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Puoli miljoonaa 
suomalaista vailla 
oikeaa työtä

Säästöjä kehitysavusta ja 
poliittisesta kähminnästä

Hallitus huutaa työvoima-
pulaa ja hamuaa halpatyövoimaa PS-vaihtoehtobudjetti parantaisi 

suomalaisten ostovoimaa

Yli 380 000 suomalaisella maksuhäiriömerkintä

”Velallisia rahastetaan surutta”

”Oikeus tulla Suomeen 
elätettäväksi ei ole mikään 

ihmisoikeus”

Halla-aho ja Orpo 

väittelivät maahan-

muutosta:
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

ERÄS tuttu totesi kerran: ”Ainoa asia, 
mikä maailmassa ei valehtele, on aika-
jana.” 

VIISAUS voidaan ilmaista myös näin: 
”Älä seuraa sitä, mitä poliitikot sano-
vat. Seuraa sitä, mitä he tekevät.” Har-
va toteaa: ”Aion rampauttaa vastusta-
jani”, mutta silti tällaista politiikassa 
tapahtuu. Iso kuva on luettava pienis-
tä asioista.
 
KEVÄT 2019. Pääministeri Antti Rin-
teen (sd.) tulipunainen hallitus aloit-
taa.
 
SEURAA joukko kummallisia ulostu-
loja. Pienin askelin tavallisten ihmisten 
asioihin kajotaan. Kouluun, autoiluun, 
ruokaan. Vihreä aate etenee. Kirkon 
asema käy yhä tukalammaksi. Toisin-
ajattelijoille alkaa ropista kuulustelu-
kutsuja.
  
VIHREÄNÄ kuntapoliitikkona äsket-
täin toiminut rikoskomisario Pekka 
Hätönen alkaa johtaa rikostutkintaa, 
jonka kohteena ovat kansanedustajat 
Juha Mäenpää (ps.), Hussein al-Taee 
(sd.) ja Päivi Räsänen (kd.). Tapaukset 
ovat erittäin poikkeuksellisia. Räsänen 
on entinen sisäministeri, siis poliisi-
organisaation johtaja. Kansanedustaja 
Sebastian Tynkkystä (ps.) vastaan on 
jo aiemmin nostettu syyte.
 
SEURAAVAKSI vihapuheen jahtaa-
misen varjolla valtakunnansyyttä-
jä Raija Toiviainen määrää Räsäses-
tä toisen esitutkinnan. Se koskee 2004 
julkaistua “Mieheksi ja naiseksi hän 
heidät loi”-kirjoitusta, joka käsittelee 
seksuaalisuutta ja avioliittoa. Vaikka 
poliisi oli jo tutkinut ja todennut, ettei 
asiassa ole syytä epäillä rikosta, valta-
kunnansyyttäjä jyrää tapauksen eteen-
päin.
 
VIELÄ paljon rajumpaa on tulossa. 
Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen Räsäs-
syytöksen myötä julkiseen keskuste-
luun tungetaan uusi ajatus: enää ran-
gaistavuuden kannalta ei olisikaan 
väliä, onko kirjoitus julkaistu netissä 
eilen vai vuosikymmeniä sitten. Myös-
kään sillä, oliko kirjoitus julkaisuhet-
kellä laillinen, ei olisi enää väliä. Val-
takunnansyyttäjän uuden tulkinnan 
myötä valtava määrä ikivanhoja teks-
tejä voi muuttua laittomiksi, mikäli ne 
ovat edelleen netissä, ja mikäli ne ei-
vät ole nykyhetken lakien mukaisia.
 
MAAN ylin laillisuusvalvoja, oikeus-
kansleri Tuomas Pöysti myötäilee 
varovasti järjettömyyttä ja kehottaa 
poistamaan kirjoituksia, ”jos pelkää 
syytettä”.
 
HALLITUS ja valtakunnan ylim-
mät syyttäjäviranomaiset yrittä-
vät yhteisvoimin tiukentaa sananva-
pauslainsäädäntöä, ja lisäksi tehdä 
taannehtivasti laittomaksi nettiin 

vuosien aikana laitettuja tekstejä.
 
TÄMÄ on puhdasta mielivaltaa.
 
KAIKILLA suomalaisilla on tähän 
saakka ollut perustuslain turvaama sa-
nanvapaus.  Olemme vuosien ajan voi-
neet ilmaista itseämme suullisesti ja 
kirjallisesti. Vuosia sitten kirjoitetut 
tekstit on tehty korkeimman oikeudel-
lisen säädöksen, perustuslain, suojas-
sa. Nyt vanhojen tekstien laillisuus on 
joutumassa uuteen puntariin.  Mitta-
puuna käytetään lainsäädäntöä, jota ei 
ollut olemassakaan nettiin laittamisen 
aikaan. Yhdistelmä on mieletön.
 
VAI onko? Riippuu, keneltä kysytään. 
Jos kysymme keskimääräiseltä tuli-
punaiselta kulttuurimarxistilta, pitäi-
sikö Jussi Halla-ahon Scripta-blogin 
vanhat kirjoitukset julistaa jälkikäteen 
laittomiksi, ei nyökkäilystä tule loppua.
 
POLITIIKAN vasen laita tekee jäl-
leen, mitä se on niin monet kerrat val-
taan päästyään tehnyt – se pyrkii te-
kemään omien poliittisten teemojensa 
vastustamisesta laitonta. Aikamme 
suurimpia vitsejä on nimittää tällais-
ta toimintaa liberaaliksi tai demokraat-
tiseksi.
 
MIHIN kaikki tämä johtaa?
 
VANHAA sanontaa mukaillen: ensin 
sinusta vaietaan, sitten nimesi yrite-
tään myrkyttää, sitten hyökätään pro-
sessin avulla, lopuksi joku voittaa.
 
YHDYSVALLOISSA Donald Trum-
pia ei saatu nurin massiivisella parja-
uskampanjalla. Talous hakkaa hirmu-
lukuja, työllisyyskehitys on loistava. 
Näyttää, että hän voittaa seuraavatkin 
presidentinvaalit. Niinpä ”demokraat-
tien” ainoaksi keinoksi jää yrittää kaa-
taa Trump virkasyytteellä.
 
SAMAA polkua kuljetaan Suomes-
sa. Perussuomalaisia ei ole saatu nurin 
kaikki mittasuhteet ylittävällä parja-
uskampanjalla, ei häpäisyllä, ei uh-
kailulla, ei edes hallituspuolueiden 
koordinoimalla vallankaappausyrityk-
sellä. Aikajanaa tarkastelemalla näyt-
tää, että valtaa Suomessa pitävät tur-
vautuvat seuraavaksi oikeudelliseen 
prosessiin. Sen rakentamisessa kestää 
aikansa, mutta suunta on selvä – kiris-
tetään lainsäädäntöä niin, että saadaan 
syytteet suurelle määrälle toimijois-
ta. Tuomioita käytetään sitten apuna 
keskustelussa, jossa kyseenalaistetaan 
toisinajattelijoiden toiminnan lailli-
suus.
  
VIHAPUHELAINSÄÄDÄNTÖÄ 
runnotaan Suomessa läpi vauhdil-
la tasan yhdestä syystä: sen varjol-
la vihervasemmisto yrittää kampittaa 
toisinajattelijoita. Mitään tekemistä 
kansanryhmien suojelun kanssa asial-
la ei ole.  

Syyllinen, tulevien lakien 
perusteella

PERUSSUOMALAISET ovat val-
miita säästämään ensisijaisesti maa-
hanmuutosta, kehitysavusta, yritys-
tuista ja poliittisesta kähminnästä.

Vaihtoehdossa perussuomalaisten 
ehdottamat maahanmuuton säästöt 
kertautuvat useampien yhteiskun-
nan alojen kuten terveydenhoidon, 
sosiaaliturvan ja oikeuslaitoksen re-
sursseissa.

- Säästöt ovat todellisuudessa mo-
nin kerroin suurempia kuin seuraa-
van vuoden budjettitalouden välit-
töminä säästöinä on esitetty. Tämän 
vuoksi perussuomalaisten vaihtoeh-
tobudjetilla kiihtyvä valtion velkaan-
tuminen pysäytetään, eikä valtion 
omaisuutta ole tarvetta myydä ker-
taluontoisten menojen vuoksi, edus-
kuntaryhmän tiedotteessa todetaan.

Perussuomalaiset säästäisivät ensi 
vuonna mm. maahanmuutosta 320 
miljoonaa, yritys- ja erityisesti tuuli-
voimatuista 330 miljoonaa sekä ke-

hitysavusta 300 miljoonaa euroa.

Autoilun hinta 
pidettävä kohtuullisena

Perussuomalaiset puolustavat suo-
malaista yksityisautoilijaa ja yrittä-
jää perumalla polttoaineveron koro-
tuksen. Puolue haluaa pitää autoilun 
hinnan kohtuullisena.

Kansallismieliseen ja oikeuden-
mukaiseen politiikkaan kuuluu vä-
häosaisten, sairastuneiden ja syrjäy-
tyneiden suomalaisten auttaminen. 
Perussuomalaiset tahtovat panos-
taa mm. hoitopalveluiden resurs-
seihin, omaishoidon tukemiseen, si-
säilmaongelmien ratkaisemiseen, 
lääkekorvauksiin ja ulosotossa olevi-
en auttamiseen takaisin tasapainoon.

- Perussuomalaiset tekevät talous-
politiikkaa suomalainen työ ja yrit-
täminen edellä. Sillä tavoin tuemme 
maamme talouden vahvistumista ja 

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa 
suomalainen tulee ensin. Perussuomalaisten 
vaihtoehto parantaa kansalaisten ostovoimaa 
lähes 700 miljoonalla eurolla. Samalla perus-
suomalaiset ottaisivat valtiolle 193 miljoonaa 
euroa vähemmän velkaa kuin hallitus.

Polttoaineverotuksen 
korotus peruttava, lisäresursseja 
hoivaan ja turvallisuuteen

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti:

Talouspolitiikkaa

suomalainen työ ja 

yrittäminen edellä.
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Polttoaineverotuksen 
korotus peruttava, lisäresursseja 
hoivaan ja turvallisuuteen

kilpailukykyä.

Turvallisuutta ja 
maaseutua tuettava

Lisäresursseja esitetään myös koti-
maan turvallisuudesta huolehtiville 
poliisille, rajavartiolaitokselle ja häly-
tyskeskuksille.

- Perussuomalaiset ovat suomalai-
sen maaseudun puolella ja esittävät 

pienviljelijöille lisää tukea sekä lisä-
panostusta lomitusjärjestelmän tur-
vaamiseen. Tehdään yhdessä parem-
pi Suomi!

Tutustu vaihtoehtobudjettiin: 
www.perussuomalaiset.fi

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Tarvitaan tuhat uutta poliisia
PERUSSUOMALAISET vaativat eduskun-
nan suullisella kyselytunnilla, että vähin-
tään tuhat uutta poliisia on koulutettava 
ja rekrytoitava peruspoliisityöhön.

Perussuomalaiset huomauttivat, että 
poliisin toimintaympäristö on muuttu-
nut entistä haastavammaksi samaan ai-
kaan, kun Suomessa on ylivoimaisesti 
vähiten poliiseja per asukas Pohjoismais-
sa ja jopa vähiten koko Euroopassa.

- Hallitus on nostamassa poliisien mää-
rää noin 300:lla, mutta tämä on täysin 
riittämätöntä. On huomattava, että halli-
tuksen päätöksen myötä poliisien määrä 
silti laskee vuonna 2022 jopa alle nykyi-
sen tason noin 7 100 poliisiin, ellei rahoi-
tusta lisätä.

- Perussuomalaiset esittävätkin poliisin 

resurssien vahvistamista kouluttamal-
la ja palkkaamalla vähintään 1 000 uut-
ta poliisimiestä, perussuomalaisten kan-
sanedustaja Mari Rantanen totesi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jus-
si Halla-aho huomautti, että yksi tekijä 
poliisin toimintaympäristön vaikeutumi-
seen on nopeasti kasvava ja heikosti in-
tegroituva maahanmuuttajaväestö lie-
veilmiöineen.

- Ruotsi on pelottava osoitus siitä, mitä 
tapahtuu, kun alimiehitetty poliisi jä-
tetään painimaan mahdottomien on-
gelmien kanssa. Rikoksia ei selvitetä, 
poliisiammatin houkuttelevuus on ro-
mahtanut, valta lähiöissä on luovutettu 
jengeille, Halla-aho luetteli.

TULOT

Polttoaineveron noston peruminen    -250
Omaishoidon tuki verovapaaksi    -20
Eläkkeiden verotuksen yhdenmukaistaminen työtulojen kanssa -50
Lapsivähennyksen palauttaminen    -70
Työtulovähennyksen nosto     -100
Kotitalousvähennyksen leikkauksen peruutus   -92
Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto   -20
Perintöverotuksen oikeudenmukaistaminen   -20

Avainhenkilöiden lähdeverotusmahdollisuuden poisto  +5
Ulkomaisten ammattiliikennöitsijöiden tienkäyttömaksu  +5
Suursäätiöiden verotus     +65

Tulot yhteensä               -547,00€

Menot miinus tulot                              -193,85€

Lisäksi YLE-veron madaltaminen (läpimenoerä)   +100

MENOT

Vastaanotto- ja kotouttamismenot    -315
Pakolaiskiintiön noston peruminen    -0,9
Turvapaikanhakijoiden oikeusapu    -1,25
Laittomasti maassa olevien terveydenhuolto   -5,4
Varsinainen kehitysyhteistyö    -300
Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja henkilöstömenot  -40
Puoluetuki      -10
Erityisavustajat ja valtiosihteerit    -5
Poliittiset nuorisojärjestöt     -5
Yritystuet      -100
Tuulivoiman tuet      -229

Poliisin määrärahojen lisäys     +50
Rajavartiolaitos      +10
Hälytyskeskukset      +5
Tulli       +5
Pelastuslaitos      +1
Sisäilmaongelmat      +10
Lääkkeiden omavastuun poistaminen pienituloisilta  +11
Keliakiakorvaus      +2
Ruoka-apujärjestöjen tuki     +2
Hoitohenkilökunnan määrän kasvattaminen   +70
Maatalouden lomitusjärjestelmän turvaaminen  +10
Suomalaisen pienviljelijän tuki    +50
Koululaisten iltapäivätoiminta ja urheilu   +2
Koululaisten mielenterveyshankkeen pilotointi   +0,7
Ulosoton suojarajan nosto ja ohjelma    +13
Petoeläinvahinkojen korvaaminen    +2
Tuki kestävän puuntuotannon turvaamiseen (Kemera)  +20
Diabetes-lääkkeiden korvaus pienituloisille   +2
Suomen itsenäisyyden museot    +3
Sopimussotilaat      +2

Menot yhteensä               - 740,85€

PERUSSUOMALAISTEN vaihtoehtobudjetti on Rinteen hallituksen esityk-
seen verrattuna 194 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vaikka valtion tulot 
vähenevät, menot vähenevät vielä enemmän. Verotus laskee ja niin pal-
kansaajalle kuin eläkeläisellekin jää enemmän rahaa käteen. Kun lisäk-
si asumisesta ja liikkumisesta tulee halvempaa, kansalaiset voivat ostaa 
enemmän hyödykkeitä ja palveluita, mikä vahvistaa kotimaista kysyntää.

KAAVIOSSA on vedetty yhteen vaihtoehtobudjettimme vaikutukset talous-
arvion tuloihin ja menoihin hallituksen esitykseen verrattuna. Positiivinen 
luku tarkoittaa tuoton tai menon lisäystä, negatiivinen luku tulon tai me-
non vähennystä.

PERUSSUOMALAISTEN VAIHTOEHTOBUDJETIN 
VAIKUTUKSET TALOUSARVIOON

Perussuomalaiset 
haluavat satsata 
suomalaisten tur-
vallisuuteen mm. 
palkkaamalla lisää 
poliiseja.
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Eduskunnan hallintovaliokunta hyväksyi pitkän 
prosessin päätteeksi valiokunnan lausunnon kos-
kien hallituksen ensi vuoden budjettiesitystä ja jul-
kisen talouden suunnitelmaa. Perussuomalaisten 
valiokuntaryhmä, johon kuuluvat valiokunnan pu-
heenjohtaja Riikka Purra ja jäsenet Jussi Halla-aho 
ja Mauri Peltokangas, jättivät lausunnosta eriävän 
mielipiteen koskien maahanmuuttoa.

LAUSUNNOSSA oli paljon 
hyvää, mutta valitettavasti se 
kaikkein tärkein tekijä, joka 
aiheuttaa kuormitusta kaikilla 
valiokunnan toimialaan kuu-
luvilla sektoreilla ja on uhka 
sisäiselle turvallisuudelle, jä-
tettiin huomiotta. Pelkkä re-
surssien lisäämisen vaatimi-
nen ei asiassa auta, vaan on 
pakko mennä syvemmälle, to-
teaa hallintovaliokunnan pu-
heenjohtaja Riikka Purra.

Erityisesti Lähi-idästä ja Af-
rikasta tulleet maahanmuut-
tajat kuormittavat merkit-
tävässä määrin esimerkiksi 
poliisia ja oikeuslaitoksen eri 
toimijoita.

- Lisäksi ulkomaalaisasioi-

Kansainvälisen 
suojelun tulee aina 
olla väliaikaista

Perussuomalaisilta kova lista haitallisen 

maahanmuuton kitkemiseksi 

sista peräti 54 prosenttia oli 
ulkomaalaisten tekemiä. Lä-
hes puolet turvapaikanhaki-
joiden tekemistä seksuaaliri-
koksista kohdistuu alaikäisiin.

- Eihän tätä korjata lisäämäl-
lä poliisille rahaa, vaan rajoit-
tamalla maahan saapuvaa ja 
rikoksiin syyllistyvää maahan-
muuttoa, Purra sanoo.

Haitoilta 
suojautuminen 
vaatii muutoksia

Perussuomalaiset huomaut-
tavat eriävässä mielipitees-
sään, että lainsäädännölliset 
muutokset maahanmuutto-
politiikkaan ovat välttämättö-
miä, mikäli valiokunnan toi-
mialaan kuuluvien sisäisen 

turvallisuuden sektoreiden 
haasteisiin halutaan vastata.

- Turvapaikanhakijoiden ja 
muiden ulkomaalaisten pää-
syä pysyvän oleskeluluvan pii-
riin tulee rajoittaa selvästi ja 
perheenyhdistämisen ehto-
ja kiristää. Lisäksi kansainvä-
lisen suojelun tulee aina olla 
väliaikaista. Kun olosuhteet 
lähtömaassa paranevat riittä-
västi, turvapaikan täytyy olla 
peruutettavissa, ja muutto-
liikkeen on suuntauduttava 
Suomesta takaisinpäin, hal-
lintovaliokunnan jäsen Jussi 
Halla-aho luettelee.

- Kielteisen turvapaikka-
päätöksen saaneet tulee vii-
pymättä ottaa säilöön heidän 
maasta poistamisen toteutu-
misen varmistamiseksi, ei-

vätkä vakavaan rikokseen 
syyllistyneet ulkomaalai-
set koskaan saa päästä Suo-
men kansalaisuuden piiriin. 
Terrorismirikoksiin syyllisty-
neet kansalaistetut henkilöt 
on automaattisesti tuomitta-
va menettämään Suomen kan-
salaisuus ja heidät on karko-
tettava.

Perussuomalaiset vaatii, 
että kaikki oleskelulupa-, per-
heenyhdistämis-, vastaanotto- 
ja etuusjärjestelmään liittyvät 
houkutustekijät on poistetta-
va nopealla aikataululla. Mah-
dollisuudet maahanmuuttaji-
en sosiaaliturvajärjestelmän 
muuttamiseksi siten, että 
myönteisen oleskeluluvan 
saaneet turvapaikanhakijat ei-
vät enää kuuluisi asumispe-

den suuri määrä ruuhkaut-
taa Maahanmuuttovirastoa 
ja tuomioistuinten toimintaa, 
mikä johtaa käsittelyaikojen 
pitenemiseen. Tietenkin työ-
panos on myös pois jostakin 
muualta, Purra sanoo.

Ulkomaalaiset 
yliedustettuina 
rikostilastoissa

Ulkomaalaisten yliedustus 
rikostilastoissa korostuu eten-
kin seksuaalirikoksissa. Vuon-
na 2018 ilmoitetuista seksu-
aalirikoksista 25 prosenttia eli 
joka neljäs oli ulkomaalaisen 
tekemä. Helsingissä tapahtu-
neista ilmoitetuista raiskauk-

”Oikeus tulla Suomeen elätettäväksi 
veronmaksajien rahoilla ei ole mikään 
ihmisoikeus”

YLEN A-studion vieraina näh-
tiin suurimpien oppositiopuo-
lueiden puheenjohtajat, perus-
suomalaisten Jussi Halla-aho ja 
kokoomuksen Petteri Orpo. Ko-
koomuksen mukaan perus-
suomalaisten mielestä ihmis-
oikeudet eivät kuuluisi kaikille. 
Halla-aho vastasi, ettei väite 
pidä paikkaansa.

- Ihmisoikeudet kuuluvat kai-
kille, mutta esimerkiksi oikeus 
tulla Suomeen ja asettua tän-
ne elätettäväksi veronmaksaji-
en rahoilla ei ole mikään ihmis-
oikeus. Viime vuosina suurin osa 
turvapaikanhakijoista on tul-

lut Ruotsista ja sitä ennen seit-
semän tai kahdeksan turvallisen 
maan läpi. Me katsomme, että 
nämä ihmiset eivät ole todelli-
sessa hädässä, vaan he ovat tur-
vapaikkashoppailijoita, Halla-
aho sanoi.

Orpon mukaan perussuoma-
laisten ja kokoomuksen suu-
rin ero ilmenee siinä, että pe-
russuomalaiset ylipäätään 
suhtautuu nuivasti maahan-
muuttoon, myös työperäiseen 
maahanmuuttoon.

Halla-aho tarkensi, että perus-
suomalaiset haluaa lopettaa hu-
manitaarisen maahanmuuton, 

Oppositiojohtajat Halla-aho ja Orpo väittelivät maahanmuutosta: 

Petteri Orpon mukaan perussuomalaiset ylipäätään 
suhtautuvat nuivasti maahanmuuttoon. Jussi Halla-aho 
tarkensi, että perussuomalaiset haluavat lopettaa hu-
manitaarisen maahanmuuton, koska se on kustannus-
tehoton tapa auttaa ihmisiä ja vahingollista vastaanot-
tavalle yhteiskunnalle.

koska se on ensinnäkin kustan-
nustehoton tapa auttaa ihmi-
siä ja toiseksi se on vahingollista 
vastaanottavalle yhteiskunnalle.

- Työperäistä maahanmuut-
toa sinänsä emme vastusta. Me 
kyllä vastustamme halpatyövoi-
man maahanmuuttoa, koska se 
vääristää työmarkkinoitamme 
ja aiheuttaa monenlaisia yhteis-
kunnallisia ongelmia.

Halpatyövoimalla hamutaan 
palkka-alennuksia

Puoluejohtajilta kysyttiin mie-
lipidettä Postin johtajien toi-
minnasta. Halla-ahon mukaan 
Postin johdon palkkioiden ja 
ruohonjuuritason postin työn-
tekijöiden palkkojen välinen 
epäsuhta on muuttunut vääris-
tyneeksi.

- Valitettavasti olemme ajau-

tuijotetaan liian yksisilmäisesti 
työllisyysastetta.

- Pitäisi tarkemmin katsoa, 
mitä se työllisyysaste on syö-
nyt. Saako työstä sellaista palk-
kaa, millä pystyy elämään. Kun 
katsotaan, millaisia palkan-
alennuksia Postin työntekijöille 
on tulossa ja millaisilla palkoil-
la matalimmissa tuloluokissa 
tehdään työtä, niin ei sillä pal-
kalla voi asua esimerkiksi pää-
kaupunkiseudulla eikä sellaista 
työtä kannata ottaa vastaan. Tä-
hän sitten ratkaisuksi tarjotaan 
sitä, että tuodaan halvempia 
työntekijöitä ulkomailta, Halla-
aho paheksui.

Työssäkäyvien ihmisten osto-
voimaa parannettava

Perussuomalaisten johta-
ja korosti yritysten kilpailuky-
vyn parantamista ensisijaisena 
keinona työllistymisen paranta-
miseen.

- Suomen talous on pitkälti 
vientisektorin varassa. Meillä on 
vientialoilla muutamia kivijal-
koja, ja siksi on pidettävä huol-
ta siitä, että niiden kilpailukyky 
säilyy eikä sitä rapauteta esi-
merkiksi suuruudenhulluilla il-

tuneet tilanteeseen, jossa Posti 
joutuu kilpailemaan yksityissek-
torin kanssa ja yksityissektori 
pystyy käyttämään halpaa työ-
voimaa. Jos Suomesta ei löydy-
kään ihmisiä, jotka suostuvat te-
kemään nälkäpalkalla töitä, niin 
kolmansista maista löytyy var-
masti. Posti sitten on lähtenyt 
tähän mukaan.

Ylen juontaja tivasi Halla-ahol-
ta, putoaisiko Postin työehtojen 
heikentämiseltä todella poh-
ja pois ilman matalapalkkamaa-
hanmuuttoa.

- Totta kai. Kehitysmaasta tu-
levan ihmisen kannattaa ottaa 
työpaikka Suomesta vastaan 
millä tahansa palkalla, koska 
hän saa sen työpaikan mukana 
oleskeluluvan ja todennäköises-
ti pääsee sen jälkeen loppuelä-
mäkseen suomalaisen sosiaali-
turvan piiriin. Kuitenkin tänne 
tulevien matalapalkkatyönteki-
jöiden työllisyysaste romahtaa 
muutamassa vuodessa, Halla-
aho vastasi.

Orpon mukaan Suomeen tar-
vitaan lisää ulkomaalaisia työn-
tekijöitä, koska Suomessa ei 
riittäisi työntekijöitä eri tehtä-
viin. Halla-aho totesi, että yleen-
sä kun puhutaan työllisyydestä, 
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Perussuomalaiset 
puhuvat, kuuluuko?
KAIKKI eduskuntapuolueet sopivat yhdessä eduskunnan lop-
puvuoden niin sanotun joululahjarahan käytöstä rintamave-
teraanien hyväksi. Rintamalisä nousee 50 eurosta 125 euroon. 
Myös sotainvalidien leskien ja puolisoiden mahdollisuutta 
kuntoutukseen parannetaan siten, että haitta-asteprosenttia 
lasketaan viidestäkymmenestä prosentista kolmeenkymme-
neen prosenttiin. Sotiemme veteraanit ovat uhranneet kaik-
kensa puolustaessaan Suomea. Lämmin ja nöyrä kiitos heille. 
Meillä on teille paljon velkaa maksettavana.

VALTAKUNNAN johtavat tiedotusvälineet Yle ja Helsingin 
Sanomat uutisoivat rintamalisän korotuksesta, josta eduskun-
taryhmät pitivät eduskunnassa myös yhteisen tiedotustilai-
suuden. Molempien uutisoinnissa perussuomalaiset rajattiin 
pois uutiskuvasta. Kuvatekstissä kerrottiin, ketkä olivat ku-
vassa. Soitto Ylen toimitukseen korjasi asian ja uutisjutun va-
lokuva päivitettiin uuteen uskoon. Oli hämmentävää joutua 
selittämään toimittajalle, miksi ryhmien yhteinen päätös rin-
tamalisän korottamisesta tulisi tiedottaa myös yhteisenä.
 
MUTTA eivät kaikki ole meitä unohtaneet. Kokoomuksen 
Verkkouutiset uutisoi ryhmyrinsä Kai Mykkäsen todenneen, 
että perussuomalaisista johtuen kyselytunnista on tullut vain 
maahanmuuttoon keskittyvä kyselytunti. Myös vasemmiston 
puheenjohtaja Li Andersson muisti hänkin perussuomalaisia 
vasemmiston puoluekokouksessa Kuopiossa nimeten perus-
suomalaiset ”mersupersuiksi”. Hän väitti, että perussuoma-
laiset ilmoittavat aina kaikkiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin 
syyksi maahanmuuttajat.

NYT on välihuudon paikka. Perussuomalaiset ovat puhuneet 
vanhustenhoidosta, palkansaajien ja pieneläkeläisten asemas-
ta, postilaisten tilanteesta jo ennen työtaistelua - Postin irtisa-
noutuneen toimitusjohtajan kohtuutonta jättipalkkaa unoh-
tamatta. Olemme puhuneet hoitoalan koulutuspolitiikasta, 
johon liittyy vahvasti muun muassa potilasturvallisuus, saat-
tohoito ja lääkehoidon koulutuksen ja osaamisen lisääminen 
ja vahvistaminen. Puheissamme on kuulunut myös huoli lap-
silisistä, hoitajamitoituksesta, polttoaineveron korotuksista ja 
poliisin resursseista. Perussuomalaisten vahvuutena on käy-
tännönläheisyys, työelämän tuntemus ja monipuolinen osaa-
minen eri aloilta. Kyllä me puhumme monista asioista edus-
kunnassa. Korvat auki siellä ministeriaitiossa.

KOKOOMUKSEN puheenjohtaja Petteri Orpo muisti hän-
kin perussuomalaiset. Savon Sanomille antamassaan haastat-
telussa hän totesi, että perussuomalaiset eivät kanna vastuuta. 
Orpo, joka heitti perussuomalaiset ulos hallituksesta vuonna 
2017, lieneekin hyvin jäävi henkilö puhumaan vastuunkannos-
ta. Kokoomuksen ja keskustan yhteisestä vastuunkannosta ei 
ole myöskään viime hallituskaudelta mainittavaa. Sukset me-
nivät ristiin suuruudenhullun soteuudistuksen, maakuntamal-
lin ja valinnanvapauden kanssa ja lopputuloksena oli kytki-
men nosto ja kansan pettäminen. Mitähän se sote-lysti oikein 
maksoi suomalaisille?
 
SYYLLISTÄMÄLLÄ puheitamme tai unohtamalla mainita 
puheistamme tai teoistamme halutaan johtaa kansalaisia myös 
tietoisesti harhaan. Kun meidän väitetään olevan vain maa-
hanmuutosta puhuva puolue, toimintasädettämme ja osaamis-
tamme kavennetaan. Onneksi kansa kuitenkin tietää, kenen 
asialla me olemme. Ja vanhat puolueet vapisevat.

VALTAKUNNALLISTA omaishoitajien viikkoa vietetään 
24.11.-1.12. Perussuomalaisten mielestä omaishoidon tuen tu-
lee olla sen saajalle verovapaata ja työelämän ja omaishoita-
juuden yhteensovittamista tulisi helpottaa. Me olemme kaikki 
joskus omaishoitajia tavalla tai toisella. Hyvää valtakunnallista 
omaishoitajien viikkoa kaikille!

ARJA JUVONEN
PERUSSUOMALAISTEN 
2. VARAPUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

rusteisen sosiaaliturvan pii-
riin, tulisi perussuomalaisten 
mukaan selvittää nopealla ai-
kataululla.

Kustannukset 
lasketaan miljardeissa

Turvapaikkaperusteisen ja 
muun pääasiassa kehitysmais-
ta saapuvan maahanmuuton 
kustannukset yhteiskunnalle 
lasketaan miljardeissa. Maa-
hanmuuton suurimmat kus-
tannukset eivät kuitenkaan 
kohdistu sisäministeriön hal-
linnonalalle – eikä siten hal-
lintovaliokunnan toimialalle.

- Suurimmat kustannukset 
syntyvät sosiaaliturvan käyt-
tämisestä kohdistuen siten 
sosiaali- ja terveysministeri-

- Ulkomaalaisten 
yliedustus rikosti-
lastoissa korostuu 
etenkin seksu-
aalirikoksissa, 
hallintovaliokun-
nan puheenjoh-
taja Riikka Purra 
muistuttaa.

ön hallinnonalalle, muistut-
taa hallintovaliokunnan jäsen 
Mauri Peltokangas.

- Maahanmuuttajat ovat 
huomattavan yliedustettuina 
esimerkiksi asumistuen ja toi-
meentulotuen saajien joukos-
sa. Tietyistä ongelmallisista 
lähtömaista saapuvien maa-
hanmuuttajien elinkaarikus-
tannukset Suomen julkisel-
le taloudelle ovat keskimäärin 
690 000 – 1 300 000 euroa 
henkilöltä. Nämä kustannuk-
set ovat luonteeltaan pysyviä, 
ja maahanmuutosta Suomen 
julkiselle taloudelle aiheutu-
via kustannuksia voidaan siksi 
vähentää ainoastaan maahan-
muuttolainsäädäntöön tehtä-
villä muutoksilla.

Maahanmuutto 
heikentää myös 
kuntataloutta

Perussuomalaiset huomaut-
tavat myös, ettei maahan-
muutto vaikeuta vain valtion 
taloustilannetta, vaan on eri-
tyisen raskasta myös kunnille.

- Kasvavat maahanmuutta-
jamäärät vaikuttavat kuntien 
palvelujärjestelmän toimivuu-
teen ja resursseihin erityisesti 
asumisen, varhaiskasvatuksen 
ja koulutuspalveluiden, sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä 
hallinnollisten tehtävien osal-
ta. Myös kotoutumista edistä-
viä toimenpiteitä ja palveluja 
järjestetään osana kunnallisia 
peruspalveluja. Pakolaisten 
ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotto edellyttääkin kun-
nilta merkittäviä taloudellisia 
panostuksia, sanoo valiokun-
nassa varajäsenenä toimiva ja 
budjettikäsittelyyn osallistu-
nut Mari Rantanen.

Suomessa väestön kasvu pe-

mastotavoitteilla.
- Miten sitten voidaan edistää 

työllisyyttä palvelualoilla? No 
sillä, että työssäkäyvillä ihmisillä 
on ostovoimaa. Tämä liittyy esi-
merkiksi keskituloisten ihmisten 
työn verottamiseen, asumiskus-
tannuksiin, polttoaineen hin-
taan eli lähes kaikkeen, Halla-
aho sanoi.

Ilmastotoimilla 
ei pidä rapauttaa 
Suomen teollisuutta

Juontaja tivasi Halla-ahol-
ta, onko hän todella sitä mieltä, 

että ilmastonmuutoksen vastai-
set toimet rapauttavat Suomen 
teollisuuden kilpailukykyä.

- On aivan selvää, että jos esi-
merkiksi polttoaineiden hintoja 
nostetaan, se vaikuttaa kuljetus-
alaan, se siirtyy kaikkien tuottei-
den hintoihin ja se vaikuttaa ih-
misten ostokykyyn, Halla-aho 
sanoi.

Orpo sanoi olevansa Halla-
ahon kanssa samaa mieltä siitä, 
ettei kilpailukykyä pidä heiken-
tää ilmastotoimilla.

- Meillä on olemassa myös jär-
keviä keinoja tehdä vastuullisia 
ilmastotoimia ilman, että tavalli-

sen kotitalouden elämä teh-
dään kalliimmaksi tai hanka-
lammaksi. Erona on vain se, 
että minä oikeasti uskon sii-
hen, että ilmastonmuutos on 
totta ja että se on ihmisen ai-
heuttamaa ja meidän pitää 
tehdä oma osamme.

Halla-aho sanoi Orpon pu-
hetta poseeraamiseksi ja jat-
koi, että se ei ole vielä ilmas-
totoimi, että Orpo vakuuttaa 
kaikesta sydämestään usko-
vansa ilmastonmuutokseen.

- Eihän se ole oleellis-
ta. Emme me kyseenalais-
ta ilmastonmuutosta. Me 
kyseenalaistamme sen, pys-
tyykö Suomi suuruudenhul-
lulla ilmastopolitiikalla pe-
lastamaan ilmaston, joka on 
globaali ilmiö.

Perussuomalaiset on suu-
rin oppositiopuolue ja Suo-
men ylivoimaisesti suosituin 
puolue. Ylen viimeisimmän 
gallupin mukaan perussuo-
malaisten kannatus on jo 23 
prosenttia ja kokoomuksen 
17,3 prosenttia.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

rustuu maahanmuuttoon. 
Koska maahanmuuttajat 
käyttävät julkisia palvelui-
ta keskimäärin huomatta-
vasti enemmän kuin mak-
savat veroja, ovat myös 
monet muuttovoittoiset 
kunnat taloudellisissa vai-
keuksissa. Maahanmuut-
toon perustuva väestön 
kasvu ei ratkaise kunti-
en taloudellisia ongelmia, 
vaan ainoastaan pahentaa 
niitä, perussuomalaisten 
eriävässä mielipiteessä to-
detaan.

Muut puolueet 
eivät tunnusta 
ongelmia

Perussuomalaiset häm-
mästelevät muiden puo-
lueiden haluttomuutta 
tunnustaa taloudellises-
ti ja sosiaalisesti haitalli-
sen maahanmuuton ongel-
mia muuten realistisessa 
hallintovaliokunnan lau-
sunnossa. Vain perus-
suomalaiset jättivät 
hallintovaliokunnassa min-
käänlaista eriävää koskien 
valtion talousarviota.

- On hyvin vaikeaa ym-
märtää, että maahanmuut-
to on muille puolueil-
le edelleenkin sokea piste, 
jota ei korjaa edes realis-
tinen ja kriittinen, lukuis-
ten asiantuntijoiden kerto-
ma todellisuuden kuvaus. 
Kaikki muut puolueet tuki-
vat vihervasemmistolaista 
maahanmuutto-osiota, to-
teavat hallintovaliokunnan 
perussuomalaiset.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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Norja, Ruotsi, Tanska, Saksa ja Itäval-
ta jatkavat jälleen seuraavalla puolella 
vuodella väliaikaiseksi nimettyä rajaval-
vontaansa. Ranska teki saman päätöksen 
jo lokakuun lopussa. Suomen hallitus ei 
edes harkitse vastaavia toimia.
PERUSSUOMALAISTEN 
varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Riikka Purra tote-
aa, että valvonta ei tosiasiassa 
ole väliaikaista.

- EU haluaa esittää, että 
kyse on väliaikaisesta ratkai-
susta (Temporary Reintro-
duction of Border Control) 
ja poikkeuksesta avoimella 
Schengen-alueella. Tosiasias-
sa poikkeus on ollut voimassa 
jo monta vuotta. Ja hyvä niin, 
Purra sanoo.

Useat Schengen-maat ot-
tivat käyttöönsä rajatarkas-
tukset vuoden 2015 siirto-
laiskriisin jälkeen. Ne uusivat 
toimenpiteen voimassaolon 
aina kuuden kuukauden vä-
lein.

Suomi vapaa-
matkustaa

Suomi ei ole missään vai-
heessa tehnyt samaa.

- Suomi ajaa avointa 
Schengeniä – eli toisin sa-
noen ei tee mitään, mutta 
nauttii vapaamatkustajana 
siitä, että muut tekevät, Pur-
ra sanoo.

Antti Rinteen hallituksen 
hallitusohjelmassa asia kuva-
taan toteamalla, että ”vapaa 
liikkuvuus Schengen-alueella 
turvataan.”

- Olen yrittänyt oleellisilta 
henkilöiltä kysellä, että mitä 
tuo mahtaa konkreettises-

Suomi vaatii 
lisää avoimuutta

rehellisenä.
- Niin kauan kuin meille 

joka tapauksessa tulee ihmi-
siä samoista maista ja samoil-
ta seuduilta, samanlaisilla 
olemattomilla koulutustaus-
toilla, samanlaisilla valtavil-
la integroitumishaasteilla, 
samanlaisilla kustannusvai-
kutuksilla, on aivan yhdente-
kevää, millä perusteella oles-
kelulupa on lopulta annettu, 
Purra tähdentää.

- Kansainvälinen suojelu, 
perhe, työ, opiskelu. Ei väliä 
– lopputulos yleensä sama tai 
melkein sama.

Hallitus ei suojele 
omaa kansaa

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jukka Mäkynen to-
teaa, että Rinteen hallituksen 
arvopohja on tullut harvi-
naisen selväksi: se ei tule 
suojelemaan oman maan-
sa kansalaisia uudessa siir-
tolaiskriisissä. Mäkynen jätti 
siirtolaisvyöryn pysäyttämi-
sestä kirjallisen kysymyksen 
sisäministeri Maria Ohisa-
lolle, jonka vastaus oli tyly.

ti tarkoittaa, mutta en ole oi-
kein saanut vastausta, Pur-
ra kertoo.

- Totta kai Suomi salaa my-
häilee, että muut hoitavat 
homman. Hallitus leikkii, että 
meillä on ainoastaan itäraja, 
vaikka hyvin tiedämme, että 
länsirajasta on ollut lähivuo-
sina paljon enemmän harmia. 
Vaatii mielestäni melkoista 
kirkasotsaisuutta tällaisessa 
eurooppalaisessa tilanteessa 
julistaa, että Suomi ajaa va-
paata ja esteetöntä Scheng-
eniä. Vai typeryyttäkö se on? 
Schengen meni jo, de facto.

Ongelma kasvaa 
määrästä riippumatta

Purran mukaan maantie-
teellinen sijaintimme ”pus-
sinperällä” suojaa meitä juuri 
siksi, että edellä puskureina 
olevat maat eivät päästä mas-
soja läpi.

- Ennen kaikkea tällä on vai-
kutuksensa liikkeiden ohjau-
tumiseen. Rajavalvonta hei-
kentää maiden vetovoimaa, 
vaikka turvapaikan hakemi-
sen oikeus säilyy.

Tällä hetkellä suurin osa 
turvapaikanhakijoista tulee 
Helsinki-Vantaan lentoase-
man kautta Schengenin sisäi-
sillä lennoilla. Turvapaikan-
hakijoiden vähentynyt määrä 
ei kuitenkaan lohduta Purraa, 
joka pitää tyytyväisyyttä epä-

Ruotsi ja Tanska valvovat rajojaan

- Oli selvää jo ennen kysy-
mystäni, että Rinteen hallitus 
ei aio suojella Suomen rajo-
ja mahdollisessa uudessa pa-
kolaiskriisissä. Nyt asialle on 
saatu kuitenkin ihan viralli-
nen vahvistus. Kun sisäisen 
turvallisuuden vastuuminis-
teri ei mainitse vastaukses-
saan sanallakaan Suomen 
sisärajavalvonnan palautta-
mista, puolustusvoimien val-
miuden nostamista länsirajal-

la eikä mitään konkreettista 
toimenpidettä Suomen ra-
jojen turvaamiseen uudessa 
siirtolaisvyöryssä, niin olem-
me täydellisessä tuuliajossa.

- Rinteen hallitus ei tee mi-
tään. Se ei varaudu, sillä ei 
ole varautumissuunnitel-
maa. Esimerkiksi Unkari on 
ilmoittanut käyttävänsä voi-
makeinoja uuden siirtolais-
vyöryn alkaessa Unkarin ra-
jalla. Suomen hallitus vain 

Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset työllistävät entistä 
enemmän poliisia ja oikeuslaitosta.

YK-raportti: Afrikasta yritetään Eurooppaan paremman elämän toivossa
MAAILMASSA on tänä päivänä 
272 miljoonaa siirtolaista. Val-
taosa heistä ei ole liikkeellä pa-
kosta, vaan ihmiset yksinkertai-
sesti etsivät parempaa elämää. 
Afrikan maista halutaan Euroop-
paan, koska nuoret eivät usko 
oman maansa tarpeeksi ripeään 
poliittiseen ja taloudelliseen ke-
hitykseen. YK:n tutkimuksessa 
haastatellut ihmiset eivät juuri-
kaan perustelleet siirtolaisuut-
taan humanitaarisilla syillä. 

YK:n kehitysohjelman tuorees-
sa raportissa selvitettiin haastat-
teluin vajaan kahdentuhannen 
Afrikasta lähteneen henkilön eri 

syitä suoriutua vaaralliselle mat-
kalleen kohti Eurooppaa. Lähti-
jät olivat 39 eri maasta ja heidän 
syynsä kotimaansa hylkäämi-
seen kirjavat. Kaikkia kuitenkin 
ajoi liikkeelle toivo paremmasta. 
Haastateltujen syyt lähtöönsä 
eivät kuitenkaan olleet humani-
taarisia, eivätkä he kaivanneet 
suojelua.

Työpaikan hankinta ei sekään 
ole ainoa syy lyödä Afrikan ovea 
kiinni selän takana. Valtaosa oli 
kotimaassaan työssä tai opiske-
li. Lähes kaksi kolmasosaa tiena-
si kohtuullisesti, mutta puolen 
porukan mielestä se oli liian vä-

hän. Ristiriitaista tässä on sekin, 
että haastatellut ihmiset ovat 
omalla tavallaan todiste Afrikan 
ripeästä taloudellisesta kehityk-
sestä. Sosiaalisen median kautta 
viestit Euroopasta kulkevat re-
aaliajassa Afrikkaan ja kiihdyttä-
vät siirtolaisuutta entisestään. 

Raportin mukaan jopa 85 mil-
joonaa ihmistä saattaa lähteä 
liikkeelle Afrikasta kohti Euroop-
paa vuoteen 2050 mennessä. 
Tämän haasteen vastaanottami-
nen edellyttää poliittista rohke-
utta niin Afrikassa kuin Euroo-
passakin.

"Ministeri Ohisalo 
ei mainitse sanallakaan
Suomen rajojen suojelua."



7

Pohjoismaista oman ensimmäisen vangitun Isis-kansalaisensa joutui 
vastaanottamaan Tanska, joka on uhitellut ottavansa kansalaisuuden 
pois kotimaahansa palaavilta terroristitaistelijoilta.
TURKKI lähettää kotiin vielä 
kymmenen saksalaista ja yksi-
toista ranskalaista Isis-järjestön 
jäsenenä vangittua henkilöä. 
Saksalaisten joukossa on Sak-
san ulkoministerin tiedotta-
jan mukaan kolme miestä, viisi 
naista ja kaksi lasta. Myös kaksi 
irlantilaista on palautuslistalla.

Ruotsin ja Suomen kansalaisia 
ei tiettävästi ole Turkin Isis-van-
kien joukossa. Epäillyt terroristi-
kansalaiset ovat al-Holin leirillä, 
joka ei ole turkkilaisten hallin-
nassa.

Turkki reagoi 
nopeasti

Turkki toteutti uhkauksensa 
harvinaisen nopeasti, sillä maan 
ulkoministeri Süleyman Soy-
lu esitti uhkauksensa perjantai-
na. ”Emme ole muiden maiden 
Isis-jäsenten hotelli”, ministe-
ri lohkaisi tuolloin. Turkki on to-
sin jo pitkään kritisoinut Euroo-
pan maita haluttomuudesta 
ottaa vastaan omia, terroristeik-
si epäiltyjä kansalaisiaan.

Turkin viranomaiset ovat 
uhanneet lähettää takaisin 
myös ne henkilöt, joilta on vie-
ty uuden kotimaan kaksois-
kansalaisuus. Tämä koskee eri-
tyisesti joitakin Hollannin ja 
Ison-Britannian ex-kansalaisia. 
Isis-vankeja on Turkissa vielä 1 
149. Toistaiseksi ei ole selvää, ai-
otaanko heidät kaikki lähettää 
pois maasta.

Sota muita Nato-maita 
vastaan?

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Tom Packalén katsoo, 
että Turkin aloittama palautus-
operaatio on uhka Naton yhte-
näisyydelle ja eurooppalaisten 
turvallisuudelle. Packalénin mu-
kaan Turkin tempaus lähentelee 
sotatoimea sen liittolaismaita ja 
muuta Eurooppaa vastaan.

Yhdysvaltain tukemat kurdit 
tuhosivat tai vangitsivat suu-
rimman osan Syyriassa olevista 
Isis-terroristeista, Venäjä ja Syy-
rian hallitus loput. Vaikka pie-
niä määriä Isis-terroristeja on 
edelleen vapaana Syyriassa, eri-
tyisesti Idlibin alueella, tilanne 
näytti viime aikoihin asti koh-
tuulliselta, Packalén muistuttaa.

- Turkilla on pitkä historia Isis-
järjestön tukemisessa ja län-
nestä tulevien terroristien 
avustamisessa rajan yli Isisin 
toimialueelle. Turkin alueella on 
myös hoidettu haavoittunei-
ta terroristeja ainakin vuoteen 
2015 asti.

Kun islamilainen valtio Isis jäi 
alakynteen Syyriassa, Turkki ei 

Turkki aloitti Isis-vankien 
lähettämisen kotimaihinsa 

jäänyt seisomaan tumput suo-
rina.

- Turkki vapautti terroriste-
ja, kun se syksyllä hyökkäsi hei-
tä vankeina pitävien kurdien 
kimppuun. Ja nyt samainen Na-
to-maa Turkki lähettää terroris-
tit Eurooppaan, Packalén häm-
mästelee.

Isis-rikoksia on mahdotonta 
tutkia Euroopassa

Packalén kysyykin, voidaan-
ko tätä pitää sotatoimena, vai 
onko kyseessä niin kutsutun hy-
bridisodan operaatio.

Poliisikansanedustaja Packale-
nin mukaan Turkki on täysin tie-
toinen siitä, että eurooppalaiset 
oikeusvaltiot eivät voi tuomita 
näitä murhaajia, raiskaajia, or-
juuttajia, kiduttajia, päänleik-
kaajia, sillä heidän tekemiä ri-
koksia on mahdotonta tutkia 
hajallaan Euroopan pääkau-
pungeissa.

- Kun ensimmäinen Turkin lä-
hettämä terroristi tekee iskun 
Euroopassa, onko Nato-maa 
mahdollisesti tehnyt sotatoi-
men toista Nato-maata tai soti-
laallisesti liittoutumatonta maa-
ta vastaan?

Tanska ottaa 
kansalaisuuden pois

Tanska on ilmoittanut otta-
vansa kansalaisuuden pois ko-
timaahan palaavilta Isis-tais-
telijoilta. Perussuomalaisten 
varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Riikka Purra ihmette-
lee, miten asiat, jotka Tanskas-
sa onnistuvat niin helposti, ovat 
muka niin mahdottomia toteut-
taa Suomessa.

- Tiedän toki, että perustuslain 
mukaan Suomen kansalaista ei 
saa estää saapumasta maahan. 
Tätä on pääministeri Antti Rin-
nekin (sd.) moneen kertaan ko-
rostanut, kun puhe on ollut pa-
laavista Isis-henkilöistä. Olisiko 
meidän kuitenkin syytä valtio-

na tarkastella näitä asioita uu-
delleen, muuttuneessa turvalli-
suusympäristössämme?

Suomessa kansalaisuuden voi 
menettää vain, jos henkilö on 
syyllistynyt sellaiseen maan-
petos-, valtiopetos- tai terroris-
mirikokseen, josta on säädetty 
ankarimmaksi rangaistuksek-
si vähintään kahdeksan vuotta 
vankeutta.

- Ongelma on tietysti siinä, 
että minkäänlaisia rikoksia on 
vaikea osoittaa toteen. Kansa-
laisuuden voi menettää vain 
Suomessa annetun rikostuo-
mion perusteella, Purra kertoo.

Suomessa suojelupoliisi ja 
useat muut tahot ovat toden-
neet, että niin sanotut Isis-äidit 
lapsineen ovat turvallisuusuh-
ka, mikäli he palaavat Suo-
meen.

Suomen terrorismilain-
säädäntö ei ajan tasalla

Tanska ei osallistu EU:ssa oi-
keus- ja sisäasiainneuvoston 
toimiin turvapaikka- tai maa-
hanmuuttoasioissa. Se ei siis 
myöskään ole hyväksynyt näi-
hin liittyviä direktiivejä eikä sitä 
sido Euroopan tuomioistuimen 
päätökset tällä alueella.

- Itsenäisyyttään tarmokkaasti 
vaaliva maa on hyötynyt poik-
keuksellisesta asemastaan – 
jonka se on ihan itse valinnut. 
Tanskaa voi pitää monessakin 
asiassa hyvänä esimerkkinä.

Purran mukaan Suomen muu-
kin terrorismirikollisuuteen 
liittyvä lainsäädäntö on mer-
kittävästi jäljessä muita poh-
joismaita, jopa EU-maita keski-
määrin.

- En jaksa pidätellä hengitys-
täni odotellessa, että tämä hal-
litus tekisi asialle jotakin. Pe-
russuomalaisille kansalaisten 
turvallisuus on kaikkein tär-
kein asia.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

odottaa passiivisesti uut-
ta siirtolaisvyöryä Suomeen, 
Mäkynen jyrähtää.

Ministeri ei mainitse 
rajojen suojelua

Ohisalo totesi vastauk-
sessaan, että viranomai-
set tekevät jatkuvasti va-
rautumissuunnittelua myös 
laajamittaisen maahantulon 
varalle. Mäkynen pitää Ohi-
salon toimintaa äärimmäisen 
vastuuttomana vakavassa ti-
lanteessa, jossa Suomea uh-
kaavat suuret siirtolaisaallot.

- Ilmeisesti viranomaiset 
siis varautuvat uusien siirto-

laisten vastaanottoon, koska 
Ohisalo ei mainitse sanalla-
kaan Suomen rajojen suoje-
lua. Minä kysyin kirjallisessa 
kysymyksessäni, että aikoo-
ko hallitus estää uuden siir-
tolaisvyöryn tulemisen Suo-
meen. Ohisalo ei vastannut 
kysymykseeni. Rinteen hal-
lituksen arvopohja on tul-
lut harvinaisen selväksi: se 
ei tule suojelemaan oman 
maansa kansalaisia uudes-
sa siirtolaiskriisissä, Mäky-
nen toteaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Hakkarainen: Siirtolaisvyöry 
on pysäytettävä heti

EUROOPAN parlamentin jäsen 
Teuvo Hakkarainen korosti Eu-
roopan unionin ulkorajojen val-
vonnan tärkeyttä Brysselissä 
käydyssä Euroopan parlamen-
tin täysistuntokeskustelussa.

Hakkarainen totesi, että siirto-
laista on lähes mahdotonta pa-
lauttaa sen jälkeen, kun tämä 
on kerran saapunut Euroop-
paan. Hän vaati Euroopan uni-
onin puuttuvan uudelleen kär-
jistyneeseen tilanteeseen heti, 
sillä siirtolaisaalto häiritsee eu-
rooppalaisten elämää. Hänel-
lä oli tarjota selkeä ratkaisu on-
gelmaan.

- EU:n on viimein suljettava ra-
jansa. Meillä on voimavarat ja 
tarvittava kalusto valvoa rajo-
jamme ja estää loputon muu-
kalaisvyöry, muistutti Hakka-
rainen.

Euroopan parlamentissa kan-
sallismielistä Identiteetti ja de-
mokratia -ryhmää edustava 
Hakkarainen valotti täysistun-
tosalissa läsnä olleelle euroop-
paministeri Tytti Tuppuraiselle 

sekä muille EU-eliitin jäsenil-
le viestinnän merkitystä tur-
vapaikkatilanteen hallinnassa. 
Hakkarainen patisti EU-polii-
tikkoja saattamaan Euroop-
paan pyrkijöille tiedon, että 
maanosamme ovet ovat sul-
keutuneet.

- Euroopan on toimittava, 
ennen kuin olemme tilantees-
sa, jossa on mahdotonta toi-
mia. Vai uskooko joku, että 
tulijavirrat loppuvat vastaan-
ottamalla? kysyi Hakkarainen.

Isis-taistelijat odottelevat matkaanlähtöä turkkilais-
vankilassa.
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PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Jukka Mä-
kynen seuraa huolestunee-
na Wärtsilän yt-neuvottelui-
ta, jotka iskevät pahiten hänen 
kotikaupunkiinsa Vaasaan. 
Wärtsilä irtisanoo Vaasasta 
75 työntekijää ja koko maassa 
sata työntekijää.

- Asiantuntijoiden mukaan 
meillä pitäisi olla Suomessa 
huutava työvoimapula. Mis-
sä on nyt työvoimapula, kun 
kotikaupungistani Vaasasta 
heitetään ihmisiä kortistoon? 
Ovatko nämä ihmiset saaneet 
liikaa palkkaa? Ovatko suoma-
laiset työntekijät liian kallii-
ta, vaikka nämäkin Wärtsilän 
työntekijät tekevät kovasti töi-
tä elantonsa eteen?

Palkanmaksuhalu 
kateissa

Mäkysen mielestä näyttää 
siltä, että Suomesta on kadon-
nut palkanmaksuhalu.

- Ollaanko nyt siirtymäs-
sä sellaiseen vaiheeseen, että 
kaikille aloille on tulossa en-
nenäkemätön työn halpuu-
tus? Talouden suhdanteet 
ovat aina vaihdelleet, mutta 
nykyaikana se on aina tavalli-
set työntekijät, jotka joustavat 
ensimmäisenä. Kun yrityksil-
lä menee huonosti, niin mik-
sei yritysten johdon palkoissa 
voida joustaa? Tällä hetkel-
lä tilanne on Suomessa se, että 
vain duunarit joustavat.

- Kuitenkin tiedotusvälineis-

Perussuomalaiset tyrmäävät saatavuusharkinnan poiston

Hallituksen mielestä Suomi tarvitsee työ-
voimaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta, vaik-
ka maassa on lähes puoli miljoonaa työtöntä. 
Perussuomalaisten mielestä hallituksen tuli-
si keskittyä oman maan kansalaisten työllis-
tämiseen ja lopettaa haihattelu ulkomaalai-
sesta halpatyövoimasta.

”Missä on työvoimapula, 
kun ihmisiä heitetään koko 
ajan kortistoon?”

on todella huolestuttava työ-
markkinoiden kehityssuun-
ta, jossa palkat poljetaan niin 
alas, ettei niillä pysty selviyty-
mään ihmisen perustarpeista, 
kuten asumis- ja ruokakustan-
nuksista. Ketään ei voi pakot-
taa tekemään töitä nälkäpal-
kalla, Mäkynen linjaa.

Työttömät ja työ-
paikat eivät kohtaa

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jussi Wihonen puo-
lestaan jätti eduskunnassa 
kirjallisen kysymyksen Poh-
jois-Savon ja Pohjois-Karjalan 
työllisyystilanteesta.

- Suomalaisten suuri työttö-
myys ja samaan aikaan yritys-
ten työvoimapula ovat suuria 
ongelmia. Ongelma näkyy eri-
tyisesti Pohjois-Savon ja Poh-
jois-Karjalan alueilla. Syys-
kuussa Pohjois-Karjalassa 
työttömiä oli noin 12 % työ-
voimasta, kun se koko maassa 
oli noin 8,6 %. Kaikkiaan työt-
tömiä oli syyskuussa tilasto-
keskuksen mukaan 161 000, 
Wihonen avaa.

Tilastokeskuksen mukaan 
koko maassa avoimia työpaik-
koja oli syyskuussa 50 900, 
joista noin viidennes oli Poh-
jois- ja Itä-Suomessa. Suu-
ri tarve työvoimalle on vähit-
täiskaupan, teollisuuden ja 
erityisesti sosiaali- ja terveys-
puolella. Koko maassa näi-
den alojen työpaikkojen osuus 
avoinna olevista paikoista oli 
jopa 60 %.

- On selvää, että meillä on 
suuri ongelma saada ihmisiä 
töihin ja yrityksillä suuri on-
gelma saada tarvitsemaansa 
työvoimaa. Työttömät ja avoi-
met työpaikat eivät kohtaa. 
Pohjois-Karjalassa ongelma-
na on saada sosiaali- ja terve-
ysalan osaajia. Nykyiset työn-
tekijät keskittyvät Joensuun 

alueelle. Rakennus- ja teolli-
suusala tarvitsevat myös teki-
jöitä ja yritysten katseet ovat 
kääntyneet ulkomaille, Wiho-
nen luettelee.

Työlupajärjestelmästä 
pikatie länteen

Wihonen ei kuitenkaan ym-
märrä puheita saatavuushar-
kinnan poistosta.

- Jos Suomesta ei löydy osaa-
mista, pitää sitä tuoda ulko-
mailta. Ongelma on kuitenkin 
suuri, jos Suomesta tai Eu-
roopan unionista, 500 miljoo-
nan ihmisen alueelta ei löyde-
tä työvoimaa, vaan sitä täytyy 
tuoda unionin rajojen ulko-
puolelta.

- Naapurimaassamme Ruot-

sä puhutaan jatkuvasti työvoi-
mapulasta ja monilla työanta-
jilla on huoli päällä siitä, että 
mistä Suomeen saadaan työ-
voimaa tulevaisuudessa. Onko 
niin, että Suomessa ei tulevai-
suudessa tarvita työvoimaa 
juuri ollenkaan, kun joka puo-
lella ollaan potkimassa ihmi-
siä pois töistä? Mäkynen jy-
rähtää.

Palkalla on 
tultava toimeen

Vaasassa käytiin muutama 
kuukausi sitten kaupungin yt-
neuvottelut, joiden seurauk-
sena 25 kaupungin työntekijää 
tullaan irtisanomaan ja kau-
pungin henkilötyövuosia vä-
henee 145 henkilötyövuotta 
vuoteen 2021 mennessä.

- Vaasassa nostettiin kunnal-
lisveroa 0,5 % tälle vuodelle 
ja näyttää siltä, että kunnallis-
vero nousee myös ensi vuo-
delle. Eli vaikka kunnallisve-
roa koko ajan nostetaan, niin 
silti pahoin pelkään, että Vaa-
san kaupungin budjetin alijää-
mä jatkaa kasvuaan. Jokainen 
maalaisjärjellä varustettu vaa-
salainen veronmaksaja kyllä 
ymmärtää miksi.

- Vaasassa ja monessa Suo-
men kunnassa on käynnis-
sä kuntien yt-neuvotteluita 
ja lomautuksia. Niin julkisel-
la kuin yksityiselläkin puolella 
tavalliset työntekijät kärsivät 
eniten. Korvaavia työpaikko-
ja ei synny tarpeeksi ja vallalla 

sissa saatavuusharkinta pois-
tettiin, mutta tutkimusten 
mukaan sivuvaikutuksena 
työperäinen maahanmuutto ja 
turvapaikkamuutto sekoittui-
vat keskenään. Työlupajärjes-
telmästä tuli lähinnä muuton 
mahdollistamisen väylä, pika-
tie länteen. Kaiken lisäksi jär-
jestelmä ei ole ollut sen nope-
ampi kuin Suomen nykyinen 
saatavuusharkintajärjestelmä.

Tulijoita riittää 
matalapalkka-aloille

Pääsääntöisesti EU-/ETA-
alueen ulkopuolelta työllisty-
tään matalapalkkaisille aloille.

- Vaarana on, ettei heidän 
palkkansa riitä elämiseen, jol-
loin he tarvitsevat valtion tu-
kia. Perheenyhdistettävien 
puolisoiden vaikutukset on 
otettava myös huomioon, jol-
loin valtion tukien merkitys 
korostuu entisestään. Työpa-
noksesta on yhteiskunnalle 
vähän hyötyä, jos työntekijän 
tukiin kuluu enemmän rahaa.

- Saatavuusharkinnan pois-
toa ei voida pitää ratkaisu-

Jukka Mäkynen

Jussi Wihonen

Wärtsilä irti-
sanoo Vaasasta 
75 työntekijää 
ja koko maassa 
sata työntekijää.

PS-kansanedustajat vaativat 
vankeutta ensihoitohenkilöihin 
kohdistuvasta väkivallasta

PERUSSUOMALAISET kansan-
edustajat Mari Rantanen ja Jari 
Ronkainen tekivät eduskun-
nassa lakialoitteen, jossa esite-
tään kovempia rangaistuksia 
ensihoitotehtäviä suorittaviin 

henkilöihin kohdistuvasta vä-
kivallasta. Kyse on Ronkaisen 
edellisellä kaudella tekemän la-
kialoitteen uusimisesta.

- Lakialoitteessamme esitäm-
me, että ensihoidollisessa teh-

tävässä toimivan henkilön vä-
kivaltaisesta vastustamisesta 
tuomittaisiin vankeuteen vä-
hintään neljäksi kuukaudeksi ja 
enintään neljäksi vuodeksi.

Suomen Ensihoitoalan Liiton 

tekemässä kyselyssä yli 90 % 
vastaajista koki työssään uhka- 
ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs 
vastaaja oli joutunut pahoinpi-
telyn kohteeksi.

- Auttajaa ei enää kunnioi-
teta. Ensihoitajien työvaate ei 
enää suojaa päälle käymiseltä, 
vaan tilanne on kääntynyt pi-
kemminkin päinvastaiseksi, en-
sihoitajanakin toiminut Ranta-
nen toteaa.

Rikoslaissa säädetään virka-
miehen väkivaltaisesta vastus-
tamisesta, mutta ensihoitoa ei 
rinnasteta virkatehtäviin. En-

sihoitajiin kohdistuva väkival-
ta tuomitaan pahoinpitelynä 
ja johtaa usein sakkorangais-
tuksiin.

- Työn arvostuksen ja väkival-
lan ennaltaehkäisemisen kan-
nalta olisi tärkeää, että ensihoi-
tajiin kohdistuvasta väkivallasta 
annetut rangaistukset saataisiin 
samalle viivalle virkamiehen vä-
kivaltaisen vastustamisen kans-
sa. Ensihoitajan pahoinpitelystä 
tulisi lähtökohtaisesti tuomita 
vankeusrangaistus.
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Lapsilisään korotus jo 
ensimmäisestä lapsesta

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Juha Mäenpää kritisoi 
hallitusta perhe-epäystävällisek-
si, kun eduskunnassa keskustel-
tiin lapsi- ja perhemyönteisem-
män Suomen rakentamisesta. 
Mäenpää perusti näkemyksensä 
valtio-omisteisen Postin pieni-
palkkaisten työntekijöiden palk-
kaleikkauksiin, lapsettomuuden 
edistämiseen ”ilmastotekona” 
sekä maahanmuuton aiheutta-
maan asumiskustannusten nou-
suun.

Mäenpää korosti syntyvyyden 
edellyttävän turvallista ympäris-
töä sekä palkkaa, jolla palkan-
saaja tulee toimeen. Mäenpään 
mielestä valtio-omisteisen Pos-
tin työntekijöiden palkkoihin 
kohdistuvat palkkaleikkauk-
set eivät edistä syntyvyyttä. Mä-
enpää ymmärtää postilakon ja 
osoittaa heille tukensa.

- He eivät vaadi lisää palkkaa, 
vaan he vaativat, että valtio-
omisteinen ja valtion omistaja-
ohjaama Posti ei laske heidän 
palkkaansa.

- Miten on mahdollista, että 
valtio-omisteinen Posti on leik-
kaamassa palkkoja jo pienipalk-
kaisilta työntekijöiltään 30-50 
prosenttia? Lisäksi moni heis-
tä tekee osa-aikatyötä, Mäen-
pää totesi.

Maahanmuutto nostaa 
asumiskustannuksia

Mäenpään mielestä hallituk-
sen on turha puhua lapsi- ja 
perheystävällisyydestä, kun se 
samaan aikaan sallii valtionyhti-
ön pyrkimykset leikata pienitu-
loisilta. Lisäksi Mäenpää varoitti 
hallitusta syyllistämästä perhei-
tä ilmastolla. Hänen mukaan-
sa Suomessa markkinoidaan va-
paaehtoista lapsettomuutta 
ilmastotekona.

Retorisella kysymyksellään 
Mäenpää viittasi perheiden kär-

sivän maahanmuuton aiheutta-
masta asuntopulasta ja korkeis-
ta vuokrakustannuksista.

- Voitteko miettiä jonkun asi-
an, joka yhdistää näitä? Mikä ai-
heuttaa pääkaupunkiseudulla 
esimerkiksi asuntopulaa, joka yl-
läpitää korkeita vuokrahintoja?

Ilmastotavoitteet laskevat 
perheiden elintasoa

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Lulu Ranne puolestaan 
totesi, että Rinteen hallitusoh-
jelma ja täysistuntosali olivat 
täynnä kauniita lauseita lapsista 
ja lapsiperheistä.

- Hallitusohjelma ja hallituk-
sen politiikka sisältävät kui-
tenkin tosiasiassa myös selke-
ää lapsiepäystävällisyyttä ja se 
saattaa jopa yllyttää lapsiepä-
ystävällisyyteen. Lapsiperheitä 
ja lapsista haaveilevia nimittäin 
maalitetaan. Yksi syy tähän on 
hallituksen ilmastopolitiikka.

Lisäksi lapsiperheiden arjen 
sujuvuus on Ranteen mukaan 
selvästi uhattuna.

- Hallitus nostaa ilmastojohta-
juustavoitteeseen pyrkiessään 
elämisen kustannuksia ja kurjis-
taa arkea. Se ajaa perheitä kohti 
energiaköyhyyttä ja laskee elin-

na Suomen työllisyyson-
gelmaan. Tällä hetkellä 
saatavuusharkinnasta on 
kuitenkin vapautettu tiet-
tyjä ammattikuntia tietyillä 
alueilla, esimerkiksi Uudel-
lamaalla ravintola- ja siivo-
usalan ammatteja, Wihonen 
toteaa.

Julkinen talous ei 
kaipaa lisäkuormitusta

Wihosen mielestä Suomi 
tarvitsee osaavaa työvoimaa. 
Oli se sitten kotimaista tai ul-
komaista.

- Esimerkiksi Pohjois-Kar-
jalan yrityksissä ulkomaalai-
sesta työvoimasta on saatu 
hyvää palautetta ja työnteki-
jöitä kuvattu ahkeriksi. Suu-
ri ongelma on suomalaisten 
työllistymisessä. Työn vas-
taanottamisesta ja tarjoami-
sesta on tehtävä joustavam-
paa.

- Ulkomaalaiset työntekijät 
ovat apu, mutta eivät ratkai-
su. Etenkin kun työskente-
ly Suomessa edellyttää kie-
len osaamista. Ensisijaisesti 

Suomen hallituksen tehtävä-
nä on työllistää oman maan-
sa kansalaiset. Osaava, ahke-
ra ja lainkuuliainen työvoima 
on tervetullutta, mutta vähi-
ten Suomi kaipaa julkisen ta-
louden lisäkuormittamista, 
Wihonen painottaa.

Wihonen kysyy kirjallises-
sa kysymyksessään, mitä toi-
mia hallitus aikoo tehdä, 
jotta työllisyystilanne para-
nee Pohjois-Savossa ja Poh-
jois-Karjalassa ja mihin toi-
miin hallitus aikoo ryhtyä, 
että yritysten työllisyystar-
peisiin pystytään vastaamaan 
ja miten hallitus aikoo var-
mistaa, että EU/ETA-alueen 
ulkopuolelta tulevat työnte-
kijät eivät polje alas suoma-
laista palkkatasoa ja he pys-
tyvät elämään maassamme 
ilman, että heidän tarvitsee 
tukeutua valtion tukijärjes-
telmään.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Eduskunta keskusteli aloitteesta lapsi- ja perhe-
myönteisemmän Suomen rakentamiseksi. Monen 
edustajan puheenvuoroissa tuotiin esiin synty-
vyyden lasku ja pienituloisuus.

Perussuomalaiset 
vaativat tekoja lapsi-
perheiden tukemiseksi

tasoa. Tästä kärsivät erityisesti 
pieni- ja keskituloiset.

Kunnissa nakerretaan 
hyvää arkea

Ranteen mukaan hallitus on 
vahvasti irrallaan perheiden ar-
jesta ja hallitus unohtaa, että 
arjen sujuvuus ratkeaa pitkälti 
ruohonjuuritasolla ja on riippu-
vainen kuntien kyvystä huoleh-
tia lakisääteisistä tehtävistään.

Ranne huomauttikin, että kun-
tien talous kriisiytyy koko ajan 
ja kunnat leikkaavat jatkuvasti 
niistä palveluista, jotka turvaa-
vat lapsiperheiden hyvän arjen: 
koulutuksesta, varhaiskasvatuk-
sesta ja perusterveydenhuol-
losta.

- Kunnissa yritetään tasapai-
nottaa taloutta nimenomaan 
nakertamalla hyvää arkea. Hal-
lituksen kultapossukerholaiset, 
joilla ei ole minkäänlaista käsi-
tystä tavallisesta perhearjesta, 
osoittavat puheissaan empati-
aa, mutta puheet eivät riitä.

Lapsiperhevähennys 
takaisin

Ranne totesi, että arjen kurjis-
taminen ja kallistaminen on lo-
petettava tai kaivattuja Suo-
mi-vauvoja ei saada lisää. Hän 
esittää, että kuntien valtion-
osuuksia olisi syytä korvamerki-
tä lapsiperhepalvelujen turvaa-
miseksi eikä kunnille saa enää 
antaa lisää tehtäviä.

- Hallituksen tulisi myös harki-
ta paitsi lapsiperhevähennyksen 
palauttamista ja ensimmäisen 
lapsen lapsilisän korottamista, 
myös vauvakustannusten mak-
samista laajalta pohjalta. Asumi-
seen, liikkumiseen ja syömiseen 
kohdistuvat verojen ja maksu-
jen korotukset on lopetettava 
kokonaan. Ensin tulee kuitenkin 
lopettaa lapsiperheiden ja sel-
laiseksi haaveilevien maalitta-
minen. Se ei maksa mitään.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Juha Mäenpää

Lapsiperhe-
köyhyys li-
sääntyy kovaa 
vauhtia.
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Perussuomalaisten 1. varapuheenjohta-
ja, kansanedustaja Riikka Purran mukaan 
useista puolueista on alkanut kuulua kriitti-
siä äänenpainoja ilmastopolitiikasta, vaikka 
ne ajavat edelleen kansalaisia kurittavia il-
mastotoimia.
KOKOOMUKSESSA kuulu-
tetaan ilmastorealismia, kes-
kustassa puolustetaan auto-
ja ja lihansyöntiä, ydinvoima 
saa kannatusta kaikissa puo-
lueissa, ilmastolapsi Greta 
Thunbergin vetämää risti-
retkeä arvostellaan, puolus-
tetaan ihmisen omia valintoja 
ja päätäntävaltaa ja niin edel-
leen, Riikka Purra kertoo.

Myös mediassa on alkanut 
esiintyä kritiikkiä ja kyseen-
alaistamista.

- Avaanpa minkä tahan-
sa maakuntalehden, löydän 
sieltä vähintään yhden jutun, 
joka ottaa kantaa ilmastopo-
litiikan ylilyönteihin, vihreän 
pakkovallan huvittavuuksiin 
tai tarjoaa muuten lisää maa-
laisjärkeä äärikeskusteluun.

Kääntyneitä takkeja 
ja persun pelkoa

Purran mukaan poliitikot 
ja media heijastelevat kan-
san ajatuksia, ja ihmisistä on 
tullut kriittisempiä. Poliiti-
kot tarvitsevat ääniä ja suo-
siota, media klikkejä, suosio-
ta ja rahaa.

- Mutta onko lisääntyneen 
ilmastopolitiikan kritiikin ta-
kana oikeasti mitään muuta 
kuin tämä – ja perussuoma-
laisten pelko?

Purra muistuttaa, että koko 
viime vaalikauden loppupuoli 
puhuttiin ilmastosta.

- Media ja poliittiset kilpai-
lijamme kuvittelivat jo hyvis-

Muut puolueet sitoutuivat ilmastotyö-
ryhmän äärivihreisiin tavoitteisiin

kemyksissämme ja tavoitteis-
samme täydellisesti kaikista 
muista puolueista, Purra sa-
noo.

Todellisuudesta 
irronnut 
ilmastotyöryhmä

Pääministeri Juha Sipilä 
kutsui vuosi sitten eduskun-
tapuolueet yhteen tarkoituk-
senaan pohtia keinoja ilmas-
tonmuutoksen torjuntaan.

- Oikeastaan heti alus-
ta saakka näytti selvältä, että 
perussuomalaiset eivät voi 
yhtyä ryhmän linjauksiin – 
niin uskomattoman utopisti-
sia ne olivat. Ja täysin vailla 
hintalappua. Prosentuaalisiin 
ylätason tavoitteisiin on po-
liittisesti helppo yhtyä juu-
ri tällaisissa kokoonpanoissa, 
joiden ei tarvitse käsitellä eu-
roja tai miettiä, keneltä ote-
taan, Purra muistelee.

Kunnianhimon taso oli il-
mastotyöryhmässä merkit-

sä ajoin ennen vaaleja kek-
sineensä oivan strategian, 
jolla perussuomalaiset saa-
daan pois pelistä ja epäonnis-
tumaan vaaleissa: puhutaan 
ilmastosta, josta persuilla ei 
kuulemma ole mitään sanot-
tavaa.

Lehtijutut ja pääkirjoituk-
set toisensa perään kuulutti-
vat, kuinka ilmastonmuutos 
on vaalien tärkein teema.

- Epäilemättä se yksi tär-
keimmistä olikin, mutta mui-
den ikäväksi strategia ei 
toiminutkaan, kuten oli suun-
niteltu, sillä myös perussuo-
malaisille ilmastopolitiikasta 
tuli yksi vaalien tärkeimmis-
tä teemoista. Erosimme nä-

Perussuomalaiset on ilmasto-

politiikassakin johdonmukainen

tävästi EU:n tasoa korkeam-
malla.

- Perussuomalaisia lu-
kuun ottamatta kaikki puo-
lueet julistivat täysin soke-
aa ja pidäkkeetöntä vihreää 
ilmastonmuutoksen vastais-
ta ilosanomaa. En muista pe-
russuomalaisten kantojen 
saaneen minkäänlaista tukea 

Vihreä verotus lisää asumisen ja liikkumisen kustannuksia
PÄÄMINISTERI Antti Rinteen 
punavihreän hallituksen ta-
voite on harjoittaa maailman 
kunnianhimoisinta ilmastopo-
litiikkaa. Perussuomalaisten 
puoluesihteeri Simo Grönroos 
muistuttaa, että hallituksen ta-
voitteet törmäävät jatkuvas-
ti suomalaisten toiveisiin ja ar-
voihin.

- Vihreä verotus lisää asumisen 
ja liikkumisen kustannuksia ja 
heikentää yrittämisen kannatta-
vuutta. Vihreä verotus on lisäksi 
alueellisesti erittäin epätasa-ar-
voista ja iskee etenkin syrjäseu-
duilla asuviin sekä alempiin tu-
loluokkiin, Grönroos sanoo.

Grönroosin mielestä suoma-
laiset eivät koe, että voisivat 
osallistua enää nykyistä enem-
pää ilmastotalkoisiin. Puolue-
sihteeri muistuttaa keväällä 
tehdystä tutkimuksesta, jonka 
mukaan enemmistölle suoma-
laisista ilmastotalkoiden hinta-
lappu saa olla enintään satasen 
vuodessa.

Perussuomalaisten TNS-gallu-
pilla teettämän kyselyn mukaan 
noin 20 prosenttia suomalaisis-
ta on valmiita osallistumaan il-
mastotalkoisiin nollalla eurolla 
vuodessa, 25 prosenttia kor-
keintaan 10 eurolla ja 31 pro-
senttia enintään 100 eurolla.

keskustalta tai kokoomuksel-
ta – päinvastoin nämä puo-
lueet eivät näkemyksissään 
eronneet vihreistä, vasem-
mistosta tai demareista, Pur-
ra sanoo.

Ilmasto ei parane, 
mutta veron-
maksaja kärsii

Perussuomalaiset on koko 
ajan pyrkinyt tuomaan ilmas-
tokeskusteluun suhteellisuu-
dentajua. Puolue on muistut-
tanut, että Suomesta karkaava 
teollisuus ei vähennä globaa-
leja päästöjä. On välttämä-
töntä huomioida kauppapo-
litiikka kokonaisuudessaan, 
hyödykkeiden ja raaka-ainei-
den virrat, kuluttamisen ra-
kenne ja kehittyvien maiden 
muutokset.

Tavallisen ihmisen toimeen-
tulo ei saa heikentyä.

- Muut puolueet ovat innok-
kaasti esittämässä suomalai-
sille kalliiksi käyviä kauniilta 

Greta Thunberg
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”Emme hyväksy 
maatalouden alasajoa”

Perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokuntaryh-
mä osallistui kokoukseen ja painotti, että perussuoma-
laiset kantavat huolta maaseudun elinvoimaisuuden ja 
suomalaisen ruuantuotannon puolesta.

Perussuomalaisten maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet: 

VALIOKUNNAN varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Ritva 
”Kike” Elomaa otti kantaa suo-
malaisen ruuantuotannon puo-
lesta. Puheenvuoroissaan edus-
taja Elomaa korosti Suomen 
maatalouden ja elintarvikkei-
den puhtautta sekä selvää pel-
lolta ruokapöytään -ketjutusta.

- Kuluttajat uskaltavat ostaa 
kotimaista huippulaatuista lihaa 
eri muodoissaan, kun sen alku-
perämerkinnät ovat kunnos-
sa. Suomalaisen maataloustuo-
tannon säilyminen takaa myös 
muiden elintarvikesektorin työ-
paikkojen säilymisen, Elomaa 
totesi puheenvuorossaan.

Suomen nettomaksu-
osuus kasvaa 

Perussuomalaisten valiokun-
taryhmä on huolissaan Suomen 
maataloustukien merkittävästä 
laskusta. Tuet uhkaavat laskea 
siitäkin huolimatta, että Suo-
mi maksaa EU:lle huomattavasti 
enemmän kuin sieltä saa.

- Kehittämisrahoitukseen on 
tulossa myös raju leikkaus, vaik-
ka maatalouden kannattavuus 
on nyt jo erittäin huonolla tasol-
la johtuen hallitusten toimista. 
Edunvalvontamme ei edelleen-
kään toimi EU:ssa, muistuttaa 
Elomaa.

Hallinnollinen 
taakka kasvamassa

Perussuomalaisten mukaan 
EU on lisäksi kasvattamassa vil-
jelijöiden hallinnollista taakkaa 
tulevalla kaudella.

- Emme voi kannattaa tällais-
ta esitystä. Jos komission esitys 

toteutuu, se tarkoittaa monella 
kotimaisella maatilalla myös jat-
kossa tiukkoja aikoja. Tämä taas 
näkyy välittömästi maamme 
ruokahuollossa ja ruuan tuotan-
nossa, Elomaa sanoo vakavana.

Elomaa vaatii, että maa- ja 
metsätalousministeriön ja ylem-
män maataloushallinnon on 
ryhdyttävä pikaisiin toimiin, ett-
eivät maataloustukien tasot 
vaarannu ja maksatukset viiväs-
ty jo kohtuuttomaksi kasvaneen 
EU-hallintobyrokratian vaiku-
tuksesta.

- Kuka ottaa vastuun kokonai-
sen elinkeinoalan alas ajamises-
ta ja siitä, että EU-pöydissä on 
hyväksytty tukien leikkaukset ja 
byrokratian monimutkaistumi-
nen? perussuomalaiset kysyvät.

Ilmastopolitiikka 
kurittaa metsätaloutta

Perussuomalaiset huomaut-
taa, että maa- ja metsäta-
louselinkeinoa haittaa yhä 
enenevissä määrin unionin se-
kaantuminen ilmastopolitiikan 
varjolla metsäpolitiikkaan.

- Metsäpolitiikka tulee pitää 
tiukasti kansallisessa päätösval-
lassa. Vaadimme hallitukselta 
pikaisia toimia näiden epäkoh-
tien kuntoon laittamiseksi, ettei-
vät hallintobyrokraatit vaaranna 
koko elinkeinoalaa maassam-
me.

Maatalousyrittäjiä 
ei arvosteta

Eduskunnan maa- ja metsä-
talousvaliokunta käsitteli ai-
kaisemmin hallituksen esitystä 
talousarvioksi sekä valtioneu-

voston selontekoa julkisen ta-
louden suunnitelmasta 2020-
2023 ja antoi lausuntonsa 
edelleen valtiovarainvaliokun-
nalle. 

Valiokunnan perussuomalai-
set kansanedustajat Elomaa, 
Mikko Lundén ja Jenna Simu-
la eivät olleet lausuntoon tyyty-
väisiä ja jättivät eriävän mielipi-
teen, sillä he pitävät hallituksen 
toimia riittämättöminä turvaa-
maan maaseudun elinmahdol-
lisuudet.

- EU:n myötä tilakoot ovat suu-
rentuneet ja viljelijät ovat jou-
tuneet joko lopettamaan toi-
mintansa tai tekemään valtavia 
investointeja velkarahalla pys-
tyäkseen jatkamaan maatilaa. 
Maatalousyrittäjät eivät saa te-
kemästään työstä edelleenkään 

kuulostavia toimenpiteitä, 
joilla ei ole vaikutusta edes 
EU:n päästöjen vähentämi-
seen, puhumattakaan koko 
maapallon.

- Suurten asioiden rinnal-
la olemme kritisoineet to-
dellisuudesta irronneita 
sähköautotavoitteita, yksi-
löiden valintoihin kohdistu-
neita syyllistämistoimenpi-
teitä, lasten hyväksikäyttöä 
ilmastopropagandassa ja 
sitä koko valtaisaa iden-
titeetti- ja imagopoliittis-
ta arsenaalia, jolla globaa-
liin ilmastonmuutokseen 
on Suomessa reagoitu, Pur-
ra kertoo.

PS ainoa johdon-
mukainen puolue

Perussuomalaiset on ai-
noa puolue, joka ei sitoutu-
nut ilmastotyöryhmän lin-
jauksiin.

- Lähdimme neuvotte-
luista pois emmekä alle-
kirjoittaneet sitoumusta. 
Joulukuussa 2018 puolue-
hallituksemme linjasi, että 
Suomen ei pidä tehdä pääs-
tövähennyksiä enempää 
eikä nopeammin kuin muut 
EU-maat.

- Nyt isoja muutoksia 
kannanotoissaan tehneet 
puolueet eivät ole mitään 
muuta kuin peloissaan pe-
russuomalaisen linjan on-
nistumisesta ja kasvavasta 
kannatuksestamme. Surku-
hupaisaa opportunismia, 
joka tuskin nostaa takin-
kääntäjien kannatusta yh-
tään minnekään, Purra us-
koo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

heille kuuluvaa arvostusta, saati 
riittävää rahallista korvausta, ei-
vätkä hallituksen toimet aidosti 
paranna heidän asemaansa, Elo-
maa kommentoi ryhmän jättä-
mää eriävää mielipidettä.

Suomalainen 
ruoka ekologista

Perussuomalaiset pitävät maa-
talouden kannattavuuden pa-
rantamisen ohessa tärkeänä, et-
tei ilmastotoimilla ja yleisellä 
asenteella kuriteta tai syylliste-
tä maanviljelijöitä, jotka ovat jo 
nyt tehneet mittavia toimia il-
maston ja ympäristön eteen.

Viimeaikainen naudanlihan-
tuotannon ympärillä vellonut 
keskustelu on saanut perussuo-
malaiset ihmettelemään, miksei 
ilmastonmuutoksen torjunnas-
sa huomioida lainkaan sitä tosi-
asiaa, että suomalainen ruoan-
tuotanto on hyvin vastuullista ja 
ekologista verrattuna esimerkik-
si ulkomailta tuotuun lihaan.

Maatalous 
vakavassa kriisissä

Perussuomalaiset näkevät hal-
lituksen harjoittaman ilmasto-
politiikan ajavan maaseutua yhä 
syvempään kriisiin.

- Maatalous on ajautunut EU:n, 
kotimaisen politiikan ja kato-
vuosien seurauksena vakavaan 
kriisiin. Jos vahvoihin toimen-
piteisiin ei nopeasti ryhdytä, on 
selvää, että maatalouden on-
gelmat ajavat tuhansia tiloja va-
rarikkoon. Tämän seurauksena 
myös kymmenet tuhannet elin-
tarvikeketjun työpaikat ovat 
vaarassa. Kehitys uhkaa jo kan-
sallista turvallisuutta ja huolto-
varmuutta, Lundén huomaut-
taa.

Metsästysharrastus 
turvattava

Niin ikään perussuomalai-
set ovat jättämässään eriäväs-
sä mielipiteessä huolissaan 
suomalaisen metsästysharras-
tuksen turvaamisesta ja peto-
korvausten riittävyydestä niin 
elinkeinonharjoittajille kuin 
metsästäjille.

Uusi susikannan hoitosuunni-
telma tähtää heidän näkemyk-
sen mukaan lähtökohtaises-
ti vääriin toimenpiteisiin, minkä 
lisäksi hallituksen mittavat pa-
nostukset uusiin luonnonsuoje-
lualueisiin herättävät perussuo-
malaisissa huolta metsästyksen 
tulevaisuudesta kyseisillä alu-
eilla.

- Metsästys on osa suomalais-
ta elämänmuotoa, jota uhkaa-
vat tänä päivänä aivan liian mo-
net tekijät, kuten hallitsematon 
petopolitiikka ja EU:n suunnitte-
lema lyijykielto. Esimerkiksi me-
netetyistä metsästyskoirista on 
valtion maksettava korvaus to-
dellisen arvon mukaan, Simula 
painottaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Jenna Simula

Vasemmistoliiton 
Li Andersson ja 
Aino-Kaisa Pe-
konen intoilivat 
eduskuntaryh-
mien ilmastolin-
jauksista, joista 
perussuomalaiset 
jäivät pois.

Mikko Lundén
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EHDOTUSTA tuetaan väit-
tein siitä, että Pohjolassa 
esiintyvä terrori, väkivalta 
ja niiden uhka tulisi nimen-
omaan äärioikeiston taholta: 
”Väkivallan tai vahingonte-
on kohteelle lienee lopulta sa-
mantekevää, onko syyllinen 
antifasisti, fasisti, kettutyttö, 
skinhead, uskonnollinen, po-
liittinen tai ideologinen ääri-
ajattelija, terroristi tai muu-
ten vain rikollinen.”

Pohjoismaiden neuvoston 
Suomen valtuuskunnan va-
rapuheenjohtaja Lulu Ran-
ne toteaa vastapuheenvuo-
rossaan.

- Pohjoismaisen yhteistyön 
tavoitteena tuleekin olla vas-
tustaa kaikenlaista väkival-

Perussuomalaiset jäsenet käärmeissään:

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa 
Pohjoismaiden neuvostolle tekemässään eh-
dotuksessa yhteistyötä äärioikeiston torju-
miseksi. Sen lisäksi vihervasemmistolla on 
agendallaan turvapaikan myöntäminen jokai-
selle alaikäiselle maahantulijalle.

Pohjoismaiden neuvosto 
rähmällään vasemmisto-
anarkistien edessä

tunnistavat sekä äärioikeisto-
laisen että äärivasemmistolai-
sen väkivallan uhkan.

Mittasuhteet 
nähtävä oikein

Ranteen mukaan poliittista 
väkivaltaa ei pidä sietää eikä 
vähätellä. Silti se tulee näh-
dä oikeissa mittasuhteissa. 
Rikosnimikkeistä poliittinen 
väkivalta keskittyy pahoinpi-
telyrikoksiin.

- Esimerkiksi vuonna 2017 
Suomessa tuli viranomaisten 
tietoon 33 535 pahoinpitely-
rikosta. Näistä alle sadan eli 
alle 3 promillen epäiltiin liit-
tyvän poliittiseen ekstremis-
miin. Näistä alle sadasta noin 
50 liitettiin äärioikeistoon, 
kolmasosa uskontoon ja lo-
put äärivasemmistoon, Ranne 
muistuttaa.

- Äärioikeistoon liitetyistä 
teoista pääosa liittyi ns. skin-
headien spontaaniin katuvä-
kivaltaan, joka jostain syystä 
luokitellaan poliittiseksi ekst-

remismiksi, ellei muuta to-
dennäköistä syytä väkivaltaan 
havaita. Äärivasemmiston 
teot taas liittyivät pääosin ää-
rioikeistoksi lukemiensa ta-
hojen toiminnan väkivaltai-
seen häiritsemiseen.

Ranteen mielestä tässä maa-
ilman ajassa onkin nähtävis-
sä tietty väkivallan hierarkia: 
äärivasemmisto on valmis vä-
kivaltaan vastustaessaan ää-
rioikeistoa, joka on valmis 
väkivaltaan vastustaessaan 
poliittista tai ääri-islamia, 
joka on valmis väkivaltaan ja 
terrorismiin kaikkia viholli-
seksi kokemiaan vastaan.

taista ekstremismiä, joka 
pyrkii ajamaan asiaansa vä-
kivallan tai vandalismin kei-
noin.

- Eikö Pohjoismaiden vih-
reä vasemmisto näe uskon-
nollisen ääriajattelun terro-
rin tai äärivasemmistolaisen 
väkivallan uhkaa ongelmana? 
Sopivatko ne paremmin vi-
hervasemmistolaiseen agen-
daan? Ranne ihmettelee.

Tosiasiassa kaikkien Poh-
joismaiden viranomaisten 
uhka-arvioissa terrorismin 
uhka liittyy nimenomaisesti 
uskonnolla eli ääri- tai poliit-
tisella islamilla perusteltuun 
väkivaltaiseen ekstremismiin. 
Poliittisen väkivallan osalta 
kaikki mainitut uhka-arviot 

”Somekommenteista eivät 
kiihotu muut kuin syyttäjä, 
vihervasemmisto ja media”

MIELIPIDE, joka ei konkreetti-
sesti tee pahaa kenellekään, voi 
tuoda kohtuuttoman tuomi-
on oikeussalissa. Täysin kestä-
mätöntä on se, että ihmiset ei-
vät enää tiedä, milloin he ehkä 
rikkovat lakia! perussuomalais-
ten kansanedustaja Jani Mäke-
lä aloitti.

Rikoslaki kieltää jo 
uhkailun ja vainoamisen

Mäkelä totesi, että korjaami-
sen sijaan tilanne on menos-
sa vielä hullumpaan suuntaan. 
Hän viittasi oikeusministerin 
taannoiseen lausuntoon siitä, 
että virkamiehiin kohdistuvan 

Perussuomalaiset tenttasivat oikeusministeriä 
sananvapaudesta 

- Tätä väkivallan hierarki-
aa tulee Pohjoismaiden läh-
teä purkamaan yhteistyössä 
ja vaikuttavasti, ei suinkaan 
politisoidusti ja tarkoitusha-
kuisesti.

Lapsivyöry 
Välimeren yli

Pohjoismaiden viherva-
semmistoryhmä ehdotti Poh-
joismaiden neuvoston koko-

Perussuomalaiset ovat huolissaan sananvapauden kehityksestä Suomessa. 
Tämä tuli esiin eduskunnassa, kun perussuomalaiset kysyivät aiheesta oikeus-
ministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r.).

Mäkelä huomautti Henriks-
sonille, ettei vihapuhetta ole 
määritelty rikoslaissa eikä sitä 
siis ole säädetty rangaistavak-
si teoksi.

- Usein rikosnimikkeenä on 
”kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan”. Nyt kuitenkin jopa po-
liisin ja syyttäjän mielipiteet sii-
tä, mitä tällä tarkoitetaan, eroa-
vat toisistaan.

Perussuomalaisilta 
lakialoite asian 
korjaamiseksi

Mäkelän mukaan kansalaisel-
la ei ole mitään mahdollisuutta 
tietää, mitä saa sanoa ja mitä ei.

- Onneksi perussuomalaiset 
ovatkin tänään jättäneet lakia-
loitteen, jossa vaadimme lain 
täsmentämistä. Esitämme, että 
rangaistavaksi jää selkeästi ri-
koksella uhkaaminen sekä ri-
kokseen yllyttäminen. Mielipi-
teen tai tiedon jakaminen ei siis 
voisi olla enää rikos.

- Arvoisa ministeri, voitteko 
tukea tätä kaikkien suomalais-
ten ja Suomessa asuvien mieli-
piteen vapautta tukevaa lakia-
loitetta? Mäkelä kysyi.

Henriksson joutui kovaan 
paikkaan vastatessaan perus-
suomalaisten vaatimuksiin.

- Kiihottaminen kansanryh-

mää vastaan löytyy rikoslain lu-
vusta nimeltä ”Sotarikokset ja 
rikokset ihmisyyttä vastaan”. 
Tämä on melko järeä luonneh-
dinta sille, että kansalainen sa-
noo somessa rumasti jostakin 
herkkähipiäisestä vähemmis-
töstä. Somekommenteista ei-
vät kiihotu muut kuin syyttäjä, 
vihervasemmisto ja media, pe-
russuomalaisten puheenjohtaja 
Jussi Halla-aho sivalsi.

Kokoomus ja 
”vihapuhekampanja”

Kansanedustaja Sebastian 
Tynkkynen puolestaan totesi, 
että viime hallituskaudella ko-
koomus profiloitui eniten sa-
nanvapauden rajoittamisessa.

- Puheenjohtaja Petteri Orpon 
perustama vihapuhetyöryhmä 
ja myöhemmin ministerin Ant-
ti Häkkäsen oikeusministeriön 
kautta ajama vihapuhekampan-
ja osoittivat pelottavalla taval-
la, kuinka julkinen valta voi lain-
säätämisen lisäksi aloittaa myös 
verovaroin rahoitettuja kam-
panjoita, joissa uhkaillaan kan-
salaisia epämääräisesti.

- Ministeri Häkkäsen kampan-
jan ydinviesti oli: vihapuhe voi 
olla rangaistavaa. Tällaiset kam-
panjat ja ydinviestit jättävät 
kansalaiset hämmennyksen val-

”maalittamisen” tulisi olla viralli-
sen syytteen alainen rikos.

- Me perussuomalaiset emme 
hyväksy uhkailua tai kunnian-
loukkausta. Ne kuitenkin kielle-
tään rikoslaissa jo nyt. Aikooko 
hallitus nyt kieltää valtaapitävi-
en arvostelun? Aiotteko te to-
della vielä kaventaa ihmisten 

sanan- ja mielipiteenvapautta? 
Mäkelä kysyi.

Vihapuheen tulkinta 
vähintäänkin epäselvä

Anna-Maja Henriksson tote-
si vastauksessaan, että valitet-
tavasti viime vuosina ”viha-
puhetta” on ollut enemmän 
esimerkiksi sosiaalisessa medi-
assa.

- Arkkipiispa Kari Mäkinen joh-
ti vihapuhetyöryhmää viime 
vuonna ja keväällä tuli mietin-
tö. Tässä työryhmässä tultiin sii-
hen lopputulokseen, että maa-
littamista tulisi jollakin tavalla 
suitsia.

"Aikooko 
hallitus nyt 

kieltää 
valtaapitävien
arvostelun?"

"Mitä 
enemmän yksin 
liikkeellä olevia 

lapsia on, sitä 
enemmän heitä 
todennäköisesti

katoaa."

Anarkistit 
nahistelemassa 
poliisin kanssa 
Tampereella.
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"Tavoitteena tulee 
olla vastustaa kaikenlaista 
väkivaltaa."

Lulu Ranne

Vilhelm Junnila

taan, Tynkkynen huomautti.
Kokoomuksen kansanedusta-

ja Sanni Grahn-Laasonen totesi, 
että hänen mielestään sananva-
pautta käytetään silloin väärin 
tai kyseenalaisella tavalla, jos 
sitä käytetään tahallaan toisen 
ihmisen loukkaamiseen, tai pa-
himmillaan toisen ihmisen tai 
ihmisryhmän ihmisarvon rikko-

miseen tai kyseenalaistamiseen.

Yhteisymmärrystä 
kokoomuksen ja 
SDP:n välillä

Pääministeri Antti Rinne (sd.) 
ylisti Grahn-Laasosen puheen-
vuoroa.

- Edustaja Grahn-Laasonen, 

upea puheenvuoro, täytyy sa-
noa. Minäkin saan paljon säh-
köpostia ihmisiltä, ja hyvin 
usein niissä sähköposteissa to-
detaan, että ethän kerro tätä 
minun tarinaani ulospäin, pel-
kään siihen liittyviä reaktioita, 
Rinne vastasi tunteikkaasti.

- Ja minä todella toivon sitä, 
että tässä salissa ja tämän sa-

lin ulkopuolella me ihmiset, 
jotka täällä päätämme asiois-
ta, pidämme huolta siitä, että 
meidän poliittinen kulttuurim-
me on sellaista tulevaisuudessa, 
että arvostetaan ja kunnioite-
taan ihmistä – ei haukuta, ei ly-
tätä ryttyyn.

Entä maahanmuuton 
ongelmien torjunta?

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Riikka Purra kuiten-
kin huomautti, että on yksi asia 
vaatia ihmisiltä hyvää käytöstä 
somessa tai muualla suhteissa 
tavallisiin kansalaisiin, mutta on 
toinen asia puhua vihapuhees-
ta ja maalittamisesta.

- Päätöksentekijöiden tulee 
kestää arvostelua. Vihapuhe-
termin käyttö poliittisena lyö-
mäaseena on kiihtynyt ennen-
näkemättömiin mittasuhteisiin, 
ja erityisesti tämä kohdistuu 
maahanmuutosta käytävään 
keskusteluun.

- Me saamme jatkuvasti kuul-
la vihapuhuvamme vain ker-
tomalla selviä ja todennettu-
ja tosiasioita: tilastoista saatavia 
euromääräisiä kustannuksia, 
poliisien ja tuomioistuinten tie-
toja, uutisia kouluista, kaduilta, 
Kelasta. Me siis vihapuhumme, 
kun kerromme ja vertaamme 

asioiden arvoja ja hintoja toi-
siinsa, vaadimme turvallisuut-
ta ja vaadimme priorisoimaan, 
Purra kommentoi.

Purra kysyi hallitukselta, eikö 
hallituksen kannattaisi huo-
lehtia maahanmuuttopolitiik-
ka kuntoon niiden ihmisten vai-
noamisen sijaan, jotka nostavat 
epäkohtia esille.

Ei toivoa lakien 
järkevöittämisestä

Rinne ei antanut Purran toivo-
muksille kovinkaan valoisia nä-
kymiä.

- Minä olen eri mieltä teidän 
kanssanne maahanmuuttopoli-
tiikkanne linjoista. Minä olen eri 
mieltä siitä, mutta se ei tarkoita 
sitä, ettenkö minä arvostaisi tei-
dän mielipiteitänne tässä asias-
sa, Rinne totesi.

Ministeri Henriksson puoles-
taan lyttäsi perussuomalaisten 
haaveet ”vihapuhelakien” järke-
vöittämisestä.

- Hallitus ei ole muuttamas-
sa sitä pykälää, missä säädetään 
kiihottamisesta kansanryhmää 
kohtaan. Se on hyvin yksiselit-
teinen, Henriksson kuittasi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaiset eivät hyväksy sananvapauden kaventamista.

uksessa Tukholmassa, että 
Pohjoismaat myöntäisivät yk-
sin tulleille turvapaikkaa ha-
keville lapsille pysyvän oles-
keluluvan.

- Vihervasemmiston sinisil-
mäisyys jaksaa hämmästyt-
tää. Tämä johtaisi suurella to-
dennäköisyydellä siihen, että 
Välimeren yli alkaisi entistä 
mittavampi pienten lasten sa-
lakuljetus ja muut perheenjä-
senet valmistautuisivat per-

heen yhdistämisen varjolla 
tulemaan perässä, toteaa kan-
sanedustaja Kaisa Juuso.

Pohjoismaiden vihervasem-
misto toteaa, että Missing 
Children Europe -organisaa-
tion mukaan EU:sta katosi 
vuonna 2017 noin 30 000 tur-
vapaikkaa hakemaan tullut-
ta lasta.

Tämän estämiseksi viher-
vasemmisto katsoo, että ala-
ikäisten turvapaikanhakijoi-

den vastaanoton tulisi olla 
lasten tarpeisiin soveltuvaa 
ja lasten tulisi saada täysikäi-
syyteen asti voimassa oleva 
oleskelulupa.

- Tarkoitus on hyvä, mutta 
vastuuton. Sillä ei vähennet-
täisi katoavien lasten määrä. 
Päinvastoin. Mitä enemmän 
yksin liikkeellä olevia lapsia 
on, sitä enemmän heitä to-
dennäköisesti katoaa. Lupa-
us pysyvästä oleskeluluvasta 

laittaisi liikkeelle ennen nä-
kemättömän lapsivyöryn Vä-
limeren yli, toteaa Juuso.

Palkittu raivosi 
kiitospuheessaan

Vihreä ajattelu näkyi myös 
Pohjoismaiden neuvoston 
palkintojenjaossa, joka osoitti 
kansanedustaja Vilhelm Jun-
nilan mukaan sen, että Poh-
joismaat ovat rähmällään va-
semmistoanarkistien edessä.

- Palkintoa tuputettiin Gre-
ta Thunbergin lisäksi tans-

kalaiselle Jonas Eikalle, joka 
haukkui Pohjoismaat ja eten-
kin Tanskan pääministeri 
Mette Fredriksenin pystyyn 
palkintoa vastaanottaessaan. 
Luulisi järjestäjiä ja valtio-
miehiä hävettävän, sillä meno 
oli kuin Moskovan suures-
sa sirkuksessa, paikalla ollut 
Pohjoismaiden neuvoston jä-
sen, kansanedustaja Vilhelm 
Junnila kuvailee.

Kirjallisuuspalkinnon vas-
taanottaneen Eikan ”kii-
tospuheessa” raivottiin 
ilmastonmuutoksesta, turva-
paikanhakijoista ja sosiaali-
sista ihanteista. Junnilan mu-
kaan ilmasto- ja kulttuuriväki 
kohdistavat sanomansa yhä 
vahvemmin keskustaoikeis-
tolaisia päättäjiä vastaan. Toi-
sella laidalla itsesäälille on jo 
antauduttu.

- Näissä piireissä esiinty-
vät vasemmistoanarkistiset 
rakenteet alkavat olla poliit-
tisesti marinoituja. Sosiaali-
sen paineen alla monet päät-
täjätkin pelkäävät puolustaa 
omia arvojaan. Sosialismi te-
kee uutta tuloaan kulttuurin 
kautta, Junnila toteaa.

Suomi ja muut Pohjois-
maat osallistuvat palkintojen 
kustannuksiin. Pohjoismai-
den neuvosto jakaa elokuva-
palkinnon, kirjallisuuspal-
kinnon, lasten- ja nuorten 
kirjallisuuspalkinnon, mu-
siikkipalkinnon sekä ympä-
ristöpalkinnon. Palkintojen 
yhteisarvo on vajaa 250 000 
euroa. 

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA
      PS ARKISTO
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KANSANEDUSTAJA Rit-
va ”Kike” Elomaa on huo-
lissaan velkaantumiseen 
liittyvien ongelmien lisäänty-
misestä ja nostaa asian esille 
laatimassaan keskustelualoit-
teessa.

Aloitteessa ehdotetaan, että 
eduskunta käy ajankohtais-
keskustelun velkaantumiseen 
liittyvistä ongelmista ja val-
tion toiminnasta velallisten 
aseman parantamiseksi sekä 
velkaongelmien ennaltaeh-
käisemiseksi.

- Tavoitteeni on saada aloit-
teen kautta nostettua vel-
kaongelmia paremmin esil-
le poliittisessa keskustelussa. 
Lisäksi haluan korostaa vel-
kaantumisen laajuutta, velal-
listen haasteita ja ilmiön yh-
teiskunnallisia vaikutuksia, 
Elomaa kertoo.

Ulosottovelallisten 
määrä hurjassa 
kasvussa

Suomessa oli Tilastokes-
kuksen mukaan ulosottove-
lallisia vuoden 2018 lopussa 
303 000, mikä oli 23 prosent-
tia enemmän kuin vuotta ai-
emmin. Vuonna 2018 kärä-
jäoikeuksiin jätettiin 4 533 
yksityishenkilöiden velkajär-
jestelyhakemusta, mikä on 
321 kappaletta eli 7,6 prosent-
tia edellisvuotta enemmän.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut 
viime vuosina hyvin voimakkaasti. Vuonna 
2018 yksityishenkilöille rekisteröitiin noin 1,6 
miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää. Nämä 
luvut ovat kansanedustaja Ritva ”Kike” Elo-
maan mukaan vakava viesti talousvaikeuksien 
lisääntymisestä Suomessa.

”Velallisia 
rahastetaan 
surutta”

- Mietin, mikä on paras tapa 
tuoda näitä asioita esille ja 
päädyin laatimaan keskuste-
lualoitteen, johon olen saanut 
kerättyä allekirjoituksia yli 
puoluerajojen. Tuntuu, että 
velkaantuminen on aihe, joka 

puhuttelee itseni lisäksi suur-
ta joukkoa kansanedustajia, 
hän jatkaa.

Elomaan mukaan syyt vel-
kaantumisen taustalla ovat 
moninaiset. Osalla velat saat-
tavat olla peruja jo 1990-lu-

vun laman ajoilta. Monia on 
kohdannut elämässä yllättä-
vät haasteet kuten työkyvyn 
tai työpaikan menetys. Myös 
korkeakorkoiset pikalainat 
näkyvät velkaongelmien li-
sääntymisenä.

Ritva Elomaa

Yli 380 000 suomalaisella on 

maksuhäiriömerkintä 

Monia on kohdannut työkyvyn 
tai työpaikan menetys.

Yli 380 000 suomalaisel-
la on maksuhäiriömerkintä 
ja niiden määrä on kasvanut 
viime vuosina hyvin voimak-
kaasti, sillä vuoden 2010 alus-
sa merkintöjä oli vajaalla 310 
000 henkilöllä. Vuonna 2018 
yksityishenkilöille rekisteröi-
tiin noin 1,6 miljoonaa uut-
ta maksuhäiriömerkintää. 
Nämä luvut ovat Elomaan 
mukaan vakava viesti talous-
vaikeuksien lisääntymisestä 
Suomessa.

Osalla vielä 1990-luvun 
lamavelkoja

Elomaa teki keskustelualoit-
teen, koska uskoo sen olevan 
hyvä tapa nostaa velkaantu-
miseen liittyvät ongelmat ja 
ilmiön mittavuus esille edus-
kunnassa.

EUROOPAN parlamentin jäsen Lau-
ra Huhtasaari totesi Ranskan Stras-
bourgissa Euroopan kuuluvan eu-
rooppalaisille. Euroopan parlamentin 
Välimeren meripelastustoimintaa kä-
sitelleessä täysistuntokeskustelussa 
puhuneen Huhtasaaren mukaan Eu-
roopan poliitikkojen tärkein tehtä-
vä on turvata maanosan turvallisuus 
ja vauraus.

Kansallismielistä Identiteetti ja de-
mokratia -ryhmää edustavan Huhta-
saaren mukaan avoimet rajat vetävät 
puoleensa erityisesti nuoria miehiä 
Saharan eteläpuolisesta Afrikasta.

- Emme voi kutsua miljoonia afrik-
kalaisia maanosaamme, Huhtasaa-
ri valoi realismia kollegoilleen sekä 
täysistunnossa läsnä olleelle euroop-
paministeri Tytti Tuppuraiselle.

Huhtasaari haluaa EU:n lopettavan 
keskustelun saapuvien ihmisten ja-
osta jäsenmaiden kesken ja keskitty-
vän ulkorajojen turvaamiseen.

- Rikollisuus ja rajat ovat Euroopan 
heikkoudet. Jos käyttäisimme yhtä 
paljon energiaa eurooppalaisten hy-
vinvoinnin edistämiseen kuin maa-
hanmuuttoon, koko Eurooppa voisi 
paljon paremmin.

Huhtasaari: Emme voi kutsua miljoonia 
afrikkalaisia maanosaamme
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EU maksaa työssäkäyvälle 
suomalaiselle 220 euroa vuodessa

Suomen nettomaksu EU:lle oli viime vuonna 580 miljoonaa euroa. Suomi 
siis sai EU:lta yli puoli miljardia euroa vähemmän rahaa kuin sinne antoi – 
nettomaksun yli tuplaantuessa vuodesta 2017.
PERUSSUOMALAISET huomaut-
tavatkin, että esimerkiksi EU:n 
maksamista tuista ei pidä puhua 
kuin ne tulisivat pohjattomasta 
kassasta jostain ”muualta”.

- Usein nettomaksusta puhut-
taessa unohtuu, että nettomak-
su on vain osa kokonaismaksua. 
Suomi maksaa huomattavasti 
suuremman summan jäsenmak-
sua, josta osa palautuu ”EU-tu-
kien” kautta takaisin. Kuitenkin 
jokainen sentti on omaa rahaa, 
jonka joudumme hakemaan 
takaisin byrokratian läpi EU:n 
sääntöjen mukaan, sanoo pe-
russuomalaisten kansanedusta-
ja, suuren valiokunnan varapu-
heenjohtaja Jani Mäkelä.

- EU:n ulkopuolella voisimme 
käyttää sen rahan oman harkin-
nan mukaan. Se ei oikeasti ole 
mikään ”tuki”, vaan omaa rahaa 
takaisin rikkinäisestä pajatsosta!

PS ei niele valtiovarain-
ministeriön selittelyä

Valtiovarainministeriö kui-
tenkin kehuu tiedotteessaan 
vuolaasti Euroopan unionia ja 
toteaa, että Suomen nettomak-
suosuus on sen tuplaannuttua 
palannut pidemmän keskiarvon 
tasolle. Perussuomalaiset pitää 
valtiovarainministeriön tiedotet-
ta yltiöoptimistisena.

- Tässä on siis kyse rahasta, jon-
ka maksamme muille maille saa-
matta itse mitään vastinetta. Val-
tiovarainministeriön mukaan 
Suomella on tämän maksa-
miseen varaa – väite on täyt-
tä pötyä, koska velkaannumme 

nousukauden huipulla ja EU:n 
komissio antoi eilen Rinteen hal-
litukselle jopa huomautuksen 
varojen yli elämisestä, Mäkelä 
huomauttaa.

Helpotusta ei näkyvissä – 
päinvastoin

EU neuvottelee parhaillaan uu-
desta rahoituskehyksestä seit-
senvuotiskaudelle 2021 alkaen. 
Tämän hetken tiedon mukaan 
brexitin vaikutuksia ei leikata ra-
hoituksesta, vaan nettomaksa-
jamaat maksavat lisää. Hallitus 
on kaikkien muiden puolueiden 
paitsi perussuomalaisten tuella 
jo tässä vaiheessa sitoutunut hy-
väksymään maksuosuuden kas-
vamisen.

- Rahoitamme siis eurokom-
munismia tämän seurauksena 
miljardeja lisää tulevina vuosina! 
Mäkelä ihmettelee.

105 euroa per suomalainen 
on harhaanjohtava laskelma

Perussuomalaiset pitää har-
haanjohtajana sitä, että valtiova-
rainministeriö puhuu nettomak-
suosuudesta per suomalainen, 
sillä maksajiin ei voi laskea koko 
kansaa. Perussuomalaiset las-
kee, että jos nettomaksuosuu-
den jakaa työssäkäyvien määräl-
lä, määrä on noin 220 euroa per 
työssäkäyvä, kun taas ministe-
riö puhuu 105 eurosta per suo-
malainen.

- Jos suomalaiset maksajat las-
ketaan niin sanotusti vauvasta 
vaariin, se ei kuvaa todellisuutta. 

Suomen nettomaksuosuus noussut yli puoleen miljardiin

Jani Mäkelä

Ville Tavio

- Valtion tulee puuttua vel-
kaantumiseen liittyviin on-
gelmiin nykyistä tehok-
kaammin. Käytännössä tämä 
tarkoittaa ylivelkaantumista 
ehkäiseviä toimia sekä velal-
listen aseman helpottamista 
lainsäädännön ja muiden tu-
kitoimien avulla.

Perinnässä villin 
lännen pelisäännöt

Valtio voi esimerkiksi 
muuttaa velkojen perintää 
määrittävää lainsäädäntöä ja 
helpottaa velkajärjestelyyn 
pääsyä sekä vaikuttaa velko-
jen vanhenemisaikaan.

- Tuntuu, että velkojen pe-
rinnässä vallitsevat villin 
lännen pelisäännöt ja velal-
lisia rahastetaan surutta. Tä-
hän on tultava loppu. Ei ole 
myöskään tarkoituksenmu-
kaista pitää ihmisiä velka-
vankeudessa tarpeettoman 
pitkään. Lisäksi on mah-
dollista helpottaa ulosotos-
sa olevien tilannetta muutta-
malla ulosoton suojaosuutta, 
Elomaa sanoo.

- Maksuhäiriömerkintä 
hankaloittaa arkea monin ta-
voin ja merkinnät säilyvät 

rekisterissä pitkään. Niiden 
säilymisaikoja tulisi tarkas-
tella uudelleen. Erityisesti 
sellaisissa tapauksissa, joissa 
saatavat on maksettu koko-
naisuudessaan takaisin, mer-
kinnän säilymisaika ei ole 
aina perusteltu.

Velkaneuvontaa ja tuki-
palveluita lisättävä

Elomaan mukaan velkaon-
gelmien ennaltaehkäisemi-
nen on aloitettava jo talous-
kasvatuksella kouluissa. 
Myös velkaneuvontaa ja eri-
laisia velallisten tukipalvelu-
ja on kehitettävä.

- Odotan, että keskustelu-
aloite saa osakseen laajaa 
kannatusta ja johtaa rakenta-
vaan sekä ratkaisukeskeiseen 
keskusteluun. Toivon erityi-
sesti ministereiltä aktiivista 
osallistumista ja näkemyksiä 
keinoista, joilla velkaantumi-
seen ja sen aiheuttamiin on-
gelmiin voitaisiin puuttua 
vielä kuluvan hallituskauden 
puitteissa, Elomaa sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA
      PS ARKISTO

Osuus pitäisi laskea työssäkäy-
vää kohti, perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Ville Tavio laskee.

- Tahtooko suomalainen työs-
säkäyvä oikeasti maksaa satoja 
euroja vuodessa EU:lle siitä, että 
Suomen itsenäisyys vietiin ja ra-
jat avattiin EU:n turvapaikkapo-
litiikalle? Tavio kysyy.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA
      PS ARKISTO

PERUSSUOMALAISET penäsivät hal-
litukselta keinoja suullisella kysely-
tunnilla hallinto-oikeuksien ruuhkien 
ehkäisemiseksi. Erityisesti ulkomaa-
laisasiat rasittavat hallinto-oikeuk-
sia. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on 
tänä vuonna saapunut 47 prosent-
tia enemmän turvapaikka-asioita kuin 
vuonna 2018. Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen vuonna 2017 saapuneis-
ta asioista noin 60 prosenttia oli ulko-
maalaisasioita.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriks-

son (r.) totesi lakivaliokunnan julkises-
sa kuulemisessa viime viikolla, ettei 
turvapaikka-asioiden käsittely ole vai-
kuttanut muiden asioiden käsittelyyn 
tai oikeusturvaan.

- Ministerillä vaikuttaa kuitenkin ole-
van selvästi väärä käsitys asioiden ti-
lasta. Esimerkiksi Hämeenlinnan hal-
linto-oikeudessa ulkomaalaisasioihin 
on jouduttu kohdentamaan resurs-
seja muista asioista, erityisesti maan-
käytöstä ja rakentamisesta sekä kun-
nallisasioista, perussuomalaisten 

lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena 
Meri totesi.

- Me perussuomalaiset emme voi hy-
väksyä tilannetta, jossa ulkomaalais-
ten asiat menevät jatkuvasti omien 
kansalaistemme asioiden edelle. Lo-
puton rahan kippaaminen on lope-
tettava ja sen sijaan on keskityttävä 
juurisyihin. Tämä edellyttää turvapaik-
kalainsäädäntöön tehtäviä kiristyksiä 
ja etuusjärjestelmään liittyvien hou-
kutustekijöiden poistamista, Meri vaa-
ti.

Hallinto-oikeudet ruuhkautuvat ulkomaalaisasioista
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HELSINGISSÄ esimerkiksi 
Suomalaisessa Yhteiskoulus-
sa on lääkärivajeen takia jou-
duttu luopumaan osasta joil-
lain luokka-asteilla tehtävistä 
koululääkärin tarkastuksista, 
kertoo Helsingin Uutiset.

Määräaikaisia tarkastuksia 
kohdennetaan niille, joiden 
kohdalla koulun terveyden-
hoitaja on havainnut tarvetta 
lääkärin vastaanotolle. Kou-
lulääkärin tarkastukseen pää-
see myös, jos vanhemmat sitä 
erikseen toivovat.

Helsingin kaupungin ter-
veysasemien johtajalääkäri 
Timo Lukkarinen vahvistaa 
Suomen Uutisille, että sama 
ilmiö näkyy jossain määrin 
kaikissa Helsingin kouluissa.

”Suomalaisilta 
leikataan koko ajan”

Sen sijaan maahanmuuttaja-
oppilaiden terveystarkastuk-
sista ei tingitä. Valmistavaan 
opetukseen tulevan maahan-
muuttajaoppilaan terveys-
tarkastus on paljon laajempi 

Monikulttuurisuus rasittaa 

kouluterveydenhoitoakin

Maahanmuuttajaoppilaista aiheutuu koulu-
terveydenhoitajalle selvästi enemmän työ-
tä kuin suomalaisista. Monikulttuurises-
sa koulussa työskentelevä terveydenhoitaja 
kokee, että suomalaislapsilta leikataan re-
sursseja koko ajan, koska maahanmuutta-
jalapsiin uppoaa niin paljon työtä. Ainakin 
Helsingissä koululääkärin tarkastuksista on 
jouduttu leikkaamaan. 

Maahanmuuttajien 
terveystarkastuksista 
ei tingitä

ja muina maahanmuuttaji-
na. Kouluihin tulee jopa lait-
tomasti maassa oleskelevien 
”paperittomien” lapsia. Osalle 
tulijoista on jo tehty maahan-
tulotarkastus muualla, mutta 
osalle valmistavan opetuksen 
terveystarkastus on ensim-
mäinen Suomessa tehtävä 
terveystarkastus.

Valmistavaa opetusta ei kai-
kissa kouluissa ole, joten 
maahanmuuttajaoppilaiden 
suuri määrä rasittaa vain tiet-
tyjä kouluja. Kouluterveyden-
hoitajien määrä on resurs-
soitu oppilaiden nuppiluvun 
mukaan, riippumatta oppilas-

aineksen laadusta, Tiina ker-
too.

Valmistavan 
opetuksen terveys-
tarkastus teettää töitä

Kouluun tulevien maahan-
muuttajaoppilaiden terveys-
tarkastus alkaa terveysky-
selyn täyttämisellä kotona. 
Kyselylomake on saatavilla 
eri kieliversioina, kuten ara-
biaksi, englanniksi, somalik-
si, venäjäksi ja viroksi, Tiina 
kertoo. Hänen kokemuksen-
sa mukaan näitä lomakkeita 
ei kuitenkaan saada takaisin 
täytettyinä kuin ehkä viides-
osalta valmistavan luokan op-
pilaiden vanhemmista. Myös 
rokotustietoja on vaikea saa-
da heiltä kirjallisesti; viro-
laisilta ja venäläisiltä ne saa 
useimmiten kyllä, Lähi-idäs-
tä ja Afrikasta tulleilta ei juu-
ri koskaan.

Kaikilta maahanmuuttaja-
oppilailta otetaan laborato-

ja työläämpi kuin tavallisil-
le lapsille tarjottavat laajat 
terveystarkastukset, kertoo 
pääkaupunkiseudulla moni-
kulttuurisessa koulussa työs-
kentelevä terveydenhoitaja 
Tiina (nimi muutettu).

- Tuntuu, että suomalaisten 
oppilaiden kohdalla leikataan 
koko ajan kaikesta, samaan ai-
kaan kun maahanmuuttajaop-
pilaat vievät valtavasti aikaa 
ja resursseja, Tiina kertoo.

Valmistava opetus on tarkoi-
tettu 6-17-vuotiaille maahan-
muuttajalapsille ja -nuoril-
le, jotka eivät osaa riittävästi 
suomea. Kunnasta riippuen 
se järjestetään joko erillisel-
lä, valmistavalla luokalla tai 
valmistavan opetuksen ryh-
missä.

Myös paperittomat 
hoidetaan

Maahanmuuttajaoppilai-
ta tulee kouluihin monella ni-
mikkeellä: kiintiöpakolaisina, 
näiden perheenyhdistämi-
sinä, turvapaikanhakijoina 

Maahanmuuttajat 
ovat erittäin

tietoisia oikeudes-
taan tulkkiin 

”niin kauan kuin 
on tarve”.

riokokeita. Mahdolliset tar-
tuntataudit, kuten hepatiitti, 
HIV, kuppa, suolistoloiset ja 
tuberkuloosi tutkitaan THL:n 
maaluettelon mukaan.

Koska monet tutkittavista 
tartuntataudeista ovat hyvin 
vakavia, periaatteena on, että 
lapset eivät aloita koulua en-
nen kuin seulontatutkimuk-
sen tulokset on saatu. Tämä 
ei Tiinan mukaan läheskään 
aina toteudu, vaan lapset 
ovat ehtineet käydä koulua jo 
monta kuukautta, ennen kuin 
tartuntatautitutkimukset teh-
dään.

Tulkin käyttö hidastaa 
terveystarkastusta

Jokaiselle valmistavan ope-
tuksen oppilaalle varataan 60 
minuutin aika terveystarkas-
tusta varten. Paikalla ovat op-
pilaan lisäksi ainakin toinen 
vanhemmista, tulkki, tervey-
denhoitaja ja lääkäri.

Ongelmana on se, että mo-

Perussuomalaiset vaatii, että Suomi EU:n pu-
heenjohtajamaana puuttuu Euroopan komission 
ajamaan lyijyammuskieltoon.

Halla-aho: Suomen pysäytettävä 
komission ajama lyijyammuskielto

ENSIMMÄISESSÄ vaiheessa 
kielto koskisi hauleja ja myö-
hemmin se laajenisi koskemaan 
myös lyijyluoteja. Kielto on tar-
koitus tehdä komission ase-
tuksen muutoksella, jossa voi-
massaolevan asetuksen liitettä 
muutetaan. Näin ollen sille ei 
anneta normaalia käsittelyä eu-

roparlamentissa.
Lyijykielto ulottuisi 400 met-

rin päähän kosteikkoalueiden 
reunoista ja se sisältäisi kiellon 
pitää hallussaan lyijyammuk-
sia tuolla alueella. Kosteikoik-
si laskettaisiin ”suo-, räme-, tur-
ve- ja vesialueet, joko tilapäiset 
tai vakituiset sekä rakennetut 

Rokotustietoja 

usein lähes 

mahdotonta saada.

tai luontaisesti syntyneet, joissa 
vesi voi olla virtaavaa tai seiso-
vaa, makeaa vettä, murtovettä 
tai suolaista vettä, sisältäen me-
rialueet, joiden syvyys laskuve-
den aikaan ei ylitä kuutta met-
riä”. Lisäksi kielto olisi voimassa 
paikoissa, joissa ”ammus voi 
päätyä kosteikkoalueelle”.

Nostaisi huomattavasti 
kustannuksia

Käytetty kosteikkoalueen 

määritelmä kattaisi jopa 75 % 
Suomen pinta-alasta. Valvon-
nan helpottamiseksi komissio 
ehdottaakin kansallisesti ase-
tettavaa lyijyammusten täys-
kieltoa niille jäsenmaille, joiden 
pinta-alasta yli 20 % olisi kiel-
lon piirissä.

- Esityksen vaatimuksia on 
mahdotonta valvoa ja ympäris-
tövaikutuksiltaan ne ovat mität-
tömiä. Lyijyhaulien käyttö on jo 
nyt vesilinnustuksessa kielletty. 
Riistan metsästyksessä käyte-
tään usein kupari-, volframi- ja 
teräshauleja. Haulikkoharjoitte-
lun kannalta esitys nostaisi kus-
tannuksia huomattavasti, pe-
russuomalaisten puheenjohtaja 

Jussi Halla-aho huomauttaa.

Hankaloittaisi 
vapaaehtoista 
maanpuolustusta

Perussuomalaiset korostavat, 
että esityksen toisessa vaihees-
sa on tarkoitus rajoittaa lyijyluo-
tien käyttöä. Tämä esitys hanka-
loittaisi huomattavasti kaikkien 
ase- ja ammuntaharrastaji-
en asemaa ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen resursseja 
vaikuttaen suoraan aseiden ja 
patruunoiden käytettävyyteen.

- Komissio ei onnistunut to-
teuttamaan urheiluammunnas-
sa käytettyjen aseiden täyskiel-



17

Perussuomalaisten 
mielestä koulutus-

tarjonnassa 
tulisi ottaa lähtö-

kohdaksi koko 
työuran mittainen 

oppiminen.

Kouluissa tulee huolehtia 
suomalaisten arvojen 
edistämisestä

SIVISTYSVALIOKUNNAN perus-
suomalaiset jäsenet jättivät eri-
ävän mielipiteen valiokunnan 
lausuntoon ensi vuoden talous-
arviosta sekä julkisen talouden 
suunnitelmasta.

- Vaikka työllisyystoimien val-
mistelu on täysin kesken, työl-
lisyysasteen oletettu nousu on 
hallitusohjelmassa tulopohjan 
keskeisin yksittäinen elementti. 
Jos työllisyys ei kehity toivotulla 
tavalla, on menojakin arvioita-
va uudelleen, muistuttaa perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Kaisa Juuso.

Oppivelvollisuuden 
laajentamisesta ei 
riittävää tietoa

Hallitus on varaamassa oppi-
velvollisuusiän korottamiseen 
sekä maksuttoman toisen as-
teen koulutuksen toteuttami-
seen yhteensä 194 miljoonaa 
euroa vuosille 2021-23, vaikka 
uudistuksesta ja sen toteutta-
mistavoista ei ole tässä vaihees-
sa saatavilla tarkempaa tietoa. 

Perussuomalaisten mieles-
tä koulutustarjonnassa tulisi ot-
taa lähtökohdaksi koko työuran 
mittainen oppiminen – ei kallis 
ja tehoton oppivelvollisuusiän 
nostaminen.

- Oppivelvollisuusiän nosta-
minen 18 vuoteen ei itsessään 
takaa toisen asteen tutkinnon 
suorittamista loppuun asti. Op-
pivelvollisuusiän nostamisen si-
jaan tulisi varmistaa riittävät re-
surssit perusopetukseen, jotta 

nilla maahanmuuttajavan-
hemmilla on vaikeuksia ym-
märtää sovituista ajoista 
kiinni pitämisen tärkeyttä. 
Tiina kertoo, että jos vanhem-
pi ei ilmesty sovittuna aikana 
paikalle, terveystarkastusta 
on vaikea tehdä, koska var-
sinkaan nuorelta oppilaalta ei 
saada asioita kunnolla selvil-
le. Tiinan mukaan usein voi 
käydä myös niin, että tulkki ei 
tule paikalle. Silloin tarkastus 
on lähes mahdoton toteuttaa, 
ellei perhe osaa englantia.

Maahanmuuttajat ovat erit-
täin tietoisia oikeudestaan 
tulkkiin ”niin kauan kuin on 
tarve”. He myös ”kouluttavat 
toisiaan” erilaisista oikeuksis-
taan. Kymmenen tai jopa kak-
sikymmentä vuotta Suomes-
sa asunut äiti saattaa vaatia 
tulkin paikalle, koska ei osaa 
suomea.

- Tulkin käyttö tietenkin hi-
dastaa terveystarkastuksen 
suorittamista huomattavasti. 
Tarkastukseen liittyy niin pal-

Perussuomalaiset hallituksen koulutuspolitiikasta:

Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet muistuttavat, että oppilai-
den ja opettajien työskentely-ympäristön terveellisyyteen, henkilökunnan 
jaksamiseen ja ryhmäkokojen kohtuullisuuteen on panostettava kaikilla 
tasoilla.

Perussuomalaiset edellyttä-
vät, että kouluissa tulee huoleh-
tia suomalaisten tapojen, arvo-
jen ja kulttuurin ylläpitämisestä 
ja edistämisestä. Lisäksi perus-
suomalaisten valiokuntaryhmä 
esittää toisen kotimaisen kielen 
säilyttämistä jatkossakin vapaa-
ehtoisena aineena ylioppilaskir-
joituksissa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

kaikilla perusopetuksen päättä-
neillä olisi tarvittavat valmiudet 
siirtyä toisen asteen koulutuk-
seen, kansanedustaja Sanna An-
tikainen toteaa.

Kouluhyvinvointi 
kaiken A ja O

Perussuomalaiset muistutta-
vat, että oppilaiden ja opettaji-
en työskentely-ympäristön ter-
veellisyyteen, henkilökunnan 
jaksamiseen ja ryhmäkokojen 
kohtuullisuuteen on panos-
tettava kaikilla tasoilla. Val-
tion tulisikin hyödyntää kaikki 
mahdolliset keinot mm. koulu-
kiusaamisen kitkemiseksi.

- Lisäresursseina tulisi nähdä 
matalan kynnyksen tuki, vuoro-
vaikutuksen ja tunneoppimisen 
mallintaminen sekä vertaisop-
piminen. Tunnetaidot opitaan 
alakouluikäisinä vuorovaikutuk-
sessa. Pelkästään psykologien 
tai kuraattoreiden määrän lisää-
minen ei tarjoa matalan kyn-
nyksen arkista apua heille, joilla 
tarve on suurin, pohtii kansan-
edustaja Ari Koponen.

jon pakollisia kuvioita, että 
tulkin kautta ei ole mahdol-
lista kysellä vanhemmalta 
mitään kovin syvällisiä lap-
sen ja perheen voinnista, 
Tiina kertoo.

Tulkkia tilattaessa asiak-
kaan ”statuksen” tietämi-
nen on oma ongelmansa. 
Kyseessä voi olla pakolai-
nen, kielteisen päätöksen 
saanut ja uusintahakemuk-
sen tehnyt turvapaikan-
hakija, laittomasti maas-
sa oleva ”paperiton” ja niin 
edelleen. Valtio korvaa 
kunnille osan pakolaisten 
vastaanoton kustannuk-
sista, kuten tulkkausku-
lut. Epäselvissä tapauksissa 
tulkkauskulut jäävät kun-
nan maksettaviksi. Viime 
kädessä maksaja on tieten-
kin aina suomalainen ve-
ronmaksaja.

Koulutuksesta 
lisäkuluja 
veronmaksajille

Suomen Uutiset haastat-
teli Tiinaa äskettäin myös 
tyttöjen ympärileikkausten 
vastaisesta työstä. Jutus-
sa kävi ilmi, että koulujen 
henkilökunnalle järjeste-
tään aiheesta hienoja kou-
lutuksia, mutta käytännös-
sä koulujen mahdollisuudet 
estää tyttöjen viemistä van-
hempiensa kotimaahan 
ympärileikattaviksi ovat 
heikot. Koulun terveystar-
kastuksissa ei aina pystytä 
edes jälkeenpäin huomaa-
maan jo tehtyä ympärileik-
kausta.

Tiina kertoo, että myös 
maahanmuuttajien valmis-
tavan opetuksen terveys-
tarkastuksista järjestetään 
koulutuksia, joihin osallis-
tuu lääkäreitä ja terveyden-
hoitajia. Niistä koituu ve-
ronmaksajille lisäkuluja.

- Ja näitä koulutuksiahan 
ei varmaan edes lasketa 
maahanmuuton kuluihin, 
kun ne ovat vain ”tervey-
denhuollon lisäkoulutusta”, 
Tiina arvelee.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA/
      KUVITUSKUVA

Kaisa Juuso

Ari Koponen

toa vuonna 2016 hyväksytyssä 
tuliasedirektiivissä. Näyttääkin 
siltä, että sama tavoite yritetään 
nyt toteuttaa nostamalla ampu-
matarvikekustannukset mah-

dottomiksi, Halla-aho toteaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
     KUVA LEHTIKUVA

Koulutervey-
denhuollon 
resurssit ovat 
koetuksella uu-
sien haasteiden 
vuoksi.
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