmi-
set arvostaisivat totuutta, he yrittävät näh-
dä todellisuuden sellaisena, mitä he itse eni-
ten arvostavat. Fantasiointi on tietenkin 
helppoa, todellisuuden kohtaaminen ei niin-
kään. Harhaileva ajattelu ei johda ehjään 
maailmankuvaan. Ringer kehottaakin ihmi-
siä syventymään tarkasti todellisuuden luon-
teeseen. On tärkeää ymmärtää, mitä asiat to-
dellisuudessa ovat - sen sijaan, että tyytyisi 
hyväksymään sen, miltä asiat näyttävät. Ellei 
tähän kykene, on hyvin vaikeaa toimia jär-
kevästi. 

SUURIA narratiiveja - siis mahdollisia maa-
ilmanselityksiä - on useita. Mikä niistä do-
minoi? 

YHDYSVALTALAINEN Foreign Affairs 
-lehti listasi kuusi kilpailevaa maailmaa se-
littävää suurta narratiivia. Ne ovat: liberaali 
maailma, lämpenevä maailma, tribalistinen 
maailma, teknologian maailma, marxistinen 
maailma ja realistinen maailma. Kirjoitus on 
hyvin laaja, mutta yritän tiivistää tähän kir-
joituksesta muutamia pääkohtia. Mukana 
myös muutama oma huomio Suomesta. 

MONI uskoo LIBERAALIIN MAAILMAN-
KUVAAN. Mikseipä uskoisi. Rauha, hyvin-
vointi, ihmisoikeudet. Sovinto, monenkes-
kisyys, instituutiot. Mutta miksi liberaalin 
Barack Obaman Yhdysvallat nosti valtaan 
rääväsuu-Trumpin? Löytyisikö selitys siitä, 
että vanha tasapaino pääoman ja työvoiman 
välillä rikottiin? Globalisaatiomyönteinen 
talouseliitti painoi kaasupolkimen poh-
jaan, avoin talous toi sille satumaisia voitto-
ja. Vauhdin hurmassa rakenteet tuhoutuivat, 
ja pienet ihmiset jäivät jalkoihin. Mitä hur-
jempaan vauhtiin avoin talous piiskataan, 
sen rajumpi on myös negatiivinen vaikutus. 
Trump on villiintyneen turbokapitalismin 
vahinkolapsi, köyhtyneiden keskisormen-
näyttö miljardööreille. Suomalainen toimit-
taja on ilmiölle sokea - Saarikoski, Kotka-
virta, Haapala tai Alenius eivät näe verhon 
taakse.
 
SEURAAVAKSI MARXILAINEN MAAIL-
MANKUVA: Jo 1800-luvulla havaittiin, että 
tuottavuuden kasvaessa palkat eivät pysy pe-
rässä, ja että pääoman tuoton kasvu on no-
peampaa kuin talouskasvun. Kun aikaa ku-
luu, kapitalisti vaurastuu huikeasti suhteessa 
duunariin. 2000-luvulla sama teesi löytyi ta-

loustieteen rokkistara Thomas Pikettyn 
kirjasta. Toisaalta Marx kaasutteli metsään 
arvellessaan, että ylläsanotun vääjäämä-
tön seuraus olisi kommunismi. Oli miten oli, 
marxilaisessa maailmankuvassa on käyttö-
kelpoisia havaintoja: pääomat kasautuvat, 
keskeiset innovaatiot päätyvät kapitalisteille, 
työvoiman tarve vähenee, suuryhtiöt nitistä-
vät pienet pois kuljeksimasta, kunnes jäljel-
le jää vain muutama – muodostuu oligopoli. 
Kotoinen sovellus on K-kauppa ja S-market.
 
ONKO TEKNOLOGIA paras muutoksen se-
littäjä? Teollinen vallankumous korvasi ih-
mislihakset koneilla, ja maailma koki mas-
siivisen muutoksen. Nyt on meneillään 
kehitys, jossa koneilla korvataan ihmisai-
vot. Murros on oleva käsittämätön. Kapita-
listi hymyilee, mutta on varjopuolikin: entis-
tä älykkäämmät koneet jauhavat keskiluokan 
työttömyyskortistoon. Syntyy toimettomien 
nuorten miesten valtava joukko, jolla ei ole 
mitään tekemistä. Köyhyys ärsyttää, böönaa 
ei löydy. Pelit, viina, tuskaisuus – Itä-Sak-
san rähinät potenssiin kymmenen. Kaikkial-
la maailmassa.
  
TRIBALISTINEN MAAILMANKUVA: 
Saamme kiittää evoluutiota nisäkkäiden sy-
värakenteisiin kovakoodatusta käytöskoo-
distosta, joka suosii läheisiä ja varoo ulko-
puolisia. Perhekeskeisyys, sukurakkaus, 
isänmaallisuus – kaikki samaa erittäin vah-
vaa juurta. Tribalistinen koodisto on vuosi-
miljoonien ikäinen, ja se aktivoituu uhkaa-
vissa tilanteessa. Erityisiä ongelmia syntyy, 
kun heimon alueella alkaa vaikuttaa Yale-
professori Amy Chuan käsitteellistämä 
markkinoita dominoiva vähemmistö, toisel-
ta nimeltään vieras eliitti. Esimerkkejä: Sad-
dam Husseinin sunnit Irakissa, tutsit Ruan-
dassa, hallitsijaheimo alaviitit Syyriassa. 
Yhdysvaltain valkoisen väestön suhteellinen 
osuus pienenee seuraavien vuosikymmenten 
aikana. Syntyykö heistä lopulta samanlai-
nen ryhmä? Miten enemmistö suhtautuu vä-
hemmistöön, jolle kaikki varallisuus on kes-
kittynyt?

LÄMPENEVÄ MAAILMA. Nopeasti vaih-
televia säitä, sulavia jäätiköitä? Ilmastopa-
kolaisten vyöry, valtioiden luhistuminen? 
Biotalous on suomalaisen suurteollisuuden 
”All-in”-veikkaus, mutta onko se sitä muille?
 
VIHOVIIMEISENÄ Foreign Affairsin lis-
talla on REALISTINEN MAAILMANKUVA, 
jossa on mukana aimo annos kyynisyyttä. 
Valtapolitiikka ei katoa pehmeiden arvojen 
tieltä, suuret tallovat jatkossakin pienet al-
leen. Jos mikään ei muutu, autoritäärinen, 
valtio-ohjattu ja syvästi korruptoitunut Kii-
na jyrää pian Yhdysvaltojen ohi. Historia jat-
kaa kulkuaan, ongelmia riittää ratkottavaksi. 

+ + +
ONGELMAT eivät ole uusia, maailmanso-
tien jälkeen lääkkeeksi keksittiin hyvinvoin-
tivaltio. Mutta demariaate ei ole päivittynyt 
globaaliin maailmaan. Demarit ovat tehneet 
kaikkialla saman virheen – avanneet hyvin-
vointivaltion etuudet ulkopuolisille. Hy-
vinvointivaltio kääntyy peruutusvaihteelle 
valtion velkaantumisen myötä. Rahoitta-
jat tuntevat sen verojen nousuna ja etujen 
vastaanottajat etuuksien laskuna. Tämä saa 
kansat raivoihinsa. Mitä köyhempiä ne ovat, 
sen rajumpi reaktio.

Kuusi maailmaa

MONET kansalaiset olivat lähettä-
neet perussuomalaisten kyselytun-
nille puoluesihteerille kysymyksiä 
koskien ensi kevään vaaleja.

Millaiseen kannatukseen edus-
kuntavaaleissa olisit itse tyyty-
väinen?

- Aina pitää tietysti tavoitella pa-
rempaa kuin edellisellä kerralla. 
Olisi itsensä huijaamista, jos vain 
toteaisi tyytyvänsä rimaa hipo-
en siihen, missä pysyttiin viimeksi. 
Mutta mikä oikeastaan on se viime 
kerta? Olisi kiva saada 37 kansan-
edustajaa. Ymmärrän kuitenkin, 
että viime vuoden Jyväskylän puo-
luekokouksen jälkeinen hässäkkä 
on saattanut aiheuttaa liikehdin-
tää. En kuitenkaan usko, että kovin 
suurta, Slunga-Poutsalo sanoo.

- Koska tiedän, mihin meidän jä-
senistömme pystyy, niin tulossa on 
positiivinen yllätys meille, mut-
ta ehkä vastaavasti negatiivinen yl-
lätys muille. Pääsemme siis jälleen 
kerran siihen tilanteeseen, mitä 
gallupit eivät osanneet ennustaa.

Milloin perussuomalaiset on 
pääministeripuolue? Minkä puo-

lueen kanssa voisimme mennä 
hallitukseen?

- Vastaan samoin kuin puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho: kyse ei vält-
tämättä ole siitä, minkä puolueiden 
kanssa hallitukseen pitäisi lähteä 
vaan ratkaisun määrittelee se, mil-
lainen hallitusohjelma on.

- Olisi äänestäjien aliarvioimista 
lähteä kahdeksan kuukautta ennen 
vaaleja profiloimaan sitä, kuka kel-
paa hallituskumppaniksi ja kuka ei, 
koska äänestäjät lopulta ratkaisevat 
asian. Samoin äänestäjät ratkaise-
vat sen, koska perussuomalaiset on 
pääministeripuolue. Ohjelma siis 
ratkaisee, asiat ratkaisevat ja vaali-
tulos ratkaisee.

Olet itsekin halukas siirtymään 
Arkadianmäelle. Onko joitakin 
yhteiskunnan osa-alueita, joihin 
liittyviä asioita erityisesti halu-
aisit ajaa?

- Totta kai. Olen itse lähtenyt po-
litiikkaan nimenomaan erityisope-
tuksen ja koulutuspolitiikan ta-
kia. Ne asiat ovat lähellä sydäntäni 
edelleen. Myös sote-asiat ovat it-
seäni lähellä ja samoin erityishaas-
teita omaavien lasten pärjääminen.

Miten perussuomalaiset valmistautuvat eduskunta-
vaaleihin? Nähdäänkö ensi keväänä maahanmuutto-
vaalit? Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo vastaa 
kansalaisten lähettämiin kysymyksiin perussuoma-
laisten kyselytunnilla.

Ensi kevään vaa

“Suomen 
politiikassa 
pinnan alla
kuplii jo.”

Puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo:
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aleissa muhii positiivinen yllätys
Pitäisikö loikkareita kelpuuttaa 
temppunsa jälkeen vielä puoluee-
seen, jos he haluaisivat takaisin?

- Tilanne on se, että ne, jotka siinä al-
kuvaiheessa saatiin hämättyä mukaan 
ja jotka yön yli nukuttuaan tajusivat, 
että heitä on viilattu linssiin, he ovat 
myös hakeutuneet saman tien takaisin. 
Heidän osaltaan, kuten myös yksittäis-
ten rivijäsenten osalta, tapaukset ovat 
olleet itsestään selviä, Slunga-Poutsa-
lo sanoo.

Hän jatkaa, että tässä vaiheessa pe-
liä puolueen ovi on jo sulkeutunut lo-
pullisesti.

- En näe mahdollisena, että enää voi-
si tulla takaisin. Toisaalta en myöskään 
näe, että kenelläkään olisi edes kanttia 
tulla pyytämään pääsyä takaisin puo-
lueeseen. Vastaus on siis ei.

Mitkä ovat perussuomalaisten rea-
listiset keinot estää ilmaston nimis-
sä tehtäviä järjettömiä poliittisia 
päätöksiä?

- Realistinen paikka vaikuttamiseen 
on tietenkin hallituksessa, eli halli-
tusohjelman kautta. Usein kuitenkin 
unohdetaan, että muidenkin puoluei-
den pitäisi ymmärtää realiteetit. Se ei 
auta, jos vain yhdellä eduskuntapuo-
lueella on se kanta, että meidän teol-
lisuutemme – joka on Euroopan puh-
tainta – tarvitsee energiaverotuksen 
laskun, jotta pystymme investoimaan 
tänne. Asia pitäisi siis saada jakeluun 
myös muille puolueille.

- Olen hyvin hämmästynyt siitä, että 

esimerkiksi demarit eivät tällä hetkel-
lä puolusta suomalaisia työpaikkoja. 
Perussuomalaiset on siis tässäkin asi-
assa ainoa konkreettinen vaihtoehto. 
Mitään valtakunnanpolitiikan asioi-
ta ei kuitenkaan voi tehdä yksin: mui-
denkin pitäisi siis tajuta se, että olisi jo 
korkea aika tehdä asioille jotain, Slun-
ga-Poutsalo painottaa.

Miten sähkönsiirtomaksuihin saa-
taisiin jotain tolkkua?

– Sähkölaskussa energiaveron osuus 
on aika iso. Yksittäisen yrityksen, joka 
on vielä yhtiöitetty muualle, sähkön-
siirtohintoihin on valitettavasti vai-
keaa puuttua muuten kuin säätämällä 
laissa kattohinta näille asioille. Nopein 
keino olisi energiaveron laskeminen 
välittömästi. Siitä olisi muutakin hyö-
tyä, koska tavalliselle kansalaiselle jäisi 
tällöin enemmän rahaa kuluttamiseen 
ja elämiseen, puoluesihteeri toteaa.

Äskettäin julkaistun tutkimuksen 
mukaan valtaosa kansalaisista kan-
nattaa koko maan pitämistä asuttu-
na. Miten perussuomalaiset aikoo 
edistää palvelujen säilymistä ja asu-
mismahdollisuuksia syrjäseudulla?

- Seurasin jo kesällä tätä keskustelua. 
Vaikka pääministeripuolue keskus-
ta esiintyy mielellään maaseudun puo-
lustajana, niin kuitenkin monet niistä 
kunnista, joista palvelut ovat siirtyneet 
muualle, ovat olleet jo vuosikymmeniä 
keskustavetoisia, eli keskustalla on ol-
lut tällaisissa kunnissa enemmistö val-

tuustoissa. Ei siellä mikään muu puo-
lue ole kyennyt tekemään mitään.

- Kylien ja pienten kaupunkien toi-
mintaedellytykset riippuvat pitkäl-
le liikkumisen hinnasta ja terveyspal-
velujen sijainnista. On edelleen aivan 
kohtuutonta lähteä pohjoisesta Suo-
mesta synnyttämään Ouluun tai Ro-
vaniemelle. Täällä kehä kolmosen si-
säpuolella, missä sairaalat ovat ihan 
jokaisen vieressä, harvoin kukaan tu-
lee edes ajatelleeksi, mitä se tarkoittaa, 
kun sairaalaan on matkaa yli 200 kilo-
metriä. Tämä on kuitenkin monille ar-
kipäivää. Synnytyssairaaloiden mää-
rää pohjoisessa ei ainakaan saisi enää 
vähentää.

Kansan syviä rivejä on 
kuunneltava

Slunga-Poutsalo muistuttaa, että ih-
miset pitää syrjäseuduilla asumassa 
kolme asiaa: koulu, kauppa ja terveys-
asema.

- Lähipalvelut on siis saatava toimi-
maan. Siihen on mahdollista vaikuttaa 
lainsäädännöllä, mutta myös kuntien 
omalla päätöksenteolla. Ja jos maa-
kuntahallinto vielä joskus toteutuu, 
sillä tulee olemaan merkittävä rooli 
siinä, pidetäänkö palvelut maakunnis-
sa sillä tasolla, että jokaisella on mah-
dollisuus elää siellä, missä haluaa.

Perussuomalaisille kaikki äänestä-
jät ovat yhtä tärkeitä. Puoluesihteerin 
mukaan kansan syville riveille on luo-
tava toivoa siitä, että politiikalla pystyy 
vaikuttamaan asioihin.

- Meidän täytyy huomioida nekin, 

joilla ehkä on takana se ”elämän kova 
koulu”. Heidän äänensä on vaalipäi-
vänä yhtä tärkeä kuin kenen tahansa. 
Meidän täytyy tuoda heille toivoa sii-
tä, että politiikalla pystyy yhä vaikut-
tamaan asioihin. Mielestäni on jopa 
etu, että he kokevat perussuomalai-
set omaksi puolueekseen. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, etteikö puolueen 
henkilökategoriaa voi laajentaa.

Ruotsissa kaveripuolueemme ruot-
sidemokraatit nousivat vaalivoit-
toon. Tuleeko seuraavista Suomen 
eduskuntavaaleista maahanmuut-
tovaalit?

- Varmasti tulee. Ensi kevään vaalei-
hin tulee myös pari muuta kärkiaihet-
ta, joita emme vielä tiedä, koska vaali-
päivään on vielä kahdeksan kuukautta 
ja koska maailma muuttuu ja elää niin 
kovaa vauhtia. Ruotsissakin piti vie-
lä puoli vuotta sitten tulla Nato-vaalit, 
mutta toisin näyttää käyneen.

- Suomen politiikassa pinnan alla 
kuplii jo. Maahanmuutosta onkin tu-
lossa yksi tärkeimmistä teemois-
ta kaikille puolueille. Sen huomaa sii-
tä, kuinka hermostuneita monet ovat, 
koska kaikilla ei substanssi riitä tähän 
asiaan samalla tavalla kuin meillä riit-
tää, Slunga-Poutsalo sanoo.

Katso video: 
www.suomenuutiset.fi

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

Puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo vastasi 
kansalaisten kysymyksiin, 
joita esitti poliittinen suun-
nittelija Riikka Purra.
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- Kansallinen etu vaatii vastuullista talou-
denpitoa. Valtio ei voi jatkuvasti jakaa sel-
laista, mitä ei ole. Jos uutta velkaa otetaan 
nousukauden keskellä melkein kaksi miljar-
dia euroa vuodessa, miten käy sitten kun las-
kusuhdanne alkaa? perussuomalaiset kysyi-
vät eduskunnan budjettikeskustelussa.

PERUSSUOMALAISTEN 
mielestä talouden tasapainon 
vaatimat toimet on tehtävä 
Suomen kansan ja sen lasten 
tulevaisuuden takaamisek-
si, mutta ne on tehtävä oikeu-
denmukaisesti.

- Perussuomalaiset toimivat 
suomalaisen työn puolesta, 
hyvinvointivaltion säilymisen 
puolesta ja suomalaisten tur-
vallisuuden puolesta. On aika 
tarkastella, onko Suomi-laiva 
jykevästi kurssissa vai pikem-
minkin tuuliajolla.

Työnteon on oltava 
aina kannattavaa

Perussuomalaiset myöntä-
vät, että kauden alussa Suo-
men tila ei ollut kaksinen. 
Nyt elämme parempia aikoja, 
maailmantalous on ollut jo pi-
dempään nousussa.

- Työllisyysaste on nous-
sut vaalikauden aikana, mutta 
tästä on pitkälti kiittäminen 

”Nyt sairaat ja 
vanhukset jätetään 
heitteille”

Perussuomalaiset panostaisivat suomalaisiin:

Epäluottamuslauseelle olisi 
ollut oikeitakin perusteita

PERUSSUOMALAISET äänes-
tivät tyhjää, kun eduskunnas-
sa äänestettiin ulkoministeri 
Timo Soinin (sin.) luottamukses-
ta. Soini sai eduskunnan luotta-
muksen äänin 100-60.

- Perussuomalaisilla ei ole tar-
vetta osallistua vihervasem-
miston teatraalisiin loukkaan-
tumisiin eikä sananvapauden 
rajoittamispyrkimyksiin sen 
enempää kuin Soinin itsensä 
julkisuustemppuihin, perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Leena Meri pai-

nottaa.

Henkilönä Soini ei nauti 
luottamusta

Meri lisää, että kyse on sanan-
vapaudesta, joka ministerillä-
kin on.

- Henkilönä Soinilla ei ole mei-
dän luottamustamme, ja kan-
natamme ehdottomasti naisten 
ja lasten oikeuksia, mutta tässä 
ei ole kummastakaan kyse. Hän 
ärsyttää tahallaan, jotta saisi 
näkyvyyttä mediatempausten 

kautta ennen kuin vääjäämätön 
on edessä.

- Me kannatamme sanan- ja 
omantunnonvapautta, joten 
teemme nyt linjaa siitä, onko 
poliitikoilla oikeus omiin mieli-
piteisiinsä, Meri täsmentää.

”Me emme ole 
kostoretkellä”

Meri huomauttaa, että minis-
terit ovat kautta aikain olleet 
esimerkiksi erilaisilla marsseilla 
ilman eduskunnan tukea. Perus-

Perussuomalaiset pitävät ulkoministerin luottamusäänestystä viherva-
semmiston masinoimana teatterina ja mauttomana julkisuustemppuna.

Perussuomalaiset ulkoministerin luottamusäänestyksestä: suomalaiset eivät halua avata 
Pandoran lipasta siitä, että mie-
lipiteen ilmaisuvapaus ei koskisi 
ministereitä.

- Seuraava kohde voisi olla 
kuka tahansa. Asiat tulee ajatel-
la ja ratkaista rationaalisesti. Me 
emme ole kostoretkellä ja vaa-
leissa se sitten nähdään, mikä 
on sinisten tulevaisuus, Meri 
kuittaa.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
huomauttaa, että nyt tehdylle 
epäluottamuslauseelle olisi ol-
lut ja on edelleen oikeitakin pe-
rusteita.

- Hallitus, pääministeri Juha 
Sipilä ja silloinen sisäministe-
ri Petteri Orpo etunenässä, aihe-
utti syksystä 2015 alkaen veron-
maksajalle miljardien eurojen 
laskun katselemalla ensin tum-
put suorana turvapaikkashop-
pailijoiden invaasiota ja sen jäl-
keen sallimalla kielteisenkin 
päätöksen saaneiden jäädä pal-
loilemaan vapaana.

- Rahallisten seurausten lisäk-

si moni on maksanut hallituk-
sen toimettomuudesta tervey-
dellään tai hengellään, viimeksi 
Porissa.

Hallituksessa 
kädetöntä porukkaa

Halla-aho muistuttaa, että kun 
joukko perussuomalaisten kan-
sanedustajia vaati hallitusta to-
teuttamaan yhdessä sovitut 
kiristystoimenpiteet maahan-
muuttopolitiikkaan, silloinen 
puheenjohtaja Soini uhkasi 
potkia heidät puolueesta. 

- Kuvaavaa on, että Sipilän, Or-
pon ja nykyisten sinisten katast-
rofaalinen kädettömyys ja sen 
seuraukset eivät kiinnostaneet 
mediaa tai vasemmistoa lähes-
kään yhtä paljon kuin Soinin 
patsastelu jossakin abortinvas-
tustamiskulkueessa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

hyvää yleistä suhdannetilan-
netta. Hallituksen rehvastelu 
omasta erinomaisuudestaan 
on silmänlumetta. Riittäviä 
toimia ei ole tehty. Työnteon 
kannattavuus ei ole muuttu-
nut, keskituloisen verotaakka 
on kova ja pienyrittäjät huk-
kuvat yhä byrokratiaan.

- Ei ihmisiä voi vaatia eri ak-
tiivimalleilla työllistymään, 
jos töitä ei yksinkertaisesti ole 
tarjolla. On myös usein kan-
nustinloukkutilanteita, jois-
sa työn vastaanottamalla hen-

kilölle jäisi vähemmän rahaa 
käteen kuin työttömänä. Ih-
miset kyllä menevät töihin, 
jos töitä on tarjolla ja työn 
vastaanottaminen on talou-
dellisesti palkitsevaa. Tähän 
me perussuomalaiset esitäm-
me ja vaadimme korjausta, 
Ville Tavio sanoo.

Jyrkkä ei 
ulkomaiselle halpa-
työmarkkinalle

Perussuomalaiset painotta-
vat, että työehtojen polkemi-
sen on loputtava ja ulkomai-
sen halpatyövoimamarkkinan 
luominen on pysäytettävä. Pe-
russuomalaiset haluavat säi-
lyttää ulkomaisen työvoiman 
saatavuusharkinnan, jotta 
Suomessa tehdään jatkossa-
kin töitä rehellisesti ja reilusti 
suomalaisilla työehdoilla.

- Perussuomalaiset vastusta-
vat kaksien työmarkkinoiden 
luomista ja tahtovat tarjo-
ta työntekijöille kepin sijasta 
porkkanaa.

Yrittäjille, 
duunarille 
ja eläkeläisille 
porkkanaa

Perussuomalaiset muistutta-
vat, että yritykset luovat työ-

paikat, ei hallitus.
- Meidän tulee kannustaa 

pienyrityksiä kasvuun esi-
merkiksi antamalla verohyö-
tyä, jos yritys investoi uusiin 
suomalaisiin työpaikkoihin. 
Loputkin yritykset karkaavat 
Viroon, ellemme lopeta byro-
kratiaa ja kuoliaaksi verotta-
mista.

- Verotuksen pienentämi-
nen ei merkitse enää Suomen 
tapauksessa automaattises-
ti valtion tulojen pienenemis-
tä, vaan tavalliseen duunariin 
ja eläkeläisiin kohdistuvat ve-
rohelpotukset kohentaisivat 
ostovoimaa ja piristäisivät ra-
han kiertoa, Tavio sanoo.

Eläkkeiden verotus on Suo-
messa korkeaa.

- Perussuomalaiset laskisivat 
eläkkeiden verotusta työn ve-
rotuksen tasolle. Tämä auttai-
si erityisesti niitä pienituloi-
sia työeläkeläisiä, jotka ovat 
jääneet takuueläkkeen koro-
tusten ulkopuolelle. Lisäk-
si poistaisimme lääkkeiden 
omavastuun pienituloisilta ja 

kohdistaisimme enemmän ra-
haa omaishoitoon.

Suomalaisilta 
investointeja 
suomalaisiin 
yrityksiin

Maailmantaloudessa ta-
loussyklin korkein kasvuvai-
he on jo ohitettu ja ensi vuon-
na Suomen talouskasvun on 
ennakoitu hidastuvan 1,7 pro-
senttiin. Talouskasvu nojau-
tuu kotimaiseen kysyntään 
ja ulkomaankauppaan, mutta 
kotitalouksien kulutuskysyn-
tää rajoittaa käytettävissä ole-
vien tulojen hidastuva kasvu. 
Samoin investointien kasvun 
ennustetaan hidastuvan ensi 
vuonna.

- Perussuomalaiset haluavat 
kannustaa suomalaisia sijoit-
tamaan suomalaisiin yrityk-
siin. Jotta kotimainen kysyn-
tä, investoinnit ja siten myös 
talouskasvu eivät hiipuisi, 
hallituksen pitää ryhtyä toi-

”Perussuomalaiset 
vastustavat
kaksien työ-

markkinoiden
luomista ja tahtovat 
tarjota työntekijöille 

kepin sijasta
porkkanaa.”

“Perussuomalainen 

talouspolitiikka ei 

verota kuoliaaksi.”

- On taloudellisesti kestämätön-
tä ja väärin, että veronmaksajien 
rahoilla ylläpidetään mukavissa 
oloissa tuhansia joutilaita ulko-
maalaisia miehiä, Ville Tavio 
totesi eduskunnassa.
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Passi
SUOMEN PASSI on kaksitahoinen asiakirja. Ensinnäkin se on 
osoitus ja tunnustus siitä, että haltija on Suomen kansalainen eli 
kuuluu yhteisöön nimeltä ”suomalaiset”. Eli on ”suomalainen”. Toi-
saalta se on matkustusasiakirja. Matkustusasiakirjoina eri maiden 
passit ovat eriarvoisia. Suomen passi kuuluu arvokkaimpaan kärki-
kastiin: sen haltija voi matkustaa ilman viisumia 178 maahan. Vain 
Japanin (180) sekä Singaporen ja Saksan (179) passit ovat vielä ko-
vempia papereita.

VIISUMIVAPAUS perustuu siihen, että kyseisestä maasta tulevi-
en ihmisten ei kokemusperäisesti odoteta aiheuttavan ongelmia; 
esimerkiksi syyllistyvän rikoksiin, ylittävän sallittua maassaoloai-
kaa tai hakevan turvapaikkaa. Juuri tästä syystä Afganistanin, So-
malian ja Irakin passit löytyvät taulukon toisesta päästä. Niillä ei 
pääse matkustamaan juuri mihinkään ilman viisumia.

JULKISUUDESSA käydään paljon keskustelua siitä, kuka on tai ei 
ole suomalainen. Vapaamielisimmän näkemyksen mukaan suoma-
lainen on kuka tahansa, jolla on Suomen passi. Tämä olisikin mie-
lekäs tulkinta, jos kansalaisuuden saaminen edellyttäisi esimerkiksi 
suomalaiseen kulttuuriin sopeutumista, työelämään integroitumis-
ta tai pitkää maassaoloaikaa. Näin ei kuitenkaan ole. Vaikka Suo-
men passi on hyötyjen ja etujen näkökulmasta yksi maailman ar-
vokkaimmista dokumenteista, sen saaminen on poikkeuksellisen 
helppoa ja nopeaa. Humanitaariselta maahanmuuttajalta edellyte-
tään neljän vuoden maassaoloa. Toimeentulo-, nuhteettomuus- ja 
kielitaitovaatimuksesta joustetaan rutiininomaisesti.

AFGANISTAN, Somalia ja Irak ovat tärkeimpiä Suomeen tulevi-
en humanitaaristen maahanmuuttajien lähtömaita. Aivan viime 
vuosiin asti käytännössä kaikille niistä tulleille on myönnetty joko 
turvapaikka tai muu oleskelulupa. Oleskelulupa taas johtaa käy-
tännössä aina Suomen kansalaisuuteen. Noin 1000 somalia ja 500 
irakilaista vuodessa muuttuu tilastoissa ”suomalaisiksi”.

NYKYINEN kansalaisuuslainsäädäntö ja -käytäntö perustuu sii-
hen ajatukseen, että nopea kansalaistaminen edistäisi tulijan kotou-
tumista. Kansalaisuus ei siis ole palkinto onnistuneesta kotoutumi-
sesta vaan jotain, jolla maanitellaan ihmistä kotoutumaan. Tämä on 
hyvin nurinkurista ja myös haitallista. Suomessa, toisin kuin mo-
nessa muussa länsimaassa, kansalaisuutta ei voida peruuttaa, teki 
henkilö sittemmin mitä hyvänsä. Maahanmuuttajien häivyttämi-
nen tilastoista myös vaikeuttaa maahanmuuton kustannusten ar-
viointia. Kansalaisuuden saanut maahanmuuttaja voi lisäksi tuoda 
vanhasta kotimaastaan puolison ilman minkäänlaista toimeentu-
loedellytystä. Tästä on usein kyse, kun julkisuudessa puhutaan ro-
manttisesti ”rakkauden perässä Suomeen muuttavista”.

SANOMATTAKIN lienee selvää, että mitä vähemmällä vaivalla 
kansalaisuuden saa, sitä vähäisempi on sen symbolinen merkitys 
myös henkilölle itselleen. Ihminen arvostaa sitä, minkä eteen jou-
tuu ponnistelemaan.

VUODESTA 2003 lähtien Suomen laki on sallinut kaksoiskansa-
laisuuden rajoituksetta. Tällä hetkellä Suomessa asuu lähes 90 000 
henkilöä, joilla on sekä synnyinmaansa että Suomen kansalaisuus. 
Suurin kaksoiskansalaisten ryhmä ovat venäläiset, n. 30 000 hen-
keä. Kaksoiskansalaisuus on hyvin ongelmallista etenkin venäläis-
ten kohdalla, koska se herättää aiheellisia kysymyksiä henkilön 
lojaliteetista valintatilanteissa. Suomen kansalaisuuden pitäisi mer-
kitä yksiselitteistä sitoutumista Suomeen ja suomalaisuuteen.

PERUSSUOMALAISET esittävät eduskuntavaaliohjelmassaan 
kansalaisuuslakien muuttamista mm. siten, että kaksoiskansalai-
suus useimmissa tapauksissa kiellettäisiin ja Suomen kansalai-
suuden saamisen edellytyksiä tiukennettaisiin. Uusille kansalaisil-
le asetettujen vaatimusten tulee vastata niitä hyötyjä ja sitä arvoa, 
jonka he Suomen passista itselleen saavat.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Leena Meren mielestä epäluottamuslause oli pelkkää poliittista teatteria.

miin lisätäkseen suoma-
laisten ostovoimaa ja yri-
tysten investointeja.

Asuminen ja 
polttoaine 
halvemmaksi

Perussuomalaisten mie-
lestä suomalaisten osto-
voima saadaan nousuun 
asumista halpuuttamalla 
ja yksityisautoilun kustan-
nuksia laskemalla.

- Perussuomalainen talo-
uspolitiikka on tavallisen 
kansalaisen puolella, sil-
lä perussuomalainen talo-
uspolitiikka ei verota kuo-
liaaksi, kuten Suomessa 
jopa istuva oikeistohallitus 
tekee, esimerkiksi nosta-
malla asumisen hintaa – ja 
nostamalla autoilun hintaa 
korottamalla polttoaineve-
roa, Tavio huomauttaa.

- Polttoaineveron alen-
tamista luvattiin, jos raa-
kaöljyn hinta nousee 80 

dollariin tynnyriltä ja vaa-
din yhä, että hallitus pitäi-
si lupauksensa. Pääminis-
teri Sipilän hallitus ei pidä 
edes näin yksinkertaista 
lupaustaan!

Haittamaahan-
muutto lopetettava

Perussuomalaiset tahto-
vat muistuttaa eduskun-
taa ja hallitusta siitä, että 
Suomi on suomalaisten 
kansallisvaltio. Turvapai-
kanhakijoiden vastaanot-
topalveluiden piirissä ar-
vioidaan olevan edelleen 
10 500 henkilöä.

- Ei suomalaisille köyhil-
le tai kodittomille ole pys-
tytetty vastaanottokes-
kuksia tarjoamaan heidän 
tarvitsemiaan palvelui-
ta. On taloudellisesti kes-
tämätöntä ja väärin, että 
veronmaksajien rahoil-
la ylläpidetään mukavissa 
oloissa tuhansia joutilaita 
ulkomaalaisia miehiä, jot-

ka eivät ole osallistuneet 
hyvinvointiyhteiskuntam-
me ylläpitoon millään ta-
voin.

- Samaan aikaan suoma-
laiset vanhukset ja sai-
raat jätetään heitteille. Pe-
russuomalaiset vaativat, 
että Suomen on ryhdyttä-
vä toimenpiteisiin yhtäältä 
pakkopalautusten tehos-
tamiseksi ja toisaalta vas-
taanottotoiminnasta ai-
heutuvien kustannusten 
minimoimiseksi. Suo-
mesta tulee tehdä vähiten 
houkutteleva Pohjoismaa 
haittamaahanmuutolle.

Tavio painottaa, että pe-
russuomalaisten mallil-
la verovaramme jäisivät 
käytettäviksi suomalais-
ten hyvinvoinnin edistä-
miseen.

- Ja niitä riittää niin lap-
siperheille ja koulutuk-
seen kuin eläkeläisillekin.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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Perussuomalaisten kansanedustaja Jari 
Ronkainen on tyytyväinen korkeimman 
oikeuden ehdotukseen, joka on saman-
suuntainen kuin Ronkaisen aiemmin te-
kemä lakialoite. - Hallituksen on lopul-
ta saatava aikaan uudistus, joka parantaa 
pienituloisen kansalaisen asemaa taiste-
lussa vakuutuslääkäreitä vastaan.
KORKEIN oikeus (KKO) on 
tänään antanut hallitukselle 
esityksen lainsäädännön täy-
dentämiseksi siten, että So-
siaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontaviraston (Valvira) 
tehtäväksi säädettäisiin työ-
tapaturma- ja ammattitau-
tiasioissa antaa KKO:lle 
pyynnöstä vakuutuslääketie-
teellisiä asiantuntijalausun-
toja.

KKO:n hallitukselle suun-
nattu esitys on harvinaislaa-
tuinen, mutta mahdollinen 
vallan kolmijakoa koskeva 
poikkeus. Korkeimmasta oi-
keudesta annetun lain 4.2 §:n 
mukaan KKO voi tehdä val-
tioneuvostolle esityksiä lain-
säädäntötoimeen ryhtymi-
sestä.

Vakuutuslääkäreiden 
mielivaltaan puututtava

Ronkainen sai tukea taistelulleen KKO:lta:

Taustalla huoli 
kansalaisten 
oikeusturvasta

KKO:n aloitteen taustalla 
on huoli kansalaisten oikeus-
turvasta. KKO:lta voi hakea 
muutosta vakuutusoikeuden 
ratkaisuun vain, jos kysymys 
on siitä, oikeuttaako vam-
ma, sairaus tai kuolema työ-
tapaturma- ja ammattitau-
tilainsäädännön mukaiseen 
korvaukseen, tai siitä, kenen 
korvaus on maksettava.

Tällä hetkellä ei ole käytet-
tävissä tahoa, joka olisi vel-
vollinen antamaan vakuu-
tusoikeudellisessa asiassa 
lääketieteellisen lausunnon 
tai joka antaisi sellaisen va-

paaehtoisesti.
KKO:n mukaan puolueetto-

man asiantuntijan näkemyk-
sen saaminen tarvittaessa 
parantaisi kansalaisten oike-
usvarmuutta. Lisäksi lausun-
tojen tulisi olla muutoksenha-
kijoille maksuttomia.

- Valittajien oikeusturva hei-
kentyy merkittävästi, jos he 
eivät asiantuntijalausunnois-
ta aiheutuvien kustannusten 
pelossa ryhdy vaatimaan la-
kisääteisiä oikeuksiaan hake-
malla muutosta KKO:sta ti-
lanteissa, joissa siihen olisi 
perusteita, toteaa KKO.

Sosiaali- ja terveys-
ministeriö ei ole 
viitsinyt korjata 
epäkohtaa

KKO:n esitys on tarpeelli-
nen, sillä jo vuonna 2014 apu-
laisoikeuskansleri kiinnit-
ti huomiota tuomioistuinten 
tarpeeseen saada vakuutus-
lääketieteellisiä lausuntoja ja 
totesi, että järjestelmä tai toi-
mielin lausuntojen antami-
seksi tulisi saada aikaan viivy-
tyksettä.

Vuosina 2015-2016 lausun-
toja tuomioistuimille antoivat 
sosiaali- ja terveysministe-
riön pyynnöstä yliopistolli-
set sairaanhoitopiirit. Ne kui-
tenkin ilmoittivat KKO:lle 
vuonna 2017, etteivät ne enää 
kyenneet löytämään vapaa-
ehtoisia erikoislääkäreitä lau-
sunnonantajiksi.

Lausuntojen antamista kos-
keva säädösvalmistelu ei ole 
vuosien aikana edennyt yh-
tään mihinkään sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Minis-
teriötä johtaa ministeri Pirk-
ko Mattila (sin.).

”Ihmettelisin, jos 
hallitus ei reagoi”

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Jari Ronkai-
sen mielestä KKO:n esitys on 
”kova juttu”.

- Ihmettelisin, jos hallitus 
ei reagoi siihen, että KKO on 
huomannut aukon laissa.

- Tässä taustalla on se on-
gelma, että pienituloiset ih-
miset eivät pysty vastaamaan 
vakuutuslääkärin höpinöihin, 
koska pelkona on se, että ra-
hat loppuvat, jos ei ole mah-

dollista saada hyvää asian-
ajajaa. Ei siinä pysty kukaan 
taistelemaan vakuutusyhtiöi-
tä vastaan, Ronkainen sanoo.

Hän on jo useamman vuo-
den ajan eduskunnassa edis-
tänyt vakuutusyhtiöitä vas-
taan taistelevien ihmisten 
asiaa.

Vuosi sitten Ronkainen teki 
lakialoitteen, joka tähtää sii-
hen, että vakuutusyhtiöiden 
korvaus- ja eläkepäätökset 
tehtäisiin lähtökohtaisesti va-
kuutetun oman lääkärin diag-
noosin pohjalta. Tällöin va-
kuutusyhtiöiden lääkäreillä ei 
enää olisi mahdollisuutta po-

PERUSSUOMALAISTEN ympäristö-
valiokunnan jäsenet, kansanedusta-
jat Olli Immonen sekä Rami Lehto ovat 
huolissaan uuden jätelain synnyttä-
mästä turhasta byrokratiasta ja muis-
ta ongelmista.

- Tuntuu siltä kuin istuva hallitus pyr-
kisi seurauksista piittaamatta ajamaan 
kaikki peruspalvelut ja perustoimin-
not markkinavoimien hoidettavak-
si. Emme tietenkään pidä kategorises-
ti vapaita markkinoita pahana asiana. 

Tietyillä yhteiskunnan osa-alueilla se 
ei kuitenkaan toimi parhaalla mah-
dollisella tavalla kansamme koko-
naisetua palvellen, toteavat kansan-
edustajat Immonen ja Lehto.

- Laaja markkinaehtoisuus soveltuu 
huonosti esimerkiksi jätehuoltoon, 
jonka ydintehtävä on terveyden- ja 
ympäristönsuojelu, jonka tulee huol-
tovarmuuden näkökulmasta toteutua 
myös kriisiaikana, sanoo Immonen.

Perussuomalaiset pitävät todennä-

köisenä, että jätelain muutokset tu-
levat nostamaan jätehuollon kus-
tannuksia ja heikentämään julkisen 
jätehuollon toimivuutta.

- Jätehuolto on osa yhteiskunnan 
perusinfraa ja täten välttämättömyys-
palvelu, jota ei voi jättää vain mark-
kinoiden hoidettavaksi, toteaa Lehto, 
joka muistuttaa Kuntaliiton kiinnittä-
neen huomiota samoihin ongelmiin 
omassa lausunnossaan ympäristömi-
nisteriölle.

Uusi jätelaki lisää byrokratiaa ja aiheuttaa muita ongelmia

“Pienituloiset ihmiset 

eivät pysty vastaamaan

vakuutuslääkärin 

höpinöihin.”

Jari Ronkainen
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Juvosen lakialoite menossa läpi: 

Varusmiesten tapaturmasuojaan 
oikeudenmukainen korjaus

PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Arja Juvo-
nen esitti vuosi sitten la-
kialoitetta, jolla otettaisiin 
varusmiespalvelusta tai ker-
tausharjoituksia suorittavat 
henkilöt saman tapaturmi-
en korvauskäytännön piiriin 
kuin kriisinhallintaoperaati-
oissa palvelevat sotilas- ja si-
viilihenkilötkin.

- Sotilastapaturmaa ja pal-
velussairauden korvaamista 
koskevassa laissa ei ole vas-
taavia säännöksiä lisäkorva-
uksesta pysyvästä haitasta 
tai kuolemantapauksen joh-
dosta maksettavasta lisäkor-
vauksesta kuin laissa tapa-
turman ja palvelussairauden 
korvaamisesta kriisinhal-
lintatehtävässä. Tämä aset-
taa aseellista, aseetonta ja si-
viilipalvelusta suorittavat 
heikompaan asemaan kuin 
kriisinhallintatehtäviin osal-
listuvat, Juvonen perusteli.

”Tänään on ilon 
päivä”

Hallituksen esityksessä to-
detaan lakia muutettavan 
niin, että asevelvollisuutta 
suorittaessa vammautuneel-
le tai asevelvollisuutta suorit-
taessaan kuolleen omaisille 
maksetaan lisäkorvaus. 

- Sain juuri äsken tiedon, 
että lakialoitteeni on men-
nyt läpi. Tänään on ilon päi-
vä, Juvonen kommentoi laki-
muutosta.

Juvosen lakialoitteen alle-
kirjoitti 116 kansanedustajaa. 
Myös eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunta esitti lau-

Perussuomalaisten 
kansanedustaja Arja 
Juvonen iloitsee so-
tilastapaturmaa ja 
palvelussairaiden 
korvauksia koskevan 
lakialoitteensa läpi-
menemisestä.

tilasta näkemättä evätä kor-
vauksia, elleivät he kykeni-
si lääketieteellisin perustein 
todistamaan korvaushake-
musta olennaisilta osin vir-
heelliseksi.

- Hallituksen on lopul-
ta saatava aikaan uudistus, 
joka parantaa pienituloi-
sen kansalaisen asemaa tais-
telussa vakuutuslääkäreitä 
vastaan, Ronkainen sanoo.

KKO:n aloite kasaa 
painetta hallitukselle

KKO:n aloite kasaa halli-
tukselle painetta tekemään 
esitys, jossa on samoja ele-
menttejä kuin kansanedus-
taja Ronkaisen aiemmassa 
lakialoitteessa.

Kansanedustajien lakia-
loitteet tyypillisesti hautau-
tuvat valiokuntiin eivätkä 
etene mihinkään.

- Minulle sopii se, että hal-
litus lopulta reagoisi asiassa, 
kun KKO on huomauttanut 
asiasta, Ronkainen sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
     KUVAT MATTI MATIKAINEN 
     JA LEHTIKUVA

sumassaan, että lain muutos-
tarpeet selvitetään.

- 1.1.2017 voimaan astui laki, 
joka toi vapaaehtoisessa krii-
sinhallinnassa eli rauhan-
turvaajana toimivalle ja hä-
nen läheiselleen taloudellista 
turvaa tapaturman tai kuole-
mantapauksen johdosta. Sa-
malla kun tuo tärkeä laki as-
tui voimaan, niin lakisääteistä 
asevelvollisuutta suorittavat 
varusmiehet kuitenkin unoh-
tuivat jääden vastaavan lain 
ulkopuolelle. Kyse oli suures-
ta epäkohdasta, Juvonen ker-
too lakihankkeeseen taus-
toista.

- Uusi laki tuo vihdoinkin 
korjauksen asiaan tuoden la-
kisääteistä asevelvollisuutta 
suorittavat varusmiehet, va-
paaehtoista asevelvollisuutta 
suorittavat naiset ja siviilipal-
velusta suorittavat henki-
löt myös korvausten piiriin. 
Tämä on turvaa meidän lap-
sillemme, Suomen nuorille.

Kolme kuoli 
Raaseporissa

Lakiesityksen mukaan va-
rusmiehellä olisi oikeus saa-
da lisäkorvausta vamman tai 

sairauden aiheuttamasta py-
syvästä haitasta kertakorvaus, 
jonka suuruus olisi enimmil-
lään 210 000 euroa. Palve-
luksessa menehtyneen lähio-
maisilla olisi oikeus 200 000 
euron (puoliso) korvaukseen 
ja 40 000 (edunjättäjän lap-
si) korvaukseen. Mikäli va-
rusmiehellä ei olisi puolisoa 
tai lasta, korvaus olisi hänen 
vanhemmilleen 20 000 eu-
roa.

- Lakiesitys on hyvä, mut-
ta sinä on toki myös korjatta-
vaa. Laki astuu esityksen mu-

PERUSSUOMALAISTEN kansanedusta-
ja Sami Savio vaati eduskunnan syys-
kauden avausistunnossa hallitukselta 
lakiesitystä, joka mahdollistaisi alaikäis-
ten parissa lyhytaikaisestikin työskente-
levien henkilöiden rikostaustan selvit-
tämisen. 

Lasten ja nuorten kanssa työskentele-
viä on vuodesta 2003 alkaen velvoitettu 
esittämään työnantajalle työ- tai virka-
suhteeseen ottamisen yhteydessä ri-
kosrekisteriote, josta ilmenevät esimer-

kiksi mahdolliset lapseen kohdistuneet 
rikokset, samoin seksuaali-, väkivalta- ja 
huumausainerikokset. Otetta ei kuiten-
kaan voida nykyisellään vaatia tehtävis-
sä, joissa työskentely kestää vuoden ai-
kana enintään kolme kuukautta.

- Asia on herättänyt hämmennystä 
vanhempien keskuudessa. Esimerkik-
si monet päiväkodit joutuvat palkkaa-
maan lyhytaikaisia sijaisia, mutta työn-
antajilla ei ole oikeutta tarkistaa heidän 
taustojaan. Kestämätön tilanne on kor-

jattava pikaisella lakimuutoksella, Sa-
vio vaatii.

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurtti-
lan mukaan rikosrekisteriote pitäisi voi-
da vaatia jo ennakoivasti erilaisiin sijais-
rekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta. 
Savio yhtyy Kurttilan näkemykseen.

- Esitetty varsin yksinkertainen laki-
muutos tarjoaisi vanhemmille mielen-
rauhaa ja parantaisi puhtain paperein 
töitä hakevien asemaa, Savio huomaut-
taa.

Kaikkien alaikäisten kanssa työskentelevien taustat selvitettävä

kaan voimaan 1.1.2019, mutta 
sitä tulisi mielestäni sovel-
taa taannehtivasti. Näin myös 
joulukuun 2017 järkyttävän 
Raaseporin junaonnettomuu-
den uhrit saisivat oikeutta 
osakseen. Raaseporin junaon-
nettomuudessa menehtyi kol-
me varusmiestä ja moni louk-
kaantui myös vakavasti.

Korvauksia myös 
taannehtivasti

Juvonen muistuttaa, ettei 
mikään raha tuo terveyttä tai 
menehtynyttä takaisin. Suo-
malaisten suru on näissä jär-
kyttävissä turmissa yhteinen.

- On oikeus ja kohtuus, että 
korvaukset maksetaan myös 
taannehtivasti, esimerkik-
si 1.1.2017 saakka, jolloin laki 
kriisinhallinnassa toimivien 
korvauksista astui voimaan. 
Tulenkin esittämään toimen-
pide- ja talousarvioaloitteella 
ja mahdollisesti myös lakia-
loitteella, että lakia sovel-
letaan myös taannehtivas-
ti siten, että korvaukset ovat 
mahdollisia, Juvonen sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Arja Juvosen mielestä kor-
vauksia tulisi maksaa myös 
taantuvasti.

Vakuutuslääkärit 
tekevät mielival-
taisia diagnoo-
seja tapaamatta 
potilasta. Kuvi-
tuskuva. 
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Venäjän tonttikaupoista 
varoitettu jo vuosikausia

Perussuomalaiset muistuttavat:

AIRISTON HELMI -yhti-
ön omistuksessa oleviin alu-
eisiin ja tiloihin Turun saaris-
tossa aloitettiin kotietsintä. 
Helsingin Sanomien mukaan 
venäläistaustaista suoma-
laista osakeyhtiötä epäillään 
mm. rahanpesusta. Kotietsin-
tä on Suomen oloissa poik-
keuksellinen, sillä operaa-
tioon osallistui satakunta 
ihmistä keskusrikospoliisis-
ta, Lounais-Suomen poliisis-
ta, merivartiostosta sekä Puo-
lustusvoimista.

Rahanpesusyytökset ovat 
toki oiva syy laajaan kotiet-
sintään, mutta taustalla kum-
mittelee jo vuosia kuumana 
perunana pyörinyt ihmette-
ly, miten pitäisi reagoida Suo-
men strategisten kohteiden 
lähettyviltä venäläisten ta-
hojen ostamiin tontteihin ja 
kiinteistöihin.

HS:n toisessa jutussa nime-
tön sotilaslähde puolustus-
voimista kertoo, että Airis-
ton Helmi on ollut vuosien 
ajan sekä Puolustusvoimien 
että suojelupoliisin tarkkai-
lun alla.

Kiirettä ei ole kuitenkaan 
pidetty. HS kertoo, että yh-
tiö perustettiin vuonna 2007, 
ja jo 2011 keskusrikospolii-
si selvitti yhtiön maakaup-
poja. Sen jälkeen on ihme-
telty vierestä, kun yhtiö on 
ostanut Puolustusvoimien 

poistohuutokaupoista aluk-
sia, rakentanut helikopterien 
laskeutumiskenttiä, asenta-
nut ”tavanomaista enemmän” 
valvontakameroita ja raken-
tanut asuintiloja, ilman mi-
tään merkkejä kaupallisesta 
matkailutoiminnasta.

Vihreä ministeri ei 
uskonut varoituksia

Vuonna 2015 Iltalehti kom-
mentoi, että Airiston Helmi 
-yhtiön helikopterikentälle 
oli myönnetty poikkeuslu-
vat valtiorajan ylittävään len-
totoimintaan. Iltalehden 
mukaan tämä käytännössä 
tarkoitti sitä, että Suomen ja 
samalla EU:n ulkoraja oli ve-
näläisten omistamilla saaris-
tohuviloilla. Rajavalvonnan ja 
tullin olisi pitänyt toteuttaa 
rajamuodollisuudet siten pai-
kan päällä, mutta sellaiseen 
resurssit eivät riittäneet. Ja 
valvomatta jäi.

Kuvio haisi kaikkien nenään 
jo vuosien ajan omituiselta. 
Ja vaaralliselta. Mutta koska 
tonttien ja kiinteistöjen os-
taminen on laillista puuhaa, 
keinoja puuttua asiaan ilman 
lainmuutoksia tai rikollista 
toimintaa ei ollut.

Katsotaanpa muutamia esi-
merkkejä siitä, mitä perus-
suomalaiset ovat aiemmin sa-
noneet aiheesta:

Vuonna 2008 PS:n silloinen 
puheenjohtaja Timo Soini 
kysyi hallitukselta venäläis-
ten maakaupoista ja niiden 
mahdollisesta rajoittamises-
ta. Vanhasen toisen hallituk-
sen oikeusministeri Tuija 
Brax (vihr.) vastasi, että ra-
joituksien käyttöönotto edel-
lyttäisi painavia perusteita: 
” Toistaiseksi ei ole selkeätä 
näyttöä, että ulkomaalaisten 
kiinteistönomistuksesta tie-
tyillä alueilla olisi aiheutunut 
sellaisia vakavia taloudellisia, 
yhteiskunnallisia, ympäristöl-
lisiä tai alueellisia vaikeuksia, 
joiden vuoksi rajoituksia voi-
taisiin pitää perusteltuna.”

Vuonna 2011 Sampo Terho 
otsikoi blogiartikkelinsa yti-
mekkäästi: ”Venäläisten maa-
kaupat kiellettävä.”

Halla-aho sai 
haukut kyseltyään 
aiheesta

Nykyinen PS:n puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho jätti 
maaliskuussa 2014 – Venäjän 
sotilaallisten toimien Ukrai-
nassa juuri pulpahdettua esil-
le – hallituksen vastattavaksi 
kirjallisen kysymyksen, jos-
sa kysytään, olisiko ”aihetta 
harkita esimerkiksi ulkomaa-
laisten kiinteistökauppoja kos-
kevaa lainsäädäntöä, Suomen 
turvallisuuspoliittisia ratkai-

suja tai puolustusvoimien ra-
hoitusta uudelleen.”

Halla-ahon teksti oli niin 
kova, että Suomessa ei oltu 
moiseen totuttu. Turpo-kes-
kustelija Janne Riiheläi-
nen valitti, ei itse asiasta, 
vaan tyylistä, ja moitti, että 
jos Halla-aho olisi tosissaan 
tiukempien turpo-ratkaisu-
jen suhteen, hän olisi antanut 
jonkun muun esittää asian-
sa. Riiheläisen mielestä Hal-
la-aho oli itsekäs, kun tällä 
tavalla kysymällä omi asian 
itselleen, mikä ei sovi kansan-
edustajalle eikä europarla-
mentaarikolle.

Vuonna 2014 PS:n ajatus-
paja Suomen Perusta jul-
kaisi teoksen ”Venäjä: uhka 
vai mahdollisuus? – avointa 
keskustelua Suomen Venäjä-

suhteesta”. Kirjan julkaisun 
jälkeisellä keskustelutilai-
suuksien kierroksella aihee-
na olivat maakaupat: ”Ovatko 
varuskuntien ja muiden stra-
tegisten kohteiden lähellä teh-
dyt maakaupat turvallisuus-
riski? Miksi Venäjä ei halua 
vastavuoroisuutta maakaup-
poihin?”

Maakauppoihin 
ei osattu suhtautua
turvallisuus-
uhkana

Perussuomalaisten Rei-
jo Tossavainen kirjoitti blo-
giinsa vuonna 2015, että heti 
kansanedustajana 2011 aloit-
taessaan hän teki lakialoit-
teen, joka toteutuessaan olisi 
rajoittanut ETA-alueen ul-

AINOA viime presidentinvaa-
lien ehdokas, joka totesi Ve-
näjän olevan uhka Suomen 
turvallisuudelle, oli perussuo-
malainen Laura Huhtasaari. Ai-
noa puoluepoliitikko, joka 
2014 osoitti mieltä Venäjän lä-
hetystön edessä Ukrainan ta-
pahtumien johdosta, oli Jussi 
Halla-aho.

Kukaan ei varmasti tule muis-
tuttamaan, että perussuoma-
laiset ovat olleet ulkomaalais-
ten tonttikauppojen osalta 
aktiivisia aivan alusta asti. Eikä 
kukaan tule muistuttamaan, 
että selitykset ovat olleet vas-
tuuministereillä monet, mik-
si toimenpiteisiin ei ihan vielä 
tarvitse ryhtyä. Lukekaa tämä 

myös kokoomuksessa ja kes-
kustassa. Ei perussuomalaisten 
kantaa tarvitse pelätä.

Timo Haapala kirjoitti Sanoma-
konsernissa perussuomalaisten 
hypänneen Putinin kelkkaan. 
Toisaalta välillä kuulee sitten 
niitäkin väitteitä, että perussuo-
malaiset olisi Venäjä-vastainen 
tai peräti russofobinen, vasta-
ten siten väittäjien mielikuvaa 
muukalaiskammoisesta äärioi-
keistopuolueesta.

Tämä Venäjä-kortin heitte-
ly taitaa liittyä 90-luvulta pe-
räisin olevaan ajatukseen, että 
Suomi ei äänestäjien vähäisen 
kannatuksen ja Sauli Niinistön-
kin mainitsemien syiden takia 
(Suomen Kuvalehti, Uusi Suo-
mi) pysty helposti liittymään so-
tilasliitto Natoon. 

Tässä 90-luvun ajatuksessa 
EU- ja eurojäsenyydet ovat par-
haat pidäkkeet Venäjän aggres-
siolle. Kaikki tahot, jotka edes 

varovaisesti haastavat EU:ta tai 
euroa, ovat turvallisuusriskejä. 
Jostain syystä Ruotsissa ei kui-
tenkaan suhtauduta euroon 
turvallisuusratkaisuna. On hy-
vin vaikea sanoa, missä menee 
aidon turvallisuus- ja ulkopoliti-
koinnin ja pelkän Venäjä-kortil-
la sisäpolitikoinnin raja.

Venäjä pysyy naapurina ja 
haasteena. Toivottavaa kuiten-
kin olisi, että vielä joskus si-
säpolitiikassamme kaikkein 

Turun saaristossa tapahtuvat koti-
etsinnät ovat tervetullut ja pitkään 
odotettu reaktio venäläisten epä-
määräisiin tonttikauppoihin Suomen 
strategisilla alueilla. Perussuomalaiset 
varoittivat Venäjän tonttikaupoista jo 
kymmenen vuotta sitten.

”Kokoomus, Stubbin johdolla, ulvoi äänekkäimmin viisu-
mivapautta venäläisille, kunnes ei Ukrainan tapahtumien 
ja EU:n asettamien pakotteiden vuoksi enää kehdan-
nut. Kokoomus, Grahn-Laasonen etunenässä, vastusti 
raivokkaimmin venäläisten maakauppojen rajoittamista, 
vaikka oli täysin selvää, millaisia strategisia riskejä niihin 
sisältyy. Kokoomuksen mielestä rajoittaminen olisi ollut 
rasismia. Kokoomus, ministeri Mykkäsen hahmossa, 
haluaa pitää puolustuslaitoksen virat auki Venäjän kansa-
laisille. Ei tarvitse olla Clausewitz tai Sun Tzu ymmär-
tääkseen, mikä tässä on ongelma. Kokoomus on jatkuvasti 
ja johdonmukaisesti Putinin asialla.”
          Jussi Halla-aho 

TOIMITTAJAN KOMMENTTI
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Kun Suomi siirtyi eurovaluuttaan, menetimme ”kansallisen kurittajan”, siis 
keskuspankin. Miten voidaan ratkaista kilpailukyvyn vaalimisen ongelma, 
kun kotimaista kurinpitäjää enää ole? Tätä kysyy blogissaan valtionva-
rainministeriön eläkkeelle jäänyt ylijohtaja Peter Nyberg. 

”Euroajan historia ollut karu – 
mutta mitä on vielä edessä?”

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Peter Nyberg: 

VTT Peter Nyberg huomauttaa, 
että kymmenen vuoden hei-
kon talouskasvun jälkeen yhä 
useammat euron kannattajat 
ovat joutuneet hieman vasta-
hakoisesti myöntämään, ettei 
eurojäsenyys ole ollut Suomen 
taloudelle eduksi. Hän on tyy-
tyväinen siitä, että vihdoin sel-
kokielisesti myönnetään, että 
eurojäsenyys asettaa Suomel-
le käytännössä pitkälle mene-
viä yhteiskunnallisia muutos-
vaatimuksia.

Nyberg muistuttaa, että kos-
ka eurojärjestelmässä valuut-
takurssi ei voi muuttua, on 
taloudellisten sopeuttamiskei-
nojen löydyttävä maan rajo-
jen sisäpuolelta. Näitä voivat 
olla muun muassa työmarkki-
noiden, hyödykemarkkinoiden 
ja yritysten sisäisen toiminnan 
joustot.

Hänen muistikuviensa mu-
kaan taloudellisten joustojen 
vaatimus ei ollut euroon liitty-
essämme maan päättäjille epä-
selvä – olihan Suomella pitkä 
devalvaatioiden historia, joka 
osoittaa kyvyttömyydestä so-
pimiseen.

- Luotettiin kuitenkin siihen, 
että kun Suomi kerran oli jä-
senenä, niin pelko ja kokemus 
kilpailukyvyttömyyden seuraa-
muksista pakottaisivat eri osa-
puolet maan kannalta vastuul-
liseen toimintaan. Tältä osin 
ajattelu oli hyvin samantapai-
nen kuin se, jota sovellettiin ro-
mahdukseen päätyneen ”va-
kaan markan” synnyttämisessä.

Euron karu historia

Nybergin käsityksen mukaan 
euroajan historia on Suomen 
osalta ollut karu. Nokian nou-
sun jälkeen on koettu pitkä 
suhdannetaantuma ja matalan 
kasvun kausi. Kilpailukyky on 
heikentynyt.

- Uutena joustojen korvik-
keena ja eri osapuolten etu-
jen rahoituskeinona tuli käyt-
töön jatkuva julkisen talouden 
velkaantuminen, jota suures-
ti helpotti euroalueen poikke-
uksellisen kevyt rahapolitiikka. 
Nousevien korkojen aikana tä-
mäkin tie on nyt kuljettu lop-
puun, mutta ymmärtääkseni 
vieläkään ei vallitse yksimieli-
syyttä siitä, mitä joustoja ja ke-
nen toimesta tulisi ensisijaises-
ti kehittää, Nyberg kirjoittaa.

Kenen pitäisi joustaa 
- työntekijöidenkö?

Nybergin mukaan luulisi ole-
van eduksi, jos kaikilta osapuo-

kopuolisten tahojen oikeut-
ta ostaa Suomesta kiinteistö-
jä. Aloite sai taakseen yli sata 
kansanedustajaa, mutta lo-
pulta ei edennyt. Tossavainen 
teki maaliskuussa 2015 kirjal-
lisen kysymyksen, mitä hal-
litus aikoo tehdä, että ”tar-
koitushakuiselta näyttävä 
ulkomainen kiinteistöjen han-
kinta otetaan vakavampaan 
turvallisuusharkintaan ja 
kaupankäynti rajoitetaan?”

Samoin vuonna 2015 Pe-
russuomalainen-lehti ja Suo-
men Uutiset -verkkosivusto 
kuvautti helikopterista kä-
sin epäilyttävän rantatontin 
ja kirjoitti: ”Itäinen naapuri-
maamme on vuosikymmeni-
en ajan hallinnut laajaa ran-
ta-aluetta Suomenlahdella. 
Ihmetystä herättää erityises-
ti Venäjän suuri rantatontti 
Upinniemen varuskunnan vä-
littömässä läheisyydessä.”

PS:n varapuheenjohtaja ja 
kansanedustaja Juho Eero-
la kertoi vuonna 2016 Ylel-
le, että venäläisten tekemiin 
maakauppoihin Suomessa ei 
pitkään aikaan osattu suh-
tautua turvallisuusuhkana, ja 
että kymmenen vuotta sitten 
aiheesta eivät oikein muut 
puhunueet kuin perussuo-
malaiset ja demareiden Suna 
Kymäläinen. Toisessa Yle-
haastattelussa Eerola sanoi, 
että ”isänmaan myynti Euroo-

tekopyhin Venäjä-kortilla pe-
laaminen vaimenisi. Venäjä on 
meidän kaikkien yhteinen naa-
puri ja haaste. 

Jos arvata pitää, monet ha-
luaisivat kääntää ensi kevään 
eduskuntavaalien teemak-
si maahanmuuton sijaan Ve-
näjän ja turvallisuuspolitii-
kan. Kyllä sekin kävisi. Silloin 
PS olisi aluksi reilu, mutta en-
simmäisestä aiheettomasta 
putin-kortista puolue toden-

näköisesti kaivaisi esiin kokoo-
muksen Alexander Stubbin, 
joka oli kymmenen vuotta sit-
ten kiirehtimässä viisumiva-
pautta Venäjälle, tai Olli Reh-
nin (kesk.) Turkin EU-jäsenyyttä 
ajamassa, tai erityisesti SDP:n, 
mutta myös muiden puoluei-
den merkkihenkilöiden lämpi-
mät välit Neuvostoliittoon, Ve-
näjään ja Itä-Saksaan.

Juhani Huopainen

lilta vaadittavia joustoja yritet-
täisiin lisätä samaan aikaan ja 
yhdessä. Tämä taas vaatii osal-
listujilta sopimishalua ja -kykyä 
sekä kaikkien valmiutta keskus-
teluun ja muiden osapuolten 
tarpeiden huomioimiseen.

- Valitettavasti suomalainen 
keskustelu näyttää keskittyvän 
melkein yksinomaan juuri työ-
markkinoiden joustojen lisää-
miseen. Sopimisyhteiskunnan 
vaatima laaja valmius keskuste-
luun ja muiden osapuolten nä-
kökohtien ymmärtämiseen on 
puuttunut Suomesta sekä en-
nen euroaikaa että sen jälkeen.

Tämän osoittavat Nybergin 
mukaan edelleenkin jatkuvat 
kilpailukyvyttömyyden jaksot 
sekä julkisen vallan syömäve-
lan kasvu euroaikana.

Oman keskuspankin – kurit-
tajan – puutteessa syömävel-
ka kasvaa. Mutta velkaantumis-
ta ei voida jatkaa loputtomiin. 
Mitä siis pitäisi tehdä?

Kolme vaihtoehtoa

Nyberg hahmottelee blogis-
saan kolme päävaihtoehtoa, 
joista jokaiseen liittyy kovia po-
liittisia rajoitteita:

1. LIITTOVALTIO: 

Suomi voisi suostua siirtämään 
päätösvaltaa ulkomaille vielä 
suuremmassa määrin kuin tä-
hän saakka, toivoen sieltäpäin 
kotimaisia työmarkkinoita sito-
via rajoitteita ja ohjeita.

Venäjän 
presidentti 
Vladimir 
Putin kehotti 
vuonna 2010 
suomalaisia 
iloitsemaan 
venäläisten 
maakaupoista.

pan unionin ulkopuolisille ta-
hoille pitäisi kieltää”.

Noin sata 
epämääräistä 
kiinteistökauppaa

Samana vuonna Ylellä pe-
russuomalaisten kansanedus-
taja Rami Lehto jakoi kan-
salaisten huolen Venäjän 
maakauppojen vaikutuksesta 
Suomen turvallisuuteen. Hän 
piti tärkeänä saattaa uhkaku-
via kansan tietoisuuteen ja 
toivoi aiheesta keskustelua.

Pari päivää myöhemmin 
tuolloin perussuomalaisten 
riveissä puolustusministerinä 
toiminut Jussi Niinistö vas-
tasi eduskunnan kyselytun-
nilla perussuomalaisten kan-
sanedustajan kysymykseen, 
että Suomessa on tehty ”noin 
sata epämääräistä kiinteistö-
kauppaa” ja lupasi, että puo-
lustusministeri jatkaa asias-
sa selvitysvastuulla ja selvitys 
tullaan luovuttamaan oikeus-
ministeriölle. Samassa yhte-
ydessä kokoomuksen sisämi-
nisteri Paula Risikko kertoi, 
että ministeriöt selvittävät 
asiaa yhteistyössä.

TEKSTI JUHANI HUOPAINEN
      KUVAT PS ARKISTO JA 
      LEHTIKUVA

2. EUROERO: 

Suomi voisi synnyttää uudes-
taan kotimaisen kurinpitäjän 
siirtymällä takaisin omaan kan-
salliseen valuuttaan.

3. SOPIMISYHTEISKUNTA: 

Suomi voisi myös pyrkiä seu-
raamaan Ruotsin ja Saksan esi-
merkkiä laajentamalla vaa-
dittavien joustojen määrää ja 
varmistamaan, että eri osa-
puolten näkemyksiä huomioi-
daan.

Talouspolitiikka 
jakaa yhteiskuntaa

Liittovaltiotietä on Nybergin 
mukaan helppo kulkea pikku-
askelin – siihen saakka kunnes 
päämäärä selviää, jolloin vas-
tustus merkittävästi kovenee. 
Euroero voisi tulla kyseeseen 
ainoastaan tilanteessa, jossa 
maa kohtaa todella suuria ta-
loudellisia vaikeuksia.

- Sopimisyhteiskuntaa voi-
daan tavoitella parhaiten siinä 
yhä epätodennäköisemmäs-
sä tilanteessa, jossa taloudelli-
nen toiminta on vakaa ja hyvä 
eivätkä poliittiset vastakkain-
asettelut ole jyrkkiä.

Blogi päättyy pohdintaan sii-
tä, nähdäänkö jatkossa ay-liik-
keen kurittamista, yritysten tu-
kien rajoittamista, vai onko 
edessä laajeneva päätösvallan 
siirto europäättäjille. Sopimis-
yhteiskunta olisi mahdollinen 
sekin, mutta ellei tähän pääs-
tä, lienee lähivuosina tiedossa 
suomalaista yhteiskuntaa mel-
ko syvästi jakavaa talouspoli-
tiikkaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Velkaantumista
ei voida
 jatkaa 

loputtomiin.

Kuvio haisi kaikkien 

nenään jo vuosien 

ajan omituiselta.
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Irakista on ilmeisesti saapumassa Suo-
meen delegaatio, joka myöntää passeja 
irakilaisille turvapaikanhakijoille, jotka 
käyvät töissä, mutta joiden passi on ka-
donnut. Myös huhuja hankkeen kaatu-
misesta on liikkeellä.
SISÄMINISTERIÖ ilmoitti 
muutama viikko sitten Irakin 
aikeista jakaa passeja kieltei-
sen päätöksen saaneille tur-
vapaikanhakijoille. 

Suomeen on ilmeisesti saa-
pumassa delegaatio, joka 
myöntää passit niille työssä-
käyville kansalaisilleen, joilta 
se puuttuu, jotta nämä voisi-
vat hakea työperäistä oles-
kelulupaa Suomesta. Sisämi-
nisteri Kai Mykkänen (kok.) 
kertoi idean syntyneen hänen 
keskustelustaan Irakin Suo-
men suurlähettilään kanssa.

Mykkänen arvioi Oikeus-
toimittajat ry:n lounastilai-
suudessa, että noin muutama 
sata Suomessa olevista seit-
semästätuhannesta irakilai-
sesta turvapaikanhakijasta te-
kee töitä.

Sisäministeri 
ei usko suomalaisten 
vastustavan

Mykkänen ei usko suoma-
laisten vastustavan sisämi-
nisteriön ja Maahanmuut-
toviraston koordinoimaa 
hanketta.

- Jos vastustus on kiinni 
pelkästään passin puuttees-
ta, niin minusta se on erikois-
ta, jos samaan aikaan olemme 
kuitenkin varsin laajalla rin-
tamalla toivomassa työperäis-
tä maahanmuuttoa Suomeen.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jussi Halla-aho ih-
mettelee Mykkäsen perustei-
ta passinjako-operaatiolle.

- Kielteisen turvapaikka-
päätöksen saaneita ei pysty-
tä palauttamaan Irakiin mm. 

siksi, että heillä ei ole pas-
sia. Nyt Irak ryhtyy jakamaan 
Suomessa oleville irakilaisil-
le passeja, mutta ei siksi, että 
nämä pääsisivät kotimaahan-
sa, vaan jotta he voisivat ha-
kea Suomesta ”työperäistä 
oleskelulupaa”. Tätäkö on tä-
män hallituksen työperäinen 
maahanmuutto?

Varasuunnitelma 
maassa pysymiseksi

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Ville Tavio jätti 
eduskunnassa kirjallisen ky-
symyksen hallitukselle sisä-
ministerin ideoimasta iraki-
laisten passidelegaatiosta.

Tavion mukaan irakilaisten 
passioperaatio voi lisätä Suo-
men houkuttelevuutta turva-
paikanhakijoiden kohdemaa-
na sekä irakilaisten laitonta 
maahantuloa. Hän huomaut-
taa, ettei yhtäkään laittomas-
ti Suomeen saapunutta iraki-
laista onnistuta palauttamaan 
tämän passidelegaation avul-
la.

- Hallitus keskittyy vääriin 
asioihin. Laittomasti saapu-
neille irakilaisille tarjotaan 
varasuunnitelma Suomes-
sa pysymiseksi, vaikka pitäisi 
keskittyä lähettämään heidät 
takaisin Irakiin, Tavio sanoo.

Palautussopimus jäi 
neuvottelematta

Tavio katsoo Sipilän hal-
lituksen toimien tähtäävän 
laittomasti maassa olevien 
maahan jäämiseen sen si-
jaan, että heidät poistettaisiin 

Työperäistä oleskelulupaa 
– ei palauttamista varten

Irak haluaa jakaa passeja kansalaisilleen Suomessa:

maasta.
- Sipilän hallitus on nyt neu-

votellut Irakin hallituksen 
kanssa irakilaisten Suomeen 
jäämisen keinoista ja tekee 
toimenpiteitä maahan jäämi-
sen helpottamiseksi, mutta ei 
ole vastavuoroisesti edellyt-
tänyt Irakia vastaanottamaan 
laittomasti Suomessa olevia 
irakilaisia, Tavio toteaa.

- Miksi hallitus haluaa teh-

laiset jäävät töihin ja Irakin 
delegaatio jakaa työlupaan 
tarvittavat passit. Mykkäsen 
mukaan saatavuusharkintaa 
noudatetaan edelleen ja suo-
malaisia työehtosopimuksia 
noudatetaan. Mykkäsen mie-
lestä työperäinen maahan-
muutto on tulevaisuudessa 
korostetun tärkeää.

Huhtasaari syyttää hallitus-
ta takaportin keksimisestä 

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmä puuttui suulli-
sella kyselytunnilla valtion 
maksamiin yritystukiin. Kansan-
edustaja Ville Tavio huomaut-
ti, että Viking Line on suurimpia 
valtion yritystukien saajia Suo-
messa ja silti se rakentaa uuden, 
noin 200 miljoonan euron ar-
voisen risteilijänsä Kiinassa.

- Risteilijä oltaisiin voitu raken-
taa Raumalla, ehkä myös Turus-

sa tai vähintään Turun sisarte-
lakalla Saksassa suomalaisten 
alihankkijoiden kanssa. Muista-
kaa, että Turun telakka elvytet-
tiin takaisin toimintaan valtion 
rahalla – eikö ole uskomaton-
ta, että nyt suomalaiset raken-
tavat kuitenkin omat laivansa 
Kiinassa?

Tavio syytti hallitusta välinpi-
tämättömyydestä suomalaista 
työtä ja osaamista kohtaan.

- Suomalainen laivanraken-
nusosaaminen on aivan yliver-
taista Kiinaan verrattuna ja ra-
kentaminen Kiinassa merkitsee 
sitä, että Kiina saa suomalaista 
laivanrakennusosaamista ja tek-
nologiaa itselleen. Kannattaa-
ko hallitus sitä, että suomalai-
nen laivanrakennusosaaminen 
annetaan Kiinan käyttöön? Ta-
vio tivasi.

Viking Line nostaa Suomesta yritystukia ja teettää laivansa Kiinassa

dä laittomasti maassa olevista 
uuden haasteen suomalaisel-
le yhteiskunnalle? Miksi hei-
tä ei palauteta kotimaihinsa? 
kansanedustaja Laura Huh-
tasaari kysyy.

Paperittomista uutta 
halpatyövoimaa

Sisäministeri Mykkänen pi-
tää myönteisenä, jos iraki-

Juho EerolaVille TavioLaura Huhtasaari

“Tätäkö on tämän 

hallituksen työperäinen 

maahanmuutto?”
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TIIBETIN hengellinen johtaja 
Dalai-lama kommentoi Ruotsis-
sa vieraillessaan turvapaikan-
hakijoiden ja pakolaisten tulvaa 
Eurooppaan. 

- Mielestäni Eurooppa kuuluu 
eurooppalaisille. Pakolaisten tu-
lisi palata kotiinsa jälleenraken-
tamaan omia kotimaitaan, No-
belin rauhanpalkinnon vuonna 
1989 saanut Dalai-lama totesi.

Malmössä puhunut Dalai-la-
ma (Tenzin Gyatso) sanoi Eu-
roopan olevan moraalisesti 
vastuussa aitojen pakolaisten 
auttamisesta.

- Ottakaa heidät vastaan, aut-
takaa ja kouluttakaa heitä ja 
tehkää heille selväksi, että hei-
dän täytyy ensisijaisesti pa-
lata kotiin kehittämään omia 
kotimaitaan, väliaikaisten tur-
vapaikkojen puolesta puhuva 
hengellinen johtaja opastaa.

Saksassa jo liikaa pakolaisia

Dalai-lama huomautti jo kak-
si vuotta sitten, että Saksa ottaa 
vastaan liikaa pakolaisia.

- Euroopasta, esimerkiksi Sak-
sasta, ei voi antaa tulla arabi-
maata.

Dalai-lama on itse asunut suu-
rimman osan elämästään Inti-
assa pakolaisena. Kiina miehitti 

- Mielestäni Eurooppa kuuluu eurooppalaisille. 
Pakolaisten tulisi palata kotiinsa jälleenrakenta-
maan omia kotimaitaan, Tiibetin hengellinen 
johtaja Dalai-lama totesi Ruotsin vierailullaan.

Tiibetin 1950-luvulla ja kiina-
laisten muuttoliikettä maahan 
on pidetty uhkana tiibetiläisen 
kulttuurin säilymiselle.

Media vaikeni lausunnosta

Tiibetin hengellisen johta-
jan Ruotsin puhe tuli yllätykse-
nä suomalaiselle valtamedialle, 
joka jätti Dalai-laman lausun-
non kokonaan uutisoimatta. 
Myöskään naapurimaan media 
ei - muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta - innostunut rä-
väkästä lausunnosta. 

Nya Dagbladet -verkkojulkai-
su huomasi, että Ruotsin lehdis-
tön jo julkaisemia artikkeleita 
aiheesta poistettiin kokonaan 
tai editoitiin vahvasti. Asiasta 
uutisoi Oikea Media.

”Päivitetyissä”, korvaavissa ar-
tikkeleissa mainitaan itse teks-
tissä Dalai-laman näkemys, että 
pakolaisten pitäisi palata myö-
hemmin kotiin, mutta otsik-
koon on nostettu Euroopan 
unionin kehuminen, ja mainin-
taa, että Eurooppa kuuluu eu-
rooppalaisille, ei enää löydy ol-
lenkaan.

Ruotsissa uutismedian sitou-
tuminen monikulttuurisuuteen 
ja yhdenvertaisuuteen on Suo-
men käytäntöjä voimakkaam-

paa. Tästä saatiin esimerkki vaa-
lien alla, kun Ruotsin yleisradio 
STV irtisanoutui ruotsidemo-
kraattien puheenjohtaja Jimmie 
Åkessonin vaaliväittelyssä esit-
tämistä kommenteista.

Yle ja HS pääsivät 
arvostelemaan

Suomen media suostui sitee-
raamaan Dalai-lamaa vasta päi-
viä myöhemmin, kun tämä ta-
pasi buddhalaisissa yhteisöissä 
tapahtuneiden seksuaalisen 
hyväksikäyttöjen uhreja. Hy-
väksikäytöt olivat tapahtuneet 
90-luvun alkupuolella, mutta 
tutkimus asiasta valmistui vas-
ta viime kuussa. Dalai-lama ker-
toi kuulleensa huhuja ahdiste-
lusta jo aiemmin. Samalla hän 
tuomitsi ahdistelun sekä sellai-
seen syyllistyneet buddhismil-
le vieraiksi.

Johan media heräsi. Yle mm. 
otsikoi: Dalai Lama: Tiesin 
buddhalaisten opettajien sek-
suaalisesta hyväksikäytöstä 
1990-luvulta lähtien. Helsingin 
Sanomat nosti otsikkoon: Dalai-
lama sanoo tienneensä ”ongel-
masta” jo kauan. STT:n tekemän 
uutisen aiheesta puolestaan jul-
kaisivat ainakin Kaleva, Karja-
lainen, Etelä-Saimaan Sanomat, 
Salon Seudun Sanomat, Keski-
suomalainen, MTV, Ilta-Sano-
mat, Savon Sanomat ja Iltalehti.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

KANSANEDUSTAJA ja Perussuoma-
laisten Naisten puheenjohtaja Rit-
va ”Kike” Elomaa on erittäin huolis-
saan julkisuudessa olleista tiedoista, 
joiden mukaan maksuhäiriömerkintä 
saattaa olla este työnsaantiin.

Seura-lehden mukaan S-ryhmässä 
on tarkastettu jopa lähikaupan myy-
jien luottotietoja.

- Maksuhäiriö voi johtua omista vir-
heistä, mutta se voi olla yhtä hyvin 
seurausta vaikeista elämäntilanteis-

ta, joita voi tulle meille jokaiselle vas-
taan. On täysin kohtuutonta, että 
näistä ihmisistä tehdään täysin b-luo-
kan kansalaisia! Elomaa arvostelee.

Elomaan mukaan työnsaannin es-
täminen maksuhäiriön vuoksi joh-
taa yhä syvemmälle henkilökohtai-
seen kriisiin.

- Millä nämä ihmiset, jotka halua-
vat selvitä eteenpäin elämässään, 
voivat sitten koskaan maksaa velko-
jaan, kun heille ei anneta edes mah-

dollisuutta?
Elomaa haluaa, että selvitettäisiin, 

olisiko luottotietomerkintöjen haulle 
laitettava rajoitteita lain puitteissa.

- Ymmärrän, että esimerkiksi luo-
tonmyöntäjien tai vastaavien on 
ne tarkistettava ja tiettyjen avoimi-
en työpaikkojen kohdalla, johon liit-
tyy merkittävää talousvastuuta. Joku 
kohtuus on kuitenkin oltava siinä, 
kuinka paljon luottotiedottomuudes-
ta saa kärsiä.

Maksuhäiriömerkintä ei saa vaikuttaa henkilön työnhakuun

Eurooppa kuuluu 
eurooppalaisille 

Dalai-lama muistuttaa:

halpatyövoimalle.
- Melkein kaikki puolueet 

perussuomalaisia lukuun ot-
tamatta ajavat työvoiman tar-
veharkinnan poistoa. Täs-
tä on surkeita kokemuksia 
Ruotsista. Koska kokoomus ei 
saanut hallitusneuvotteluissa 
tätä tahtoaan läpi – kiitos pe-
russuomalaisten – kokoomus 
on keksinyt tällaisen tempun: 
paperittomista uutta halpa-
työvoimaa!

- Ymmärtääkö kokoomus, 
että väestö köyhtyy ulkomai-
sesta halpatyövoimasta? Ku-
kaan ei elä pohjaan poljetuil-
la palkoilla, vaan valtion pitää 
kompensoida sitä yhteiskun-
nan tuilla ja lisäksi elättää 
perhe?

Passeja mieluummin 
kotiinpaluuta varten

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Juho Eerola puo-

lestaan ihmettelee, että jos 
irakilaisia kielteisen turva-
paikkapäätöksen saaneita 
henkilöitä ei saada palautet-
tua passin puutteen vuok-
si kotimaahansa, miksei dele-
gaatio jaa heille passeja tätä 
tarkoitusta varten.

- Irakilaiset viskaalit tule-
vat tänne tuomaan papereita, 
mutta eivät niille, jotka pitäi-
si palauttaa.

Irakin Suomen suurlähetys-
töstä kantautuvien huhujen 
mukaan passioperaatio oli-
si peruutumassa. Peruuntu-
minen ei kuitenkaan ole var-
maa, koska suurlähetystö 
toimii ulkoministeriön alai-
suudessa, kun taas passidele-
gaation saapumisneuvottelut 
on hoidettu Suomen sisämi-
nisteriön ja Irakin sisäminis-
teriön välillä. 

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA
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Perussuomalaisten puolueneuvoston 
kokouksessa Lahdessa tehtiin politiik-
kaa ja vaihdettiin kuulumisia.
PERUSSUOMALAISTEN 
puolueneuvoston kokouk-
sessa Lahdessa keskusteltiin 
useista ajankohtaisista aiheis-
ta. Perussuomalaisten ainoa 
kunnanvaltuutettu Merikar-
vialla, Ilpo Forsman ker-
toi, että reilun vuoden jat-
kunut valtuutetun pesti on 
ollut mielenkiintoinen, mutta 
myös välillä raskas tehtävä. 

Forsman sanoo olevansa 
mukana politiikassa pitämäs-
sä tavallisten ihmisten puo-
lia. Forsman on profiloitunut 
myös tuulivoimabisneksen 
vastustajana. 

- Tuulivoimaa markkinoi-
daan valheellisilla argumen-
teilla, eikä sen käyttämiselle 
voida osoittaa yleisesti hyväk-
syttyjä argumentteja. Tuuli-
voiman tukeminen on kallis-
ta ja lisäksi toimintaan liittyy 
tavallisten ihmisten kannal-
ta merkittäviä terveysriskejä, 
Forsman sanoi. 

Suomalainen työ 
turvattava

Kansanedustajat Leena 
Meri ja Olli Immonen us-
kovat, että perussuomalaiset 
menestyy sekä kevään edus-
kuntavaaleissa että eurovaa-
leissa hyvällä ohjelmalla, jota 
viimeisteltiin Lahdessa. 

Kansanedustaja Ville Tavio 
arvelee, että kansalaiset eivät 
enää tyydy pelkkään valtame-
dian tarjontaan, vaan monet 
etsivät nyt itse aktiivisesti tie-
toa eri puolueiden tavoitteis-
ta ennen äänestyspäätöstä.

 - Suomalaisen työn turvaa-
minen, turvapaikkaturismin 
kitkeminen ja valtion vel-
kaantumisen lopettaminen 

ovat keskeisesti esillä kevään 
vaaleissa, Immonen sanoi.

Vaalikampanjointi jo 
kovassa vauhdissa

 
Varakansanedustaja Juha 

Mäenpää Ilmajoelta kertoi 
huomanneensa, kuinka vaa-
likampanjointi on jo alkanut 
kovalla sykkeellä, vaikka ke-
vään molempiin vaaleihin on 
vielä yli puoli vuotta aikaa. 

- Perussuomalaiset on sel-
västi askeleen edellä mui-
ta, ja se saattaa aiheuttaa 
muille puolueille vaalivä-
symystä. Kansalaiset ovat 
huomanneet, kuinka perus-
suomalaiset puuttuvat oikei-
siin asioihin. Jussi Halla-aho 
on puolueelle loistava ideolo-
ginen johtaja, joten vaaleis-
ta sopii odottaa hyvää tulosta, 
Mäenpää kiitteli.

“Vaalivoitto 
tulee rehellisellä 
PS-politiikalla”

Kokousväki suunnitteli eduskuntavaaleja

Vihdin perussuomalaiset 
valtuutetut Terhi Mattila ja 
Pasi Salonen kertoivat val-
tuustotyön sujuneen ainakin 
toistaiseksi hyvässä hengessä. 

- Minulla on menossa jo 
kolmas valtuustokausi, joten 
työskentely on sinänsä tul-
lut tutuksi. Perussuomalaiset 
pärjäävät varmasti ensi ke-
vään vaaleissa, sillä puolueen 
teemat ovat juuri niitä, jot-
ka puhuttelevat kansaa, Salo-
nen arvioi.

Ahkera kenttätyö 
tuo tulosta 

Hämeenlinnan kaupungin-
valtuutettu Lulu Ranne pi-
tää perussuomalaisia tämän 
hetken parhaana somepuo-
lueena. 

- Lisäksi puolueen kenttä-
väki tekee jatkuvasti hyvää 
työtä tulevien vaalien eteen, 
Ranne sanoi. 

Valkeakosken kaupungin-
valtuutettu Mikko Nurmo ja 
kansanedustaja Ritva ”Kike” 
Elomaa arvioivat, että kan-
sallisen edun puolustaminen 
tuo puolueelle mukavasti ää-
niä kevään vaaleissa. 

Nurmo sanoi, että perussuo-
malaisten ei aina edes tarvit-
se tuoda itse esille omia tee-
mojaan. 

- Media näyttää tällä kertaa 
kiinnostuneen puolueemme 
tavoitteista, eli näkyvyyttä on 
ollut mukavasti. 

Varsinais-Suomessa 
vankka kannatus

Perussuomalainen pitkän 
linjan puolueaktiivi, Liedon 
kunnanvaltuuston ja hallituk-
sen jäsen Juhani Pilpola, us-
koo puolueen kannatuksen 
olevan Varsinais-Suomes-
sa parempi kuin koko maas-
sa keskimäärin. Henki kentäl-

lä on sellainen, että melkein 
neljä vuosikymmentä SMP:n 
ja perussuomalaisten riveis-
sä toiminut Pilpola uskoo hy-
vään tulokseen.

- Meillä on hyvä henki pääl-
lä, vaikka viime kesän tapah-
tumien jälkeen menetimme 
yhden kolmesta kansanedus-
tajastamme. Valtuutettuja on 
aika monessa kunnassa, joten 
kenttätyön pohja on hyväl-
lä mallilla ja pystymme vetä-
mään vaalitapahtumat kent-
täväen voimalla.

Vuoden 2015 eduskuntavaa-
leissa Varsinais-Suomessa yl-
lettiin yli yhdeksäntoista pro-
sentin kannatuslukemaan, 
jolla irtosi kolme kansan-
edustajapaikkaa.

- Henkilökohtaisesti pohdin 

vielä osallistumistani edus-
kuntavaaleihin. Viimeistään 
lokakuun aikana päätös on 
tehtävä. Maakuntavaaleihin 
olen antanut suostumukseni, 
jos sellaiset pidetään, Pilpo-
la kertoo.

Haittamaahanmuuton 
vaikutukset avattava

Pitkäaikainen perussuo-
malaisvaikuttaja, ja tunnet-
tu bloggaaja Pauli Vahtera 
sanoi, että kevään vaaleis-
sa kansalaisille olisi edelleen 
syytä avata konkreettisesti, 
miten haittamaahanmuutto 
vaikuttaa Suomen talouteen 
ja turvallisuuteen, ellei hait-
tamaahanmuuttoa pysäytetä. 

- Pitkällä tähtäimellä uhka-

“Perussuomalaisten 

linjan takana 

kelpaa seisoa.”

Perussuomalaisilla on 
Varsinais-Suomessa vankka 
kannatus. Voitto tulee myös 
ensi keväänä,uskoo Varsi-
nais-Suomen maakuntahal-
lituksen jäsen, lietolaisval-
tuutettu Juhani Pilpola. 

Valkeakosken kaupunginvaltuutettu Mikko Nurmo kiitteli 
puolueen uutta slogania ”Jotain rajaa” yhdessä kansan-
edustajien Kike Elomaan ja Jani Mäkelän kanssa.

Tampereen kau-
punginvaltuutettu 
Veikko Vallin sai 
juttuseurakseen 
kaksi kansan-
edustajaa Laura 
Huhtasaaren ja 
Sami Savion.
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Kansanedustajat Mika Niikko ja Teuvo Hakkarainen luotti-
vat rehelliseen PS-politiikkaan.

Puolueen jäsenet Tero Jäppinen ja Tuija Kosonen saivat 
juttuseuraa kansanedustaja Jari Ronkaisesta.

Vihtiläisvaltuutetut Terhi Mattila ja Pasi Salonen keskus-
telivat ensi kevään vaaleista hämeenlinnalaisvaltuutetun 
Lulu Ranteen kanssa.

Kansanedustajat Olli Immonen, Leena Meri ja Ville Tavio 
(oik.) sekä Merikarvian kunnanvaltuutettu Ilpo Forsman 
pitivät tulevaa vaaliohjelmaa erittäin tärkeänä.     

Bloggaaja Pauli Vahtera keskusteli haittamaahanmuuton 
taloudellisista vaikutuksista poliittisen suunnittelijan Riik-
ka Purran kanssa.

Kolme kovaa perusäijää: Juvan kunnanvaltuutettu Ano 
Turtiainen, kansanedustaja Juho Eerola ja varakansan-
edustaja Juha Mäenpää.

na on muun muassa eläke-
järjestelmän romahtaminen 
sekä velkakuplan paisumi-
nen, jos uusia asuntoja jou-
dutaan rakentamaan vel-
karahalla, talousosaajana 
tunnettu Vahtera sanoi. 

Hän keskusteli talousasiois-
ta myös poliittisen suunnitte-
lijan Riikka Purran kanssa. 

Kansanedustaja Teuvo 
Hakkarainen kertoi vie-
railleensa äskettäin Hondu-
rasissa, missä hän on ollut 
aikanaan käynnistämässä sa-
hateollisuutta. Hakkarainen 
tuntee Väli-Amerikan hyvin, 
ja hänellä on Hondurasissa 
paljon ”vanhoja tuttuja”. 

Ensi kevään vaalikuvioista 
Hakkarainen totesi lyhyesti: 

- Vaalivoitto tulee rehelli-
sellä perussuomalaisella poli-
tiikalla, mitään muuta ei tar-
vita. 

Mielipide-
mittaukset eivät 
kerro lopputulosta

Kansanedustaja Mika Niik-
ko kertoi tarkkailleensa gal-
lup-mittauksia kevään ja 
alkusyksyn aikana. Perussuo-
malaiset on nyt hienoisessa 
gallup-nosteessa, mutta Nii-
kon arvion mukaan todelli-
nen kannatus on korkeampi.

 - Suomen kansa on hitaas-
ti syttyvää. Toisaalta, kuten 
aiemminkin on nähty, perus-
suomalaisten todellinen kan-
natus ei yleensä näy mieli-
pidemittauksissa vaan on 
paljon suurempaa. 

Niikon mukaan vaalivoit-
to on otettavissa perussuo-
malaisten kentän hyvällä yh-
teistyöllä. 

Kansallismielisen linjan 
takana kelpaa seisoa

Kansanedustajien Lau-
ra Huhtasaaren ja Sami Sa-
vion mielestä perussuo-
malaisilla on keväällä vielä 
enstistäkin parempi ja konk-
reettisempi vaaliohjelma. 

- Perussuomalaisten kansal-
lismielinen linja on hyvin sel-
keä, ja sen takana kelpaa sei-
soa. Perussuomalaiset eivät 
ole yhden asian liike, Huhta-
saari sanoi. 

Savion mukaan äänestäjien 
luottamus on vähitellen on-
nistuttu palauttamaan viime 
vuoden puoluekokouksen ta-
pahtumien jälkeen. 

Tampereen kaupunginval-
tuutettu Veikko Vallin pyr-
kii eduskuntaan kevään vaa-

leissa. 
- Tärkeä vaaliteemani tu-

lee olemaan yrittäjän aseman 
helpottaminen ja byrokratian 
vähentäminen. Entistä use-
ammilla ihmisillä tulisi olla 

jatkossa mahdollisuus toimia 
yrittäjänä, Vallin sanoi. 

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Ruotsidemokraatit pystyivät uskomat-
tomaan suoritukseen Ruotsin valtio-
päivävaaleissa, vaikka puoluetta ja sen 
johtoa vähäteltiin ja uhkailtiin vaali-
menestyksen pelossa. 
RUOTSIDEMOKRAATIT 
pysyivät kolmanneksi suu-
rimpana puolueena ja nosti-
vat kannatustaan lähes viisi 
prosenttiyksikköä edellisistä 
vaaleista.

- Isompaa voittoa toki toi-
vottiin, mutta iso laiva kään-
tyy hitaasti. Enemmistö 
ruotsalaisista on vuodesta 
toiseen kyselyissä sitä miel-
tä, että maahanmuuttoa pi-
täisi vähentää, mutta äänes-
tyskäyttäytyminen ei aina ole 
rationaalista, sanoo ruotside-
mokraattien vaalivalvojaisiin 
Tukholmassa osallistunut pe-
russuomalaisten puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho.

Demareille huonoin 
tulos sataan vuoteen

Halla-aho muistuttaa, että 
Ruotsin sosiaalidemokraatit 
tekivät huonoimman tulok-
sensa sataan vuoteen ja että 
kyseessä oli luonteva ”torjun-
tavoitto”.

Toimittajia kiinnosti vaa-
lien jälkeen, miten Ruotsin 
vaalitulos vaikuttaa Suomeen 
ja perussuomalaisiin. Halla-
ahon mielestä tuloksella on 
kaksi puolta:

- Keskusteluilmapiirin ter-
vehtyminen ja normalisoi-
tuminen Ruotsissa vaikuttaa 
ilman muuta myönteises-
ti myös Suomeen. Meillähän 
kaikenlaista hölmöilyä pe-
rustellaan mielellään Ruotsin 
esimerkillä.

- Myös Ruotsin oleskelulu-
pa- ja perheenyhdistämiskäy-

tännöt epäilemättä jatkavat 
kiristymistään. Suomen kan-
nalta tässä on se vaara, että 
Ruotsissa jo olevat kielteisen 
oleskelulupapäätöksen saa-
neet alkavat valua rajan yli 
Pohjolan hölmölään, Halla-
aho varoittaa.

Ruotsidemokraatteja 
ei voi sivuuttaa 
päätöksenteossa

Halla-ahon mielestä me-
dian ja muiden puolueiden 
kannattaisi olla huolissaan 
maahanmuuton aiheuttamis-
ta ongelmista eikä siitä, mi-
ten nämä ongelmat heijas-
tuvat perussuomalaisten tai 
ruotsidemokraattien kanna-
tukseen.

- Ei päästörajoituksiakaan 
yleensä kannateta siksi, että 
ilmastonmuutos voi kasvattaa 
vihreiden kannatusta.

Vaikka vaalivoiton saavut-
taneet ruotsidemokraatit ei-
vät osallistuisikaan seuraa-
vaan hallitukseen, Ruotsin 
porvariblokki, jolle ruotside-
mokraatit ovat jo antaneet tu-
kensa, joutuu jatkossa teke-
mään yhteistyötä puolueen 
kanssa.

- Ruotsidemokraatit voivat 
tällaisessa tilanteessa antaa 
luottamuksen hallitukselle 
ja vastineeksi he saavat itsel-
leen tärkeitä asioita hallitus-
ohjelmaan. Tästä asetelmasta 
ruotsidemokraateilla on hy-
vät mahdollisuudet vaikuttaa 
politiikkaan, Halla-aho huo-
mauttaa.

KORKEA äänestysprosentti ja 
vanhan median valtaisa ruotsi-
demokraattien vastainen mus-
tamaalaus ratkaisivat Ruotsin 
vaalit. Hiljentäminen, poissul-
keminen ja hyssyttely ovat nyt 
perussuomalaisten kansan-
edustaja Leena Meren mukaan 
kuitenkin ohitse ja haittamaa-
hanmuutostakin voidaan kes-
kustella.

Yle Radion Ykkösaamussa vaa-
lien jälkeen vierailleen Meren 

mielestä ruotsidemokraattien 
vaalivoitto osoitti myös sen, 
että poliittinen koulukiusaami-
nen ei voi jatkua loputtomasti.

- Minusta on hyvin mielenkiin-
toista lähteä siitä ajatuksesta, 
että ruotsidemokraatit, joka saa 
lähes 18 prosentin kannatuk-
sen, tekee kiusaamispolitiikkaa. 
Siellä on kuitenkin yli miljoo-
na ihmistä, äänestäjää takana. 
Silloinhan todetaan, että kan-
salaiset kiusaavat hallitusta tai 

muita puolueita, jotka tekevät 
väärää politiikkaa ja josta kan-
salaiset ovat toista mieltä.

- Tämä on asetelma, jossa yri-
tetään hiljentämällä, poissulke-
malla, blokkaamalla ja maton 
alle lakaisemalla sitä, että on-
gelmia ei ole ja ne kuolevat pois 
itsestään. Minä ainakin olen tul-
lut vaikuttamaan suomalaiseen 
politiikkaan ja tuomaan meidän 
näkemyksiä tänne. Totta kai se 
voi tuntua kiusalliselta, että on 

alettu puhumaan eri lailla asi-
oista.

Meri näkee, että ruotsidemo-
kraattien vaalivoiton takana on 
se, että puolue avasi padot ja 
nyt voidaan julkisesti keskustel-
la ennen kielletyistä maahan-
muuton ja pakolaisuuden aihe-
uttamista ongelmista.

- Ruotsissa ei ole suostuttu 
puhumaan aikaisemmin haital-
lisen maahanmuuton ongelmis-
ta, vaan ne on haluttu vaientaa 

ja jos tämä jatkuu tällaisenaan, 
niin ruotsidemokraatit jatkavat 
nousuaan. Vähän olisin veikkaa-
massa sitä, että oikeistoblok-
ki lähtee neuvottelemaan siitä, 
että vaikka ruotsidemokraa-
tit eivät hallitukseen tulisikaan, 
niin he tukisivat hallitusta esi-
merkiksi talouspolitiikassa, jos 
heidän maahanmuuttopoliitti-
nen ohjelmansa toteutettaisiin.

Meri: Poliittinen koulukiusaaminen ei voi jatkua loputtomasti

ollut onnetonta. Tämä ei toi-
mi, joten nykyinen kehitys on 
lopetettava.

- Paljon puhutaan maahan-
muuttajien integroinnista. 
Se on toki tärkeää, mutta ko-
touttamismasiinan ylikuor-
mitus uusilla ihmisillä olisi 
lopetettava aivan ensimmäi-
senä, Halla-aho sanoo.

Ruotsidemokraattien 
äänestäminen 
hyväksyttävämpää 
kuin aiemmin

Ruotsidemokraattien äänes-

- Hallitukseen meneminen 
sinänsä ei välttämättä merkit-
se loppua populistiselle puo-
lueelle. Itävalta ja Norja ovat 
hyviä esimerkkejä siitä, että 
meidän (perussuomalaisten) 
kaltainen puolue voi säilyt-
tää kannatuksensa, jos se pi-
tää kiinni äänestäjille tärkeis-
tä kysymyksistä. Jos taas ei, 
kannatus romahtaa ja samal-
la katoaa vipuvarsi vaikuttaa 
hallituksessa.

Ruotsi helisemässä 
spontaanien turva-
paikanhakijoiden 
kanssa

Halla-aho listaa tärkeim-
piä maahanmuuttoon liittyviä 
toimenpiteitä, joita Ruotsissa 
pitäisi tehdä seuraavilla val-
tiopäivillä.

- Tärkeintä Ruotsissa oli-
si lopettaa humanitaarinen 
maahanmuutto kokonaan, tä-
hän on vielä suurempia syitä 
kuin Suomessa. Ruotsissa on 
jo nyt suuri pakolaiskiintiö, 
ja maa on spontaanien turva-
paikanhakijoiden suosikki-
kohde. Määrät ovat kuitenkin 
kestämättömiä ja humanitaa-
risten maahanmuuttajien in-
tegrointi työmarkkinoille on 

Ruotsalaiset heräsivät haittamaahanmuuton ongelmiin

Ruotsidemokraateille 
tärkeä vaalivoitto

tämisestä on vähitellen tullut 
Ruotsissa hyväksyttävämpää 
kuin aikaisemmin.

- Suomeen verrattuna olo-
suhteet Ruotsissa ovat hie-
man toisenlaiset. Ruotsiin on 
tullut vuosikymmenten aika-
na hysteerinen ilmapiiri. Va-
rovainenkin maahanmuut-
topuhe on täällä ollut tabu ja 
maahanmuuttoon on voinut 
suhtautua vain kahdella ta-
valla: vain joko vaatimalla ra-
joja auki tai sitten olemalla 
päinvastaista mieltä, jolloin 
olet joko rasisti tai natsi. 
Tämä asetelma on muuttu-

”Ruotsiin on
tullut vuosikym-
menten aikana 
hysteerinen ilma-
piiri. Varovainen-
kin maahanmuut-
topuhe on täällä 
ollut tabu.”

Puheenjohtaja 
Jimmie Åkesson 
huudatti omiaan 
ruotsidemokraat-
tien vaalivalvojai-
sissa.

Euroopan suunta on 
kääntymässä.
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PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Mika Raatikainen 
on erittäin tyytyväinen ruotsi-
demokraattien vaalimenestyk-
seen ja melkein 18 prosentin 
kannatukseen.

- Ihmiset Ruotsissa ovat vii-
mein alkaneet herätä haitta-
maahanmuuton vaikutuksiin, 
Raatikainen toteaa.

Raatikaisen mielestä on sel-
vää, että se mitä Ruotsissa ta-
pahtuu, heijastuu myös Suo-

meen.
- Suomessa on samoja hait-

tamaahanmuuton ongelmia 
kuin Ruotsissa, vaikka niin pit-
källä ei vielä olla, että sato-
ja autoja poltettaisiin. Ikäviä 
merkkejä on jo kuitenkin nä-
kyvissä; alueiden eriytymistä, 
kasvavaa rikollisuutta ja ym-
päristön muuttumista turvat-
tomaksi.

- Suomella on vielä aikaa py-
säyttää tämä kielteisen kehi-

tyksen kierre, mutta se ei ta-
pahdu kuin äänestämällä 
perussuomalaisia, joka on ai-
noa aidosti haittamaahan-
muuttoa vastustava puolue, 
Raatikainen muistuttaa.

Raatikaisen mukaan ruotsi-
demokraattien menestyksen 
ja muiden suurten puolueiden 
kannatuksen laskun myötä 
Suomessa tullaan todennäköi-
sesti kuulemaan eri puolueilta 
astetta maahanmuuttokriitti-

sempää vaalipuhetta.
- Tässä kohtaa äänestäji-

en tulee muistaa, ketkä ovat 
jo vuosia varoittaneet haitta-
maahanmuuton vaikutuksista 
ja ketkä haluavat aidosti tehdä 
asialle jotakin. Vain ja ainoas-
taan perussuomalaiset.

Raatikainen onnittelee ruot-
salaisia viisaasta äänestämi-
sestä ja toivottaa onnea sekä 
menestystä ruotsidemokraa-
teille.

Raatikainen: Suomella on vielä aikaa pysäyttää kielteisen kehityksen kierre  

Ruotsin vaaleissa roppa-
kaupalla epämääräisyyksiä 

VALITUKSEN aiheena on 
Ruotsin yleisradion mukaan 
tavallisimmin se, että eri ta-
soilla tapahtuneen vaalivilpin 
takia ruotsidemokraatit me-
nettivät useampia paikkoja 
parlamentissa.

Tilanne on poikkeuksellinen 
ja onkin mahdollista, että vaa-
lit joudutaan uusimaan joilla-
kin äänestysalueilla. Valitusten 
jättöaikaa on jäljellä syyskuun 
loppuun asti.

Vaalitarkastuslautakunnan 
kansliapäällikkö Cecilia Pers-
son pitää tilannetta poikkeuk-
sellisena.

- Näin on, en keksi sille mi-
tään muutakaan sanaa, kun is-
tumme täällä 900 valituksen 
keskellä, hän sanoo. Osa vali-
tuksista on tosin identtisiä ja 
kopioitu sosiaalisen median 
asiaa koskevasta vetoomuk-
sesta. Valituksia on lähetetty 
myös Etyjin vaalitarkkailijoille 
sekä muille viranomaisille.

Epäiltyä vaalivilppiä on joka 
tapauksessa huomattavasti 
enemmän kuin vuoden 2014 
valtiopäivävaalien yhteydes-
sä ja monissa niistä kerro-
taan epäasiallisesta vaikutta-
misesta. 

Lahjontaa ja uhkailua

Ruotsin vaaleissa satunnais-
otannalla tehdyissä vaalitark-

Vaalitarkastuslautakunta on saanut tähän mennessä jo 
900 valitusta koskien Ruotsin valtiopäivävaaleja.

kailuissa liki joka toinen kohde 
nostatti kulmakarvoja. Ajatus-
hautomo Gatestone Institute 
koosti pitkän listan epämääräi-
syyksistä, jotka koituivat ruotsi-
demokraattien tappioksi.

Outouksiin kuuluu muun mu-
assa se, että äänestyskoppiin 
mennään porukalla vahtimaan 
ja neuvomaan muita äänestä-
misessä sekä ruotsidemokraat-
tien vaalilipukkeiden jättämi-
nen toimittamatta vaalipaikalle.

Muun muassa Tukholmas-
ta ja Göteborgista ilmoitettiin 
useaan otteeseen, että ruotsi-
demokraattien äänestyskuo-
ret oli avattu ja suljettu uudel-
leen. Eräällä vaalihuoneistolla 
toimitsijat kehottivat äänestä-
jiä jättäämään kuoret avoimik-
si. Ruotsidemokraattien vaali-
lipukkeita oli myös varastettu, 
jottei puoluetta voitu äänestää. 
Näin kävi Göteborgissa.

Vaalien alla poliisi sai yli 2 300 
ilmoitusta äänestäjien uhkailus-
ta. Itse vaaleissa vaalilautakun-

ta sai yli 400 ilmoitusta vaali-     
petosepäilyistä. Syyttäjä tutkii 
ilmoituksia.

Botkyrkan moderaattien toi-
minta on johtanut syyteharkin-
taan tapauksessa, jossa paikal-
liset muslimijohtajat lupasivat 
puolueelle 3 000 ääntä. Musli-
miyhteisö halusi ääniensä vas-
tikkeeksi rakennusluvan mos-
keijaan. 

Vaalit voidaan uusia

Degerforsissa sosiaalide-
mokraattien poliitikko lupa-
si demariäänistä noin 50 euroa 
vaivanpalkkaa. Samassa kau-
pungissa demaripoliitikon väi-
tetään ”avustaneen” äänestäjiä 
äänestyskopissa.

- Monet ovat olleet tyytymät-
tömiä siihen, että äänestysliput 
oli laitettu esille siten, että kaik-
ki kyseisessä tilassa olijat nä-
kevät äänestäjän puoluevalin-
nan. Äänestyslippuja on ollut 
myös kateissa ja henkilö on voi-
tu merkitä vaaliluettelossa jo 
äänestäneeksi, vaikka hän itse 
väittää toista, Persson kuvailee.

Valtiotieteilijän mukaan on 
mahdollista, että myös valtio-
päivävaalit voidaan uusia ja ti-
lanteen ollessa vasemmisto- ja 
oikeistoblokkien välillä lähes ta-
san, sillä voisi olla arvaamatto-
mankin suuri merkitys.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

”Äänestyslippuja 
on ollut myös kateissa 

ja henkilö on voitu
merkitä vaaliluettelossa 

jo äänestäneeksi, 
vaikka hän itse
väittää toista.”

nut.
Kaiken aikaa ruotsalaiset 

ovat kuitenkin samalla olleet 
sitä mieltä, että maahan on 
tullut liikaa maahanmuuttoa.

- Asenneilmapiiri on vain 
vaikuttanut siihen, että ihmi-
set ovat äänestäneet vanho-
ja puolueita toivoen, että ne 
korjaavat tilanteen.

Tiukka ei turva-
paikkaturisteille

Perussuomalaiset lanseera-
sivat äskettäin uuden iskulau-
seen ”Jotain rajaa”. Halla-aho 
kertaa lyhyesti perussuoma-
laisten maahanmuuttopoliit-
tisia linjauksia.

- Perussuomalaiset kyseen-
alaistavat, onko humanitaa-
risessa maahanmuutossa mi-
tään järkeä. Tosiasiassa se on 
yhteiskunnalle vahingollista, 
eikä ratkaise pakolaisongel-
mia. Me vaadimme resurssien 
käyttämistä pakolaisleireillä, 
mutta vastineeksi vaadimme 
humanitaarisen maahanmuu-
ton lopettamista kokonaan.

- Spontaaneille turvapai-
kanhakijoille on todettava, 
että he ovat saapuneet turval-
lisista maista, eli he ovat tur-
vapaikkashoppailijoita, Hal-
la-aho sanoo.

Kansallismielisiä 
poliitikkoja uhkaillaan 
myös Ruotsissa

Ruotsin vaalikampanjan ai-
kana nähtiin myös valitetta-
vaa pelottelua ja uhkailua. 
Ruotsidemokraattien pu-
heenjohtaja Jimmie Åkesso-
niin ja hänen poikaansa koh-
distui jopa tappouhkauksia.

Myös perussuomalaisten 
kansanedustaja ja 1. varapu-
heenjohtaja Laura Huhta-
saari on saanut uhkailuista 
osansa: hänen kotitalonsa ik-
kunat rikottiin viime talvena 
presidentinvaalikampanjan 
ollessa käynnissä.

- Tähän on valitettavasti tul-
tu. Itse olen myös saanut va-
kavia uhkausviestejä. Ruot-
sissa tämä kehitys näyttää 
olevan jo pidemmällä, tääl-
lä on jopa poltettu vaaliteltto-
ja. Mielestäni tämä on järkyt-
tävää, eikä tällainen toiminta 
kuulu länsimaiseen demo-
kratiaan eikä pohjoismaihin, 
ruotsidemokraattien vaalival-
vojaisiin osallistunut Huhta-
saari sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA
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Tuulivoimaa on tuettu Suomessa sadoil-
la miljoonilla euroilla, ja tulevaisuudes-
sa tukisummat vain kasvavat. Perus-
suomalaisilla ei ole mitään tuulivoimaa 
vastaan, kunhan voimalat rakennetaan 
riittävän välimatkan päähän ihmisasu-
muksista ja eläinsuojista, eikä tuulivoi-
maa tueta valtion varoilla.
TUULIVOIMASSA on kiin-
ni isot rahat, joten ihmisten 
kokemia monimuotoisia ter-
veysongelmia ja asiantunti-
joiden varoituksia ei haluta 
ottaa vakavasti.

Portugalissa teollisen infra-
äänen vaikutuksia tervey-
teen on tutkittu 80-luvul-
ta lähtien. Perussuomalaiset 
toivat maailman johtavan 
infraääniasiantuntijan, pro-
fessori Mariana Alves-Pe-
reiran Lusófonan yliopis-
tosta Lissabonista Suomeen 
luennoimaan infraäänten ja 
matalataajuuksisen melun 
terveysvaikutuksista viikon-
loppuna 8.-9.9. Ahlaisten kou-
lulla ja Sani-hotellissa Kala-
joella.

Seminaarin järjestivät pe-
russuomalaiset, Suomen ym-
päristöterveys – SYTe ry, ky-
läyhdistykset Lamppi ja 
Kellahti sekä paikalliset asuk-
kaat.

- Olennaista on se, että ih-

Tuulivoimassa 
kiinni isot rahat – 
terveysongelmia 
ei haluta ottaa 
vakavasti

Aunion mittauksissa on 
kiistattomasti todistettu, että 
tuulivoimalat synnyttävät 
infraääntä, eli ihmisen kuu-
loalueen ulkopuolella olevaa 
matalataajuuksista ilmanpai-
neen vaihtelua. Tuulivoima-
turbiinien aiheuttama infra-
ääni on säännöllistä sykettä, 
toisin kuin luonnossa esiinty-
vä kohina.

- Infraääni leviää kymme-
nien, jopa satojen kilometri-
en päähän tuulivoimaloista. 
Muutaman vuoden päästä nyt 
Etelä-Pohjanmaalla mitat-
tu infraäänitaso kattaa koko 
Suomen, Aunio sanoi.

Vibroakustinen 
oireyhtymä löydettiin 
80-luvulla

Professori Maria Alves-Pe-

Maailman johtava infraääniasiantuntija: 

miset uskaltaisivat lähteä 
liikkeelle ja pitää meteliä 
oman terveytensä puolesta. 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
on asettanut tuulivoimaloil-
le kahden kilometrin turvara-
jan, eikä sitäkään noudateta. 
Perussuomalaiset ovat esittä-
neet syöttötariffien katkaise-
mista yhtiöiltä, jotka raken-
tavat voimaloita alle kahden 
kilometrin päähän asutukses-
ta ja niiden perimistä takai-
sin, totesi perussuomalaisten 
työmies Matti Putkonen.

Infraääni leviää jopa 
satojen kilometrien 
päähän

Tilaisuuden alusti diplomi-
insinööri Antti Aunio, joka 
on parin vuoden ajan suo-
rittanut infraäänimittauksia 
Suomessa. Aunio kiinnostui 
tuulivoiman infraäänimit-
tauksista vuonna 2015 kuul-

tuaan muutamalta yrittäjäys-
tävältään tuulivoimaloiden 
läheisyydessä asuvien ihmis-
ten kokemista terveysongel-
mista.

- Tyypillisiä oireita ovat tin-
nitus, sydänoireet kuten ryt-

mihäiriöt ja verenpaineen 
nousu, päänsärky, uniongel-
mat, tasapaino-ongelmat, 
huimaus ja pahoinvointi. 
Migreenityyppinen päänsär-
ky oli erityisen yleistä, Aunio 
kertoi.

Katso professorin 
haastattelu: 
www.suomenuutiset.fi

KELA esitti syksyllä 2017 tuloksetta 
sosiaali- ja terveysministeriölle kor-
vausmenettelyn jatkamista vanhan 
mallin mukaisesti vähintään vuoden 
2018 loppuun. Näin taksiliikenteessä 
tapahtuvia muutoksia olisi voitu pa-
remmin arvioida Kelan korvaamien 
taksimatkoja käyttävien asiakkaiden 
näkökulmasta. Myös sekä uusia pal-
veluntuottajia että autoilijoita olisi 
todennäköisesti saatu lisää mukaan.

- Ministeriö ei tukenut Kelan esitys-

tä ja otti tietoisen riskin uudistuksen 
sujuvasta käyttöönotosta, toteavat 
kansanedustajat ja Kela-valtuutetut 
Leena Meri sekä Ritva ”Kike” Elomaa.

Lain tullessa voimaan jokaiseen 
maakuntaan valittiin tuolloin kilpai-
lutuksella Kelan taksitilauksista vas-
taava palveluntarjoaja. Tämä on tuo-
nut Kela-kyytien ympärille ongelmia 
erityisesti pääkaupunkiseudun ulko-
puolella. Ihmiset, joilla on oikeus Ke-
la-kyytiin eivät ole syystä tai toisesta 

saaneet kyytiä tilattua.
Julkisuudessa ministeri Anne Ber-

ner (kesk.) on vierittänyt syyn Kelal-
le. Meri ja Elomaa tähdentävät, että 
koska Kela varoitti ministeriötä uu-
distuksen liian nopeasta toteuttami-
sesta eikä ministeriö antanut Kelalle 
sen pyytämää lisäaikaa, on hallituk-
sen nyt budjettiriihessä ratkaistava, 
miten se tukee Kelaa syntyneiden 
ongelmien ratkaisemisessa.

Kela-kyytien ongelmat ratkaistava välittömästi

Professori Mariana Alves-Pereiran Suomen vierailua isän-
nöi perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.
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reira Lusófonin yliopistosta 
on vakuuttunut, että pitkäai-
kainen altistuminen infraää-
nille ja matalataajuuksisel-
le melulle saattaa aiheuttaa 
ihmisille niin sanotun vibro-
akustisen oireyhtymän. Al-
ves-Pereira on mukana tut-
kimusryhmässä, joka on 
tutkinut työpaikoilla havait-
tuja vibroakustisia ongelmia 
1980-luvulta lähtien. Hänel-

tutkittavista kärsivät keuhko-
putkentulehduksista, toistu-
vista kurkunpään tulehduk-
sista, käheydestä, kuivasta 
yskästä ja selittämättömistä 
keuhkopussin vuotamisista. 
Kymmenen vuoden kuluttua 
lähes kaikki kärsivät vakavis-
ta fyysisistä, psyykkisistä ja 
neurologisista oireista.

- Vuonna 1992 alettiin tut-
kia infraäänille altistumista 
rotilla tarkoituksena selvittää 
keuhkoahtauman ja infra-
äänten yhteyttä. Infraäänten 
todettiin aiheuttavan rotil-
la keuhkorakkuloiden seinien 
paksuuntumaa sekä henkitor-
ven harjasolujen yhteensu-
lautumista ja tuhoutumista. 
Samoin sisäkorvan simpukan 
värekarvat sulautuivat toi-
siinsa ja takertuivat ylempään 
kalvoon, mistä syystä rotista 
tuli erityisen herkkiä tietyille 
äänille, Alves-Pereira kertoi.

Sama ilmiö on havaittu 
myös monissa infraäänille al-
tistuneissa ihmisissä. Jot-
kut eristäytyvät täysin kotiin-
sa, koska eivät voi enää sietää 
ympäristön melua.

”Ennemmin asuisin 
vaikka sillan alla”

Vuonna 2006 professori Al-
ves-Pereira ja tohtori Branco 
tutkimusryhmineen kävivät 
tekemässä mittauksia asuin-
alueella, jota ympäröi neljä 
teollista tuulivoimalaa alle ki-
lometrin etäisyydellä asuinra-
kennuksista. Alueen asukkaat 
kärsivät monenlaisista oireis-
ta, kuten uupumuksesta ja 
muistiongelmista. 

Tutkimusryhmä löysi myös 
harvinaisen paljon kampu-
rajalkaisuutta alueella asu-
van hevoskasvattajan hevo-
sista. Hevosille suoritetuissa 
tutkimuksissa havaittiin epä-
muodostumien johtuvan veri-
suonten paksuuntumisesta ja 
tukkeutumisesta.

- Tutkijana haluaisin sanoa 
kaikille tuulivoimaloiden lä-
heisyydessä asuville ihmisil-
le, että muuttakaa ihmeessä 
muualle. Ymmärrän kuiten-
kin, ettei asia ole niin yksin-
kertainen, sillä ihmisillä on 
lukuisia syitä, miksi kotoa 
pois muuttaminen ei ole ai-
van helppoa. Mutta jos mi-
nulla olisi lapsia, en asuisi 
tuulivoimalan läheisyydessä 
päivääkään, ennemmin asui-
sin vaikka sillan alla. Jos ko-

ette infraäänten aiheuttaneen 
teille terveysongelmia, vaati-
kaa lääkäreiltä testejä, Alves-
Pereira neuvoi yleisöään.

Aikuisiän epilepsia 
vei työkyvyn

Luvialainen Hannu Aro 
työskenteli laivanrakennus-
alalla erilaisissa tuotannon ja 
suunnittelun tehtävissä vuo-
desta 1969 lähtien. Aro oli 
töissä Technip Oy:llä Meri-
Porin Kirrinsannassa, Mänty-
luodon telakalla, kun hänelle 
alkoi kehittyä selittämättömiä 
oireita vuosien 2009-2010 
tienoilla. Hänen painonsa tip-
pui 90 kilosta alle kuuteen-
kymmeneen, ja lopulta meni 
myös muisti ja suuntavaisto.

- Kun asiaa tutkittiin, sain 
ensin diagnoosin masennuk-
sesta, mutta lopulta syyk-
si selvisi epilepsia. Jälkeen-
päin sain kuulla, että samalla 
työmaalla yksi toinenkin oli 
sairastunut epilepsiaan. Tie-
tenkään en voi varmuudel-
la sanoa, että sairastumiseni 
syynä olivat juuri tuulivoima-
lat, mutta nekin olivat siinä 
alle puolen kilometrin pääs-
sä työmaalta. Ja nyt niitä ol-
laan rakentamassa lisää, ker-
too nyttemmin eläkkeellä 
oleva Aro.

Kutinaa, 
tinnitusta, korvien 
paukkumista…

Kun Maagi Grahn muut-
ti neljä vuotta sitten Poriin, 
viidentoista kilometrin pää-
hän lähimmästä tuulipuis-
tosta, ei kestänyt kauaa en-
nen kuin hän alkoi ihmetellä, 
mikä hänen korvissaan on 
vialla. Oireet alkoivat hirveäl-
lä kutinalla, joka pian muut-
tui jokapäiväiseksi tinnituk-
seksi. Viime syksystä lähtien 
Grahnin vasen korva on alka-
nut paukkua.

- Oireet voisi selittää juu-
ri ilmanpaineen vaihtelulla. 
Huomasin heti tultuani tänne 
Ahlaisiin lähemmäs tuulivoi-
maloita, että tinnitus oikeas-
sa korvassa voimistui. Kärsin 
myös tasapaino-ongelmista ja 
huimauksesta, toisina päivinä 
enemmän ja toisina vähem-
män, Grahn sanoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

VIHREIDEN kansanedustaja Jani 
Toivolan sairauslomalla hankkimat 
ekstratienestit ovat aiheuttaneet 
melkoisesti polemiikkia. 

Toivola on voinut saada jopa kym-
meniä tuhansia euroja kouluvierai-
luistaan. Osa maksullisista koulukei-
koista on tehty sairausloman aikana.

Toivolan toiminta ei ole herättä-
nyt kansalaisten keskuudessa va-

rauksetonta tyytyväisyyttä. Useat 
verkkokeskustelijat ovat rinnasta-
neet tilanteen siihen, että normaa-
li työssäkäyvä suomalainen häipyisi 
sairaslomalle, menisi muualle keik-
katöihin ja maksattaisi vielä viulut 
alkuperäisellä työnantajalla.

- Kuinka alas voi vihreiden moraa.. 
anteeksi siis kannatus. Kuinka alas 
voi vihreiden kannatus mennä? pe-

russuomalaisten oululainen kau-
punginvaltuutettu Sebastian Tynk-
kynen ihmettelee Twitterissä.

Paitsi että Toivola on laskuttanut 
kouluvierailuistaan jopa 350 euroa/
tunti, hän on nostanut eduskunnas-
ta korotettua kulukorvausta tyhjil-
lään olevasta asunnostaan ja ajel-
lut taksilla veronmaksajien piikkiin 
22 000 eurolla. 

Kuinka alas vihreiden kansanedustaja 
voi enää vajota?

- Tutkijana haluaisin sanoa kaikille 
tuulivoimaloiden läheisyydessä 
asuville ihmisille, että muutta-
kaa ihmeessä muualle, professori 
Alves-Pereira toteaa.

ko Felipe Pedron sydämestä 
löydettiin runsaasti kardio-
vaskulaaristen rakenteiden 
epänormaaleja paksuuntu-
mia. Sittemmin on havait-
tu, että sydänpussien ja val-
timoiden paksuuntumat ovat 
infraäänille altistuneilla huo-
mattavasti suurempia kuin 
kenelläkään muulla.

Keuhko-oireita ja 
ääniyliherkkyyttä

1990-luvulla tutkittiin vib-
roakustisen oireyhtymän ke-
hittymistä. Tutkimuskohteik-
si rajattiin 140 keskimäärin 
42-vuotiasta lentoteknik-
koa, joilla ei ollut mitään pe-
russairauksia, jotka eivät tu-
pakoineet ja joilla ei ollut 
alkoholi- eikä mielenterveys-
ongelmia.

4-10 vuoden kuluttua puolet 

lä on tutkintoja muun muas-
sa fysiikan ja biolääketieteen 
aloilta.

- Vibroakustisen oireyhty-
män tutkimus alkoi vuon-
na 1980, kun tohtori Caste-
lo Branco lähti tutkimaan 
lentoteknikoissa aikuisina il-
menneitä epilepsiatapauk-
sia. Jopa kymmenelle prosen-
tille lentoteknikoista puhkesi 
aikuisiän epilepsia, kun koko 
väestölle Portugalissa luku oli 
0,2 prosenttia. Vuosina 1980-
86 löydettiin lentoteknikoilta 
useita neurologisia muutok-
sia – heidän aivonsa vastasi-
vat 80-vuotiaiden aivoja, Al-
ves-Pereira kertoi.

Vuonna 1987 suoritettiin 
ensimmäinen vibroakusti-
sesta oireyhtymästä kärsi-
neen ihmisen ruumiinavaus. 
58-vuotiaana sydänkohtauk-
seen kuolleen lentoteknik-

”Jos minulla 
olisi lapsia, 

en asuisi
tuulivoimalan 
läheisyydessä
päivääkään, 

ennemmin asuisin
vaikka sillan alla.”

Infraäänille 

altistumisesta 

saattaa seurata 

vakavia oireita.
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Helsinkiläinen Seija Rantasalo oli 53-vuo-
tias, kun häneltä kysyttiin, alkaisiko hän 
oman tyttärensä pojan huoltajaksi.
LAPSEN äiti ja isä käyttivät 
huumeita, eivätkä siksi pys-
tyneet huolehtimaan lapses-
ta itse. Seijalle sanottiin, että 
jos hän ei ota lasta, poika jou-
tuu lastenkotiin.

- Olin sukua hänelle, mut-
ta myös lastensuojelun tut-
tu työni kautta, koska minun 
luokseni tulivat sellaiset lap-
set käymään koulua, jotka ei-
vät sitä muuten olisi käyneet, 
Seija muistelee.

Poika oli kolmekuukauti-
nen, kun hän muutti Seijan 
luokse. Seija jätti työnsä, jotta 
voisi huolehtia pojasta.

- Minulla ei ollut siihen ai-
kaan turvaverkkoa ympärillä-
ni. Tietenkin halusin turvata 
oman lapsenlapseni elämän, 
mutta huoltajuus oli 24 tun-
tista työtä. Jouduin jättämään 
kaiken muun elämän taak-
seni.

Uhrasi koko elämänsä

Perhehoitajan eläke-eduis-
ta säädetään kunnallises-
sa eläkelaissa ja sen maksaa 
Keva. Vuodesta 1998 alkaen 
eläkettä on kertynyt kaikista 
hoitopalkkioista. Jos lapsen 
hoitotyö on ainoa virka, työ-
eläkettä kertyy pelkästä hoi-
totyöstä.

Seijan tyttären poika täyt-
tää pian 18 vuotta, ja Seija jää 
kolmen vuoden päästä eläk-
keelle, 73-vuotiaana.

- Tulen saamaan 240 euroa 
eläkettä kuukaudessa. Se on 
aika vähän. 

Seija on tehnyt töitä Ruot-

sissa ja saa sieltäkin pientä 
eläkettä. Hän onkin mietti-
nyt oikeudenmukaisuutta nii-
den perhehoitajien puolesta, 
jotka saavat vain sen alle 300 
euroa eläkettä.

- Miten moni uhraakin koko 
elämänsä ottamalla vieraan 
lapsen sijaishoitoon ja jou-
tuu sitten eläkkeellä kitkutte-
lemaaan.

Kunta säästää 
satoja euroja

Seija miettii sitä, kuinka 
paljon yhden lapsen olemi-
nen maksaa laitoshoidossa, ja 
kuinka paljon kunta säästää 
maksamalla sen sijaan perhe-
hoitajan kuluja.

- Laitoshoitohan mak-
saa kunnalle tuhansia euro-
ja kuukaudessa. Puhumat-
takaan niistä kuluista, jotka 
tulevat, jos lastenkodissa asu-
valle tulee ongelmia. Perhe-
hoitaja saa 900 euroa miinus 
verot kuussa yhdestä sijais-
lapsesta.

Vaativaa työtä

Seija on jutellut perhehoita-
jien kursseilla muiden sijais-
vanhempien kanssa, ja moni 
on pohtinut samaa sekä palk-
kiosta että eläkkeestä. 

- En usko, että kaikki edes 
tietävät perhehoitajana aloi-
tettuaan eläkkeen pienuudes-
ta. Tämä on kuitenkin vaati-
vaa työtä, jossa valvotaan yöt 
korvakipujen ja muiden las-

Eläkettä vain 
240 euroa kuussa

Seija on ollut lapsenlapsensa perhehoitajana 17 vuotta 

VANHUSTEN laitoshoivapaik-
kojen alasajo on ollut täysin 
väärä ratkaisu Suomessa, mut-
ta päättäjät eivät vaan ymmär-
rä tulla tässä asiassa järkiin-
sä, toteaa perussuomalaisten 
kansanedustaja Arja Juvonen. 
Hän viittaa kahteen Iltalehden 
julkaisemaan uutiseen, jois-
sa kerrottiin helsinkiläisen en-
sihoitajan ja omaisten koke-
muksista liittyen vanhusten 

kotihoitoon ja kohtaloihin.
- Kertomukset ovat karuja. 

Me tiedämme, että muistisai-
raan ja vaeltelevan vanhuksen 
pelastus on se, että hän ei osaa 
tai kykene avaamaan ulko-
oveaan ja eksymään yönsel-
kään, mutta se ei oikeuta kui-
tenkaan lukitsemaan vanhusta 
yksin omaan kotiinsa. Jos van-
hus lähtee harhailemaan ko-
distaan, varsinkin toistuvasti, 

Vanhusten laitoshoiva-
paikkoja ajetaan alas

tentautien takia, keksitään 
lapsille tekemistä, lauletaan 
lauluja, viedään ja haetaan 

tarhasta monta vuotta, tue-
taan koulunkäynnissä. 

- Ajattelen sen niin, että 

olen ollut kunnalla töissä 
kohta kaksikymmentä vuot-
ta ja tehnyt 24-tuntisia päi-

ei koti ole enää hänelle se tur-
vallisin ja paras vaihtoehto, Ju-
vonen huomauttaa.

Juvonen painottaa, että muis-
tinsa menettänyt, harhaileva 
vanhus tarvitsee laitoshoivapai-
kan, jossa hänellä on turvalli-
nen ja valvottu ympäristö. 

- Näitä laitospaikkoja ei kui-
tenkaan enää ole, vaan ne on 
ajettu alas ja jopa täysin lakkau-
tettu alueittain. Tämä on an-
teeksiantamatonta. Asioita ei 
ole ajateltu eikä nähty asioita 
kauaskantoisesti. On tehty sääs-
töjä, jotka ovat nyt tulleet sitten 
vastaan. Nyt olemme tilantees-
sa, jossa ratkaisut satuttavat ja 

aiheuttavat vanhuksissa turvat-
tomuutta, heitteillejättöä, yk-
sinäisyyttä, epätoivoa ja jopa 
suoranaisia potilasvahinkoja.

Suomalaisissa kodeissa asuu 
Juvosen mielestä liian paljon 
huonokuntoisia ja muistamat-
tomia vanhuksia, joiden paikka 
ei ole enää omassa kodissa.

- Hallituskaudesta toiseen 
on sanottu, että koti on ihmi-
sen paras paikka vanhana asua 
ja elää. Koti on hyvä paikka hä-
nelle, joka pärjää kodissaan ja 
selviää siellä omatoimisesti tai 
keveän kotiavun turvin. Kun 
ikääntyneen pärjäämisessä al-
kaa ilmenemään ongelmia, ko-

dista tulee vankila, joka ei ole 
enää se maailman paras paikka.

- Kotihoidon työntekijät ovat 
voimattomia ja palautetta ko-
tihoidon riittämättömyydestä 
tulee heiltä itseltään myös mi-
nulle toistuvasti. Alalla on myös 
työvoimapula, sillä työ on ras-
kasta niin fyysisesti kuin henki-
sesti. Vastuu asiakkaista on suu-
ri ja tiedän itsekin sen tunteen, 
kun olet illalla asiakkaan viimei-
nen hoitaja ja suljet oven peräs-
säsi toivoen, että kaikki menisi 
yöllä hyvin, kotihoidossa työs-
kennellyt Juvonen sanoo.

Seijan poika 
on nyt aikui-
siällä sanonut, 
että Seija on
ollut hänelle 
mummon 
lisäksi äiti ja 
isä.

Perhehoitaja 
säästää yhteis-
kunnan kuluja.
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Ruotsi rokottaa Suomessa 
asuvia eläkkeensaajiaan

KAINUULAINEN Elsi Oikari-
nen lähti vuonna 1969 mo-
nen muun suomalaisen tapaan 
työttömyyttä pakoon Ruotsiin. 
Ruotsissa Oikarinen työsken-
teli ensin jääkaappitehtaalla ja 
sittemmin hitsauskonetehtaal-
la kaikkiaan 18 vuotta, ennen 
kuin loukkasi selkänsä raskaas-
sa ja vaarallisessa työssä ja jou-
tui jäämään eläkkeelle 42-vuo-
tiaana. 

Ennen eläkkeelle jäämistään 
Oikarinen toimi myös työsuoje-
luvaltuutettuna ammattiliitos-
saan, ensimmäisenä suomalai-
sena naisena.

- Sain aluksi invalidikorvaus-
ta työeläkkeen lisänä. Miehel-
läni oli kova hinku muuttaa ta-
kaisin Suomeen, joten otimme 
pankista satatuhatta lainaa ja 
aloimme rakentaa taloa tänne 
90-luvulla. Jäin leskeksi vuon-
na 1999 ja muutin takaisin Suo-
meen vuonna 2003, Oikarinen 
muistelee.

Tiliote vei yöunet

Leskeneläke ja invalidikorvaus 
takasivat Oikariselle aluksi mel-
ko mukavan eläkkeen, mutta 
niiden maksaminen loppui hä-
nen täytettyään 65 vuotta. Jäl-
jelle jäivät vain kansaneläke ja 
18 vuoden työurasta kertynyt 
työeläke, joten Oikarisen tulot 
tippuivat muutaman satasen 
päälle tuhanteen euroon. Ah-
dinkoa pahensi Ruotsin ulko-
mailla asuvilta perimä 25 pro-
sentin SINK-vero. 

Tilanne helpottui hieman 
Fredrik Reinfeldtin (Maltillinen 
kokoomus) johtaman hallituk-
sen pudotettua veron 20 pro-
senttiin vuonna 2014. Tänä 
vuonna moni Ruotsista eläk-

Ruotsin ulkopuolella asuvien eläkkeensaajien ns. 
SINK-vero (särskild inkomstskatt för utomlands bosat-
ta) nousi tämän vuoden alusta yllättäen 20 prosentis-
ta 25:een. Ruotsin demarivetoisen hallituksen päätös 
hankaloittaa monen suomalaisenkin paluumuuttajan 
elämää kohtuuttomasti.

keensä nostava suomalainen 
koki ikävän yllätyksen päämi-
nisteri Stefan Löfvenin demari-
hallituksen palautettua SINK-
veron takaisin 25 prosenttiin 
tämän vuoden alusta.

- Uneton yö siinä tuli, kun sain 
tiliotteen. Eläke pieneni alle 
1 200 euroon, eli melkein kak-
sisataa euroa viime vuodesta. 
Soitin verotoimistoon ja kirjoi-
tin valituksia, mutta kaikki tuli-
vat bumerangina takaisin, Oika-
rinen sanoo.

Ruotsista ei kannata 
hakea mallia

72-vuotias Oikarinen asuu ko-
dissaan Kainuussa yksin. Hänen 
menetti poikansa vuonna 2015, 
tytär asuu Tukholmassa. Vii-
meisten seitsemän vuoden ai-
kana Oikarisen selkä on mennyt 
niin huonoksi, että liikkuminen 
on käynyt hyvin vaikeaksi. Ter-
veyspalvelujen taso Kainuus-
sa ei ole kehuttava – lääkärille 
pääsee, jos akuutti tarve on.

- Elämä on mennyt 90-pro-
senttisesti siihen malliin, että 
apua tarvitsisi aina. Olen ol-
lut aika vihainen myös Suomen 
terveydenhuollosta, ja nythän 
se menee soten myötä vielä 

huonommaksi. Ihmisten tervey-
dellä leikitään täällä Suomes-
sakin, ja jos Ruotsin malli tänne 
vielä tuodaan, niin sitten me-
nee kaikki päin helvettiä, Oika-
rinen tuohtuu.

Oikarinen on aina ihmetel-
lyt sitä, että Suomen politiikas-
sa on esimerkki aina haettava 
Ruotsin puolelta. Itse pitkään 
Ruotsissa asuneena Oikarinen 
tietää hyvin sen järjestelmän 
heikkoudet ja myös sen, ettei 
sieltä kaikissa asioissa kannat-
taisi Suomessakaan mallia ot-
taa.

Perussuomalaisilla on 
kanttia ja asennetta

Elsi Oikariselle perussuomalai-
suus on edelleen se ainoa oikea 
aate, vaikka hänen oma uskon-
sa politiikkaan alkoikin pettää 
hallituksessa syötyjen lupaus-
ten myötä ja viimeistään Timo 
Soinin ja sinisten loikkarien ve-
dettyä puolueen niin sanotusti 
kölin alta Jyväskylän puolueko-
kouksen jälkeen. 

Kunnioitus puolueeseen jää-
neitä kohtaan on kuitenkin säi-
lynyt. Oikarinen on hyvä ystävä 
kainuulaisen veteraanipoliiti-
kon Pentti Kettusen kanssa, jon-
ka kanssa hän usein istuu pui-
massa päivänpolitiikkaa ja 
puolueen tilaa.

- Teillä on kyllä kanttia ja asen-
netta, vaikka itseltäni onkin 
usko politiikkaan viime vuosina 
vähän mennyt. Jussi Halla-ahol-
la on hyvät, vakaat ja varmat 
mielipiteet, mitä olen hänen 
ajatuksiaan kuunnellut. Samoin 
Laura Huhtasaaren ajatukset 
ovat hyviä, vaikka häntä yrite-
tään koko ajan mustamaalata. 
Koko jäljelle jäänyt porukka on 
hyvä ja asiallinen pohja tulevai-
suuteen, vaikka politiikka onkin 
mennyt niin kieroksi nykyään, 
sanoo Oikarinen.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA LEHTIKUVA

ettei poika joutuisi näkemään 
päihtynyttä vanhempaansa.

Etuja eläkkeellä

Huonosta eläkkeestä tai 
rankoista vuosista huolimatta 
Seija ei tietenkään kadu po-
jan ottamista itselleen.

- Rakastan poikaa kuin 
omaani. Hän on kohta täysi-
ikäinen, käy töissä ja on muu-
tenkin kunnon kansalainen.

Seija miettiikin, että jos 
eläkkeen määrää ei voida 
nostaa, perhehoitajille voisi 
tarjota edes joitakin hyötyjä.

- Pitäisi kyllä saada vähin-
tään 700–800 euroa eläkettä, 
että pärjäisi. Lääkkeisiinkin 
menee tuhottomasti rahaa. 
Ilmaisen lääkärin voisi aina-
kin tarjota. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

”Uneton 
yö siinä tuli, kun 

sain tiliotteen. 
Eläke pieneni 

melkein kaksisataa 
euroa viime 
vuodesta.”

”Poika on kohta 
täysi-ikäinen,

käy töissä ja on 
muutenkin kunnon 

kansalainen.”

viä. Ja nyt kun lapsi lähtee 
kotoa ja huoltaja voisi nauttia    
yksinolemisesta, eläke on-
kin surkea. Ei se ihan oikein 
mene, Seija pohtii.

Perhehoitajana oleminen 
voi olla vielä rankempaa, jos 
lapsen kanssa on ongelmia. 
Tukea voi kyllä saada, mutta 
ei se välttämättä riitä.

Seijan poika on nyt aikuis-
iällä sanonut, että Seija on ol-
lut hänelle mummon lisäksi 
äiti ja isä. Vuonna 2014 pojan 
biologinen äiti kuoli ollessaan 
32-vuotias. Seija joutui ole-
maan lapsen ja äidin välissä, 

Seija jätti työnsä, jotta
voisi huolehtia lapsen-
lapsestaan.
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- Jopa 90 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan 
esimerkiksi maidosta enemmän, jos raha menisi suoraan 
tuottajan kukkaroon, kotimaisen ruuantuotannon puolesta 
puhuvat perussuomalaiset muistuttavat.
USEISSA tutkimuksissa on 
todettu, että suomalainen ar-
vostaa suuresti maaseutua 
sekä puhdasta, kotimaista ja 
turvallista ruokaa. Perussuo-
malaiset puolustavat näitä ar-
voja.

- Annamme täyden tu-
kemme perheviljelmiin pe-
rustuvalle monipuoliselle 
maataloustuotannolle ja yrit-
täjyydelle. Katsomme, että 
näillä asioilla on maassamme 
suuri merkitys sekä työllisyy-
teen, ruokaturvallisuuteen ja 
huoltovarmuuteemme koko-
naisuudessaan.

Perussuomalaiset näkevät, 
että pien- ja perheviljelmän 
toimintaedellytykset on tur-
vattava koko Suomessa.

- Katsomme, että maata-
lousväestön tulotason on vas-

tattava yleistä tulokehitystä. 
Huomenna alkavassa halli-
tuksen budjettiriihessä kes-
kustavetoisella hallituksel-
la on näytönpaikka, sanovat 
sekä maa- ja metsätalousva-
liokunnassa vaikuttava kan-
sanedustaja Ritva ”Kike” 
Elomaa että ympäristövalio-
kunnassa vaikuttavat kansan-
edustajat Olli Immonen ja 
Rami Lehto.

Maatalouden 
tuet heikkenevät 
brexitin myötä

Hallitus on hyväksymässä 
viljelijöiden aseman heiken-
nyksiä myös EU:n kautta.

- Kun britit lähtevät brexi-
tin myötä, Suomen nettomak-
suosuus EU:lle kasvaa enti-

sestään, mutta maatalouden 
tuet heikkenevät. Emme voi 
käsittää tällaista nöyristelyä 
EU:n suuntaan.

- Maatalouden ahdinko on 
pahentunut vuosien myötä. 
Tähän on valitettavasti osit-
tain syynä se asenne, ettei 
koko Suomea tarvitse pitää 
asuttuna tai että Suomen ei 
tarvitse tuottaa itse ruokaan-
sa, jos voimme tuottaa sitä 
halvemmalla muualta. Tähän 
asenteeseen me perussuoma-
laiset haluamme muutoksen, 
Elomaa painottaa.

Tuotantokustannukset 
nousseet puolella

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Leena Meri toteaa, että ko-

Suomalainen 
maksaa, jos raha 
menee suoraan 
tuottajalle

Tasa-arvoa ja rikkinäisiä 
kassakoneita

VIIKON aikana käytiin värikkäitä 
keskusteluja ja äänestyslistalla 
oli esimerkiksi paljon huomiota 
herättänyt tekijänoikeusdirek-
tiivi, Unkarin oikeusvaltion tila, 
tuotteiden laatuerot sisämark-
kinoilla, EU:n muovistrategia, 
EU:n solidaarisuusjoukot ja EU:n 
suhteet USA:n ja Kiinan kanssa. 
Lisäksi komission puheenjohta-
ja Jean-Claude Juncker piti vii-
meisen linjapuheensa mepeille 
ennen ensi kevään europarla-
menttivaaleja. Puheessaan hän 
korosti tarvetta vahvalle ja yhte-
näiselle EU:lle.

Osallistuin maanantai-illan 
keskusteluun, jossa käytiin läpi 
toimenpiteitä kiusaamisen ja 

seksuaalisen häirinnän ehkäise-
miseksi ja torjumiseksi työpai-
koilla, julkisissa tiloissa ja po-
liittisessa elämässä. Suomen 
maineesta tasa-arvon malli-
maana huolimatta meilläkin on 
edelleen tahoja, jotka vähek-
syvät ja pilkkaavat politiikassa 
uransa tehneitä naisia ja yrittä-
vät tehdä heistä näkymättömiä. 
Liian usein asioista sovitaan 
etukäteen miesten kesken golf-
klubeilla ja saunaseuroissa. Pel-
käänpä, että näin tehdään mo-
nessa muussakin maassa. Siksi 
on hyvä, että sukupuolten tasa-
arvo on jatkuvasti esillä myös 
Euroopan parlamentissa.

Veronkiertoa 
Kreikassa

Kreikan pääministeri Alexis 
Tsipras osallistui tiistaina täys-
istunnon keskusteluun Euroo-
pan tulevaisuudesta. Kreikan 
velkakriisi on hiljattain julistettu 
päättyneeksi, vaikka maalla on 
velkaa yli 300 miljardia euroa, ja 
ongelmat jatkuvat laajoina. Pi-
tämässäni puheessa kerroin esi-
merkin siitä, kuinka laaja on-
gelma veronkierto Kreikassa 
yhä on. 

Maassa lomailleet ystävä-
ni ovat kertoneet, kuinka heil-
le on kaupoissa ja ravintoloissa 
usein ilmoitettu, että kassakone 

Euroopan parlamentti kokoontui Ranskan Strasbourgiin syyskauden ensim-
mäiseen täysistuntoon 10.-13. syyskuuta. Parlamentin jäsen Pirkko Ruoho-
nen-Lerner kirjoittaa asialistan olleen värikäs.

Parlamentti aloitti syyskautensa Strasbourgissa on rikki, ja vain käteinen kelpaa. 
Eräskin ystäväni olisi halunnut 
maksaa isot ostoksensa kau-
passa kortilla, mutta ei onnistu-
nut, koska kassakone oli rikki. 
Koska hänellä ei ollut riittäväs-
ti käteistä rahaa, päätti hän luo-
pua ostoksistaan. Kas kummaa, 
kuin ihmeen kautta, kassakone 
alkoikin toimia ja kaupat teh-
tiin. Pääministeri Tsipras ei ha-
lunnut kommentoida loppupu-
heenvuorossaan ”rikkinäisten” 
kassakoneiden aiheuttamia on-
gelmia.

Unkaria ja 
tekijänoikeuksia

Keskiviikkona parlamentti 
pohti sitä, pitäisikö Unkaria ran-
gaista EU:n perusarvojen louk-
kaamisesta. Unkarin päämi-
nisteri Viktor Orban osallistui 
itsekin keskusteluun, ja varoit-
ti meppejä eristämästä Unka-
ria eurooppalaisesta päätök-
senteosta. Parlamentti hyväksyi 
lopulta selvin numeroin pää-
töslauselman, jossa se vaatii 
neuvostoa määrittämään, louk-
kaako Unkari EU:n perusarvoja. 

Perussuomalaiset eivät kan-

”Nyt tarvitaan 
yhteisiä talkoita. 

Esimerkiksi kauppa
voisi ostaa suomalaisia

maataloustuotteita
 ja pitää niitä 

paremmin esillä,
jos haluaisi.”

timainen maatalous tarvitsee 
positiivisen piristysruiskeen 
ja pikaisesti.

- Tarvitsemme kaikkien yh-
teistä ponnistusta, jotta tuot-
tajien taloudellista ahdinkoa 
voidaan helpottaa. Tuottaji-
en kulut ovat kasvaneet vii-
dessätoista vuodessa 50 pro-
senttia, mutta tuottajahinnat 
vain 17 prosenttia. Suomalai-
set ovat valmiita tukemaan 
tuottajia.

- Heinäkuussa tehdyn kyse-
lytutkimuksen mukaan lähes 
neljä viidestä suomalaises-
ta on sitä mieltä, että valtion 

nattaneet tätä Unkariin koh-
distuvan kurinpitomenettelyn 
käynnistämistä, sillä nähdäk-
semme Unkaria halutaan ran-
kaista sen harjoittaman haital-
lista maahanmuuttoa torjuvan 
politiikan johdosta.

Parlamentti muodosti kan-
tansa myös tekijänoikeusdirek-
tiiviin, jolle oli heinäkuun täys-
istunnossa äänestetty lisää 
käsittelyaikaa. Lobbaus aiheen 
tiimoilta on ollut poikkeuksel-
lisen voimakasta. Äänestim-
me Jussin kanssa direktiiviä 
vastaan. Olen huolissani siitä 
mahdollisesti aiheutuvista ne-
gatiivisista vaikutuksista kan-
salaisten ilmaisunvapauteen 
internetissä, samoin alan start-
up-yrityksille koituvista ongel-
mista. Enemmistö äänesti direk-
tiivin puolesta, joten se siirtyi 
toimielinten välisiin neuvotte-
luihin.

Tasa-arvokysymykset 
tapetilla

Tasa-arvokysymykset olivat 
viikolla myös näkyvästi esillä. 
ECR-ryhmämme valitsi turkki-
laisen Seyran Ateşin Sakharov-

Maaseutu voi 

huonommin 

kuin koskaan.

pitää turvata palvelut koko 
Suomen asuttuna pitämisek-
si. Lisäksi 66 prosenttia suo-
malaista kannattaa maata-

Enemmistö kannattaa maataloustukien lisäämistä
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palkinnon saajaehdokkaaksi. 
Palkinto on parlamentin vuo-
sittain myöntämä 50 000 euron 
suuruinen rahasumma ihmisoi-
keuksien ja mielipiteenvapau-
den hyväksi tehdystä työstä. 
Ateş on toiminut uskonnollis-
ta ja poliittista ääriajattelua vas-
taan, ja suututtanut toimillaan 
ääri-islamistit. Hän on esimer-
kiksi ollut mukana perustamas-

sa Berliiniin liberaalia moskei-
jaa, jossa naiset ja miehet ovat 
tasa-arvoisessa asemassa. Ta-
pasin hänet ECR:n opintopäivil-
lä Berliinissä kesällä 2017, jossa 
hän kertoi vaarallisesta työs-
tään, jota turvaamassa on kak-
si aseistettua henkivartijaa ja 
panssariauto.

Allekirjoitin lisäksi kolme par-
lamentin päätöslauselmaa, jot-

ka tuomitsivat Ugandassa, 
Kambodzassa ja Myanmarissa 
tapahtuvan poliittisen sorron ja 
lehdistönvapauden rajoittami-
sen. Seuraava täysistunto järjes-
tetään Strasbourgissa lokakuun 
1.-4. päivänä.

Pirkko Ruohonen-Lerner
Euroopan parlamentin jäsen, 
PS/ECR

loustukien lisäämistä, koska 
satovahingot ovat heikentä-
neet maatalouden kannat-
tavuutta. Suomalaiset ovat 
ilmaisseet tahtotilansa tässä-
kin asiassa.

Leivän hinnasta 
vain kolme prosenttia 
tuottajalle

Jopa 90 prosenttia suoma-
laisista olisi valmis maksa-
maan esimerkiksi maidos-
ta enemmän, jos raha menisi 
suoraan tuottajan kukkaroon. 
Esimerkiksi leivän hinnasta 

vain kolme prosenttia menee 
viljelijälle, Meri muistuttaa.

- Maatalouden ahdinko joh-
tuu mm. viime kesän kylmyy-
destä ja sateista sekä tämän 
kesän kuivuudesta. Tuotta-
jilla ei ole riittäviä neuvotte-
luasemia, heitä viedään kuin 
pässiä narussa elintarvikete-
ollisuuden ja kaupan välissä.

- Hallituksen kriisipaketin 
vaikutus maataloudelle jää 
vähäiseksi. Tämänkaltainen 
tekohengitys maataloustuot-
tajien suuntaan, jota hallitus 
harrastaa, on kestämätöntä, 
Meri sanoo.

YLE väitti, että kaikki suoma-
laismepit kannattaisivat Eu-
roopan parlamentin äänes-
tyksessä kurinpitomenettelyn 
käynnistämistä Unkaria vas-
taan. Yle joutui oikaisemaan 
uutisensa, mutta se ei kerto-
nut, ketkä suomalaiset vastus-
tavat Unkarin kurittamista.

- Ylen valeuutisissa kerro-
taan, että ”suomalaismepit 
kannattavat kurinpitomenet-
telyn käynnistämistä”. Eipä 
ole kyselty. Perussuomalais-
ten mepit eivät kannata, kom-
mentoi perussuomalaisten 
puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
uutista Facebookissa.

Halla-aho totesi puheessaan 
täysistunnossa, että Unkarissa 
on ongelmia, kuten korruptio, 
kansallisten vähemmistöjen 

asema ja niin edelleen.
- Monet näistä ongelmis-

ta ovat perintöä kommunis-
tiselta aikakaudelta, eivätkä 
ne ole yksin Unkarin ongel-
mia. Nämä puutteet eivät ole 
syy siihen, miksi Unkarista on 
tullut komission ja europarla-
mentin ykköskohde.

Halla-ahon mukaan Unka-
rin hallituksen todellinen syn-
ti on se, että se haluaa suojata 
maataan haitalliselta massa-
muutolta kolmannesta maa-
ilmasta

- Unkarin hallitus ja Unkarin 
kansan enemmistö ei halua 
toistaa niitä katastrofaalisia 
virheitä, joita me olemme teh-
neet Länsi-Euroopassa. Sym-
patisoin ja tuen vahvasti tuota 
näkemystä.

Perussuomalaiset 
eivät kannata Unkariin 
kohdistuvan kurinpito-
menettelyn käynnistämistä

Kauppa suosimaan 
kotimaista tuotantoa

Perussuomalaisten mie-
lestä tarvitaan selvä suun-
nanmuutos, jotta maa-
taloustuottajien asema 
pystytään jatkossa turvaa-
maan.

- Ei voi olla niin, että vain 
lisäbudjeteilla tai budjetti-
riihen välityksellä annetaan 
heille jotakin. Kaikki pitää 
nyt saada talkoisiin mukaan 
ja lisäksi hallituksen pitää 
olla myös tiukkana EU-pöy-
dissä ja pitää suomalaisen 
maatalouden puolia.

- Nyt tarvitaan yhteisiä 
talkoita. Esimerkiksi kaup-
pa voisi ostaa suomalaisia 
maataloustuotteita ja pi-
tää niitä paremmin esillä, 
jos haluaisi. Kyllähän Ruot-
sin Lidlkin on ilmoittanut 
suosivansa ruotsalaista li-
haa tukeakseen maan omia 
lihantuottajia ankaran kui-
vuuden aiheuttamissa vai-
keuksissa, Meri kertoo.

P l i t

a suosimaan 
ista tuotantoa

omalaisten mie-
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os, jotta maa-

ottajien asema 
n jatkossa turvaa-

olla niin, että vain
teilla tai budjetti-
lityksellä annetaan 
akin. Kaikki pitää
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rvitaan yhteisiä 
Esimerkiksi kaup-
staa suomalaisia 
stuotteita ja pi-

paremmin esillä, 
isi. Kyllähän RuotKK -
in on ilmoittanut 
sa ruotsalaista li-
akseen maan omia 
tajia ankaran kui-
iheuttamissa vai-

a, Meri kertoo.

Ympäristö ja 
työntekijät 
kiittävät

Meri tote-
aa, että suo-
malainen 
ruoka per-
heen pöy-
dässä on 
kansalli-
sesti tärke-
ää omava-
raisuudenkin 
näkökulmas-
ta.

- Se on myös 
ympäristö- ja 
työllisyysteko, 
johon kannattaa 
satsata, jos haluam-
me, että suomala-
laista maataloutta 
ylipäänsä on ole-
massa.

TEKSTI 
      SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Maaseutu ja 
sen elin-
voimaisuus 
ovat tärkeitä 
kansanedus-
taja Kike 
Elomaalle.

Perussuomalaiset ha-
luavat varmistaa, että 
Suomessa tuotetaan 
jatkossakin puhdasta, 
kotimaista ruokaa.
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