www.suomenuutiset.fi • KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

PERUSSUOMALAINEN
12/2019

20. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja

Haavisto salasi aikeensa
isisläisten hakemisesta

Hallitus vaarantaa

suomalaisten turvallisuuden

Näin veroeurojasi
käytetään:

Suomi rahoittaa
Namibian huippukokousta
ja Etiopian vaaleja

Hallituksen talousarvio lupaa
kylmää kyytiä suomalaisille:

Velkaa, veroja ja
työttömyyttä

Varapuhemies Juho Eerola:

"Toivon Suomen kansan yhtenäisyyttä"

Virkamies
kieltäytyi taipumasta
painostukseen

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Nappulaliiga
MAAN hallitustilanne on sekaisin. Yksi luottamuksensa menettänyt
eroaa ja hetken päästä ponnahtaa takaisin kuin vieteriukko. Hallitus
kaatuu, pääministeri vaihtuu, hallituspuolueet puukottavat toisiaan
minkä kerkeävät, luottamus järjestelmään on syöksykierteessä.
KUN eväät ovat vähissä, eikä asiaa ole, pidetään meteliä asian vierestä.
Käytännössä ainoa, mistä hallitus voi ylpeillä, on puoluejohtajien nuori ikä ja tietenkin sukupuoli. Eikä siinä mitään, onhan moinen poikkeuksellista. Mutta ovatko sukupuoli ja nuoruus asioita, joista on aidosti
hyötyä politiikassa?
SUOJAAKO nuori ikä keskustan Katri Kulmunia töräyttelemästä pöljyyksiä eetteriin? Esimerkiksi sellaisia, että ”Tärkein tehtävä on nyt saada keskustan kannatus nousuun”? No ei. Kokeneempi tietäisi, että omaa
kannatuskäppyrää tuijottamalla keskittyy vääriin asioihin. Poliitikkojen tärkein tehtävä on tehdä järkevää, kansalaisia hyödyttävää politiikkaa. Jos tässä onnistuu, kannatus seuraa kyllä. Mutta jos tuijottaa pelokkaana galluplukuja ja yrittää tehdä mistä arvelee olevan välitöntä
kannatushyötyä, menevät asiat vääjäämättä pieleen.
MIKÄ puolue julisti aiemmin: ”Radikaalisti avoimessa yhteiskunnassa
ihmiset vaikuttavat aktiivisesti paikallisesti [..] Julkinen päätöksenteko
on läpinäkyvää ja avointa. [..] kansalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat reaaliaikaisesti seurata, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.”
VASTAUS: vihreät. Harmi vain, että vihreän ulkoministerin Pekka
Haaviston tiedottaminen al-Hol-tapauksessa ei noudata tällaista avoimuutta. Haaviston sälakähmäily on ennenkuulumatonta, ja myllytys
sen mukaista.
PERUSSUOMALAISET ja mediakin ovat tehneet hyvää työtä salailujen esille tuomisessa. Rajuista paljastuksista huolimatta vasemmisto
käy rajuun vastahyökkäykseen. Tämä on outoa, sillä yleensä ei ole erityisen viisasta sättiä turvallisuudestaan huolestuneita. ”Eikö teitä hävetä”, paheksuu pääministeri Sanna Marin (sd.) kansanedustajia, jotka
tiedustelevat, miksi maahan ollaan kuljettamassa salaa korkean riskin
isisläisiä.
TUSKIN oppositiota hävettää. Mutta kansalaisia saattaa hieman pelottaa.
VIHREIDEN kantaisä Osmo Soininvaara nostaa pelkokertoimia uudelle tasolle. Hän on luopunut toivosta ilmastonmuutoksen suhteen, ja
ennustaa joko massiivisia väestönsiirtoja tai suursotia: ”Todennäköinen
skenaario on paljon huonompi. Sen sijaan, että maailmanyhteisö asuttaisi rauhanomaisesti 500 – 1 000 miljoonaa ihmistä solidaarisesti eri
puolille maailmaa, tämä päätyy todennäköisesti suurin sotiin ja yleiseen
kaaokseen.” Ex-peruspalveluministeri on taantunut tuomiopäivän manaajaksi. Vihreissä naispuolisten ura suuntaa rakettina ylöspäin, miehillä alaspäin. Samasta syystä Pirkka-Pekka Peteliuskin lienee taantunut koomikosta kansanedustajaksi.
SISÄMINISTERI Maria Ohisalo (vihr.) on nostattanut kulmia koko
syyskauden. Viinejä ei saisi viedä maitokauppaan, lihan hintaa pitäisi
nostaa, mutta samanaikaisesti pitäisi taata laillinen oikeus käyttää kovia huumeita. Irakilaisten palautukset tuli pysäyttää. Erikoisia kantoja
ministerille, jonka pitäisi vastata maan turvallisuudesta.
NAISTENLIIGAN neljäs hyökkääjä on Li Andersson (vas.). Hän keskittyy olennaisimpaan. Ei riuhdo, eikä rimpuile. Pallo vierii ja pomppii, peli sujuu.
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Oppositio osoitti epäluottamuksensa Haa

”Ulkoministeriö
Hallitus vastasi tiistaina 17. joulukuuta opposition
yhteiseen välikysymykseen al-Holin leirillä olevien
suomalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isisperheiden kotiuttamisesta sekä ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta. Monelta osin tiukkoihin ja
yksityiskohtaisiin kysymyksiin ei saatu selkoa, vaan
kysymyksiin vastattiin asian vierestä.
VÄLIKYSYMYKSEN johdosta
eduskunnassa käytiin tiistaina välikysymyskeskustelu, jossa kuultiin
alussa eduskuntaryhmien ryhmäpuheenvuorot, minkä jälkeen kansanedustajat saivat esittää tarkentavia kysymyksiä. Välikysymyksessä
esitettiin ulkoministeri Pekka Haaviston vastattavaksi useita epäselväksi jääneitä kysymyksiä.
Välikysymyksessä oppositio oli
esittänyt kaikkiaan 18 eri kysymystä
al-Holista. Keskustelun aluksi ulkoministeri Haavisto ei edes pyrkinyt
vastaamaan kysymyksiin yksilöllisesti vaan tyytyi puheenvuorossaan
kertaamaan yleisesti jo tunnettuja asioita, kuten muun muassa että
Isis-perheiden kohtaloa tultaisiin
harkitsemaan yksilöllisesti jatkossa.
Sama kysymyksiin vastaamista väistelevä linja jatkui Haavistolla koko
välikysymyskeskustelun ajan.
Välikysymyksen esittelypuheenvuorossa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi aluksi, että välikysymyksessä on
kyse muun muassa siitä, onko hallituksella ollut suunnitelma Suomen
kansalaisten avustamiseksi takaisin
Suomeen. Hallitushan ilmoitti virallisesta linjauksestaan vasta välikysymystä edeltävänä päivänä.
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Ministeriö väitti
uutistietoja perättömiksi
huhuiksi
Kun asiasta alkoi aiemmin tihkua tietoja julkisuuteen, ne tyrmättiin ministeriön suunnalta perättömiksi huhuiksi ja disinformaatioksi.
Sittemmin on tullut esiin vastaansanomattomia todisteita siitä, että ulkoministeriön johdolla on laadittu varsin yksityiskohtainen suunnitelma
al-Holin leirillä olevien ihmisten kotiuttamiseksi.
- Tällaisen suunnitelman olemassaolosta voidaan päätellä, että hallituksella – tai ainakin ulkoministerillä – on ollut tahtotila näiden ihmisten
tuomiseksi Suomeen, Halla-aho aloitti välikysymyskeskustelussa.
- Kuten monet asiantuntijat ovat todenneet, tähän asiakysymykseen ei
ole hyviä ratkaisuja. On vain ratkaisuja, joissa on hyviä ja huonoja puolia.
Asiasta pitäisi käydä perusteellinen
keskustelu, mutta keskusteleminen
on tietysti vaikeaa, jos ministeri laatii
suunnitelmia salassa eikä anna niistä
edes kysyttäessä tietoa eduskunnalle, medialle tai yleisölle. Perustuslain
mukaan Suomen kansalaisilla on oikeus palata maahan. Lapset ovat joka

Valtavaksi kiistakysymykseksi on
noussut Suomessa
se, noudetaanko
myös Isis-äidit.

nsa Haavistolle:

"Ulkoministerin
toiminta on ollut
poikkeuksellista."

eriötä johdettu pelolla”
tapauksessa syyttömiä siihen, mitä
heidän vanhempansa ovat tehneet,
Halla-aho sanoi.

Naisilla aktiivinen
rooli kalifaatissa
Opposition välikysymyksessä muistutetaan, että nämä naiset ovat vapaaehtoisesti matkustaneet palvelemaan
terrorismia ja hirmuhallintoa. He
ovat olleet täysin tietoisia Isis-järjestön ja kalifaatin luonteesta.
- Yleisellä tasolla tiedetään, että
naisilla on ollut aktiivinen rooli esimerkiksi kalifaatin propagandassa
ja viestinnässä, uusien jäsenten rekrytoinnissa ja jesidi-vähemmistöön
kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa. Me emme siis puhu pelkästään terroristien ja taistelijoiden
puolisoista vaan ihmisistä, jotka todennäköisesti itse ovat fanaattisen,
väkivaltaisen ideologian kannattajia.
- Äärimmäiset näkemykset ovat tulleet esiin myös leirillä olevien naisten
viime päivinä julkaistuissa haastatteluissa. Myös Suojelupoliisi arvioi, että
Suomeen päästyään nämä naiset todennäköisesti jatkaisivat terroristiseen toimintaan osallistumista ja sen
tukemista ja vahvistaisivat täällä jo
olevaa jihadistista liikehdintää, Hallaaho painotti.

Turvallisuusuhkaa
ei pystytä eliminoimaan
Välikysymyksen tehneiden oppositiopuolueiden mielestä on selvää, että
Isis-naisten muodostamaa turvallisuusuhkaa ei pystytä eliminoimaan
viranomaisvalvonnalla tai ääriajattelusta vieroittavilla vapaaehtoisohjel-

milla. Suojelupoliisilla on jo nyt lähes
400 seurattavaa kohdehenkilöä.
- Yhtä selvää on, että vaikka naiset
olisivat osallistuneet suoranaisiin rikoksiin, heidän saamisensa oikeudelliseen vastuuseen Suomessa on hyvin
epätodennäköistä. Toisin kuin muut
Pohjoismaat, Suomi ei ole saanut edes
varsinaisia taistelijoita tuomittua.
Suomeen päästyään naiset siis suurella todennäköisyydellä voisivat jatkaa
vapaalla jalalla myrkyllisen ideologiansa juurruttamista paitsi lapsiinsa
myös muihin vaikutuspiirissään oleviin ihmisiin.
- Lasten turvallisuuden takaamisesta puhutaan paljon, mutta liian vähän
puhutaan siitä, että nämä äidit ovat
uhka lastensa turvallisuudelle ja hyvinvoinnille, Halla-aho huomautti.

Lapset altistuneet
vuosien aivopesulle
Lastenkaan muodostamaa uhkaa ei
pidä väheksyä. Lapset ovat altistuneet
vuosia kestävälle aivopesulle, ja Isisin
tiedetään käyttäneen pieniäkin lapsia teloitusten ja muiden rikosten tekemiseen. Osa leirillä olevista lapsista
on tiettävästi täysi-ikäisiä tai lähellä
täysi-ikäisyyttä, ja he ovat saattaneet
osallistua taistelutoimintaan.
- Parikymmentä ihmistä ei ole suuri määrä, edes suhteutettuna Suomessa jo nyt oleviin islamisteihin ja Isisin
kannattajiin. Tapauksella on kuitenkin suuri periaatteellinen merkitys ja
kauaskantoisia seurauksia. Isis ei ole
ensimmäinen eikä viimeinen kansainvälinen terroristijärjestö.
- Suomi ei voi viestittää olevansa turvasatama, josta voi lähteä ulkomaille tekemään silmittömiä rikoksia

Lastenkaan
muodostamaa uhkaa
ei pidä väheksyä.
Lapset ovat altistuneet
vuosia kestävälle
aivopesulle, ja Isisin
tiedetään käyttäneen
pieniäkin lapsia
teloitusten ja muiden
rikosten tekemiseen.
ja jonne voi muina miehinä ja naisina palata jäähdyttelemään, kun olot
konfliktialueella käyvät epämukaviksi. Seurausten on oltava sellaisia, että
jatkossa terroristien sympatisoijat
pohtivat lähtemistä kahteen kertaan,
Halla-aho painotti.

Muilla Pohjoismailla
tiukka linja
Välikysymyksen ytimessä eivät kuitenkaan olleet Isis-naiset vaan tapa,
jolla ulkoministeri Haavisto on toiminut.
- Hän on pyrkinyt toimimaan salassa
paitsi julkisuudelta myös eduskunnalta, jonka luottamusta hallituksen tulee nauttia. Hän on pyrkinyt painostamaan virkamiehiä tekemään al-Holin
leirillä olevien Suomen kansalaisten
palauttamista koskevat päätökset ja
henkilökohtaisen vastuunsa välttämiseksi piiloutumaan virkamiesten
selän taakse, vaikka todellisuudessa
kyse on poliittista harkintaa edellyttävästä ratkaisusta.

- Tämän osoittaa jo se, että monet
muut maat, mukaan lukien muut Pohjoismaat, ovat tehneet poliittisen ja
julkisen päätöksen olla auttamatta aikuisia Isisin kannattajia palaamaan.
Ulkoministeri Haavisto on antanut
ymmärtää, että hallitus ei voisi tehdä
sellaista poliittista päätöstä, joka sivuuttaisi perustuslain ja kansainvälisten sopimusten asettamat toimintavaatimukset. Kuitenkin myös muilla
Pohjoismailla on perustuslaki, ja ne
ovat tismalleen samojen kansainvälisten sopimusten osapuolia. Suomi ei voi olla kansainvälisoikeudellinen erityistapaus, eikä Suomi voi näin
tärkeässä ja periaatteellisessa kysymyksessä omaksua väljempää toimintalinjaa kuin verrokkimaat. Tämän on
tasavallan presidenttikin juuri todennut, Halla-aho sanoi.

Toistuvasti
harhaanjohtavaa tietoa
Halla-aho huomautti, että on varsin
poikkeuksellista, että ministeriön virkamies nousee julkisesti vastarintaan
ministeriä vastaan.
- On poikkeuksellista, että salassa
pidettävää materiaalia vuodetaan julkisuuteen siinä mitassa kuin viimeisinä viikkoina on tapahtunut. Mistä
tämä kertoo? Siitä, että ulkoministeri Haaviston toiminta on poikkeuksellista. Virkakoneisto joutuu suojelemaan omaa integriteettiään näin
poikkeuksellisilla keinoilla.
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Halla-aho ei niele Haaviston selityksiä

"Salaili ja johti
eduskuntaa harhaan"
➔
- Ulkoministeri Haavisto on useissa kohdin antanut eduskunnalle tai sen valiokunnille harhaanjohtavaa
tietoa päätöksentekoprosessista, päätösten sisällöstä, niiden oikeudellisesta perustasta, operaatiosuunnitelman
olemassaolosta ja sen yksityiskohdista. Tätä salailua ja
harhaanjohtamista ei voida
perustella operatiivisilla seikoilla tai henkilöstön tai leirillä olevien turvallisuudella.
Pikemminkin sillä on haluttu välttää poliittisen vastuun
kantaminen päätöksistä, Halla-aho totesi.

Hallituskumppaneitakin
pidetty pimennossa
Jopa osa hallituspuolueista näyttää olleen tietämättömiä ulkoministerin suunnitelmista.
- Myöhemmin asia on toki
niille myyty, ja Haavisto onkin toimittanut hallituskumppaneilleen sähköpostilla ohjeet, miten mihinkin
kysymykseen tulee vastata.
Perustuslaki ja kansainväliset sopimukset eivät velvoita Suomea toimimaan asiassa
tietyllä tavalla.
- Oikeuskanslerin lausunto ei ole hallituspuolueiden
edustajien väittämällä tavalla
päätös, joka velvoittaisi hallitusta toimimaan tietyllä tavalla, ja tämän on oikeuskansleri itsekin todennut,
Halla-aho muistutti.

Ulkoministeri ei
nauti eduskunnan
luottamusta
Välikysymyksessä muistutetaan, ettei eduskunta voi
hoitaa keskeistä tehtäväänsä
eli hallituksen toimien parlamentaarista valvontaa, jos
se ei saa asianmukaista tietoa
hallituksen tekemisistä.
- Jos jotakin tietoa ei perustellusta syystä voida eduskunnalle antaa, tämäkin on
pystyttävä sanomaan suoraan. Sen sijaan se, että ministeri tai ministerin alaisuudessa toimiva virkamies
antaa kansanedustajien kysymyksiin totuudenvastaisia
vastauksia, tai pyrkii ovelilla
ja monitulkintaisilla sanavalinnoilla tai tahallisella väärinymmärtämisellä johtamaan edustajia harhaan, on
sietämätöntä eduskunnan arvovallan ja poliittisen järjes-
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telmän uskottavuuden kannalta, Halla-aho painotti.
- Arvoisa puhemies, teen
seuraavan esityksen: kuultuaan hallituksen vastauksen
eduskunta toteaa, että ulkoministeri Haavisto ei ole antanut eduskunnalle totuudenmukaista tai riittävää
tietoa toiminnastaan al-Holin
leirillä olevien henkilöiden
Suomeen palautukseen liittyviä suunnitelmia koskien.
Näillä perusteilla eduskunta toteaa, että ulkoministeri Haavisto ei nauti eduskunnan luottamusta, Halla-aho
päätti puheenvuoronsa.

Haavisto johtanut
ulkoministeriötä
pelon ilmapiirillä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Ville Tavio huomautti, että
mediatietojen mukaan Haavisto on johtanut ulkoministeriötä pelon ilmapiirillä,
jossa virkamiehet ovat saaneet kertoa vain asioita, jotka
edistävät Haaviston poliittisia näkemyksiä.
- Median uutisoinnin mukaan Pekka Haavisto on painostanut ulkoministeriön
konsulipäällikkö Pasi Tuomista järjestämään Syyrian
al-Holin pakolaisleirin lapset
Suomeen konsulikyydillä.
- Lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusteella lasta ei kuitenkaan saa erottaa
vanhemmistaan ilman lainmukaista huostaanottomenettelyä. Tällaisiin toimenpiteisiin on mahdollista ryhtyä
vasta Suomen viranomaisten
lastensuojelulain mukaisen
menettelyn jälkeen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän Tavio muistutti.
- Selvää on, ettei ulkoministeriön virkamiehellä ole
toimivaltaa ottaa lapsia viranomaisen huostaan. Tämä
toimivalta on vain ja ainoastaan lastensuojeluviranomaisilla. Lasten ottamisesta viranomaisen huostaan ilman
lainmukaista päätöstä voisi
seurata tuomio vapaudenriistosta, Tavio sanoi.

Jos Haavisto painosti,
toimintaa arvioitava
virkarikoksena
Mediatietojen mukaan sen
jälkeen, kun konsulipäällikkö totesi hankkeen lasten tuomiseksi Suomeen olevan lainvastainen ja kieltäytyi
taipumasta ministerin painostukseen, on ulkoministeri

Hallitus ei vastaa,
tuleeko mukana Isis-naisia
syrjäyttänyt konsulipäällikön
tehtävästään.
- Ministeri Haavisto kiisti
tämän heti ja väitti, ettei Tuomisen siirto liittynyt al-Holin kysymykseen vaan ministeriön tehtävien normaaliin
kiertoon.
- Sittemmin, ministeri Haavisto, olette olleet asiasta kovin vaitonainen. Kun
ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys kysyi teiltä asiaa
kirjallisesti, ette kirjallisessa
vastauksessanne enää kertaakaan sanoneet, että kyse oli
normaalisti kierrosta. Sen sijaan vetositte vain siihen, että
teillä oli oikeus siirtää nuo
tehtävät pois virkamieheltä. Näyttää siltä, että useimmiten olette vain väistelleet
kysymyksiä ja olleet vastaamatta. Silloin kun olette vastailleet – on tarina vaihtunut
toistuvasti, Tavio sanoi.
Hänen mukaansa mikäli
Haavisto on kohdistanut virkamieheen painostusta tai
seuraamuksia siksi, että virkamies on kieltäytynyt toteuttamasta selvästi lainvastaista ministerin määräystä
tai pyyntöä, on ministerin toimintaa arvioitava virkarikoksena.

Ministerille
sopimatonta
toimintaa
Perussuomalaiset painottivat, että julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ministeri Haavisto on yrittänyt
taivutella virkamiestä menettelemään lainvastaisesti ja
siirtänyt virkamiehen toisiin
tehtäviin siksi, ettei tämä ole
totellut ministeriä.
- Perussuomalainen eduskuntaryhmä katsoo, että
ministeri Haaviston johtamistapa on ollut täysin epäammattimainen ja ministerille sopimaton. Kannatan
edustaja Jussi Halla-ahon te-
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kemää epäluottamuslausetta, Tavio sanoi ryhmäpuheenvuoron lopuksi.

Koko oppositiolla
laaja epäluottamus
Haavistoon
Muidenkin oppositiopuolueiden edustajat puheenvuoroissaan paheksuivat ulkoministeri Haaviston toimintaa.
Kokoomuksen Paula Risikon
mukaan uusi hallitus on jatkanut edellisen hallituksen
aloittamaa sotkua al-Holissa olevien Isis-perheiden kotiuttamisesta. Risikko moitti,
että hallituksen toiminta on
ollut vakavassa asiassa sekavaa ja on sitä edelleen.
- Hallituksen kyvyttömyys
tehdä poliittisia päätöksiä
on johtanut epäluottamukseen. Vaikka hallitus on nyt
vihdoin tehnyt linjauksia, ne
näyttävät olevan epäselviä
myös hallituspuolueiden kansanedustajille, jotka ovat täysin eri mieltä siitä, tuodaanko
al-Holista aikuisia Suomeen
valtion toimesta vai ei. Esitän
epäluottamuslausetta, jossa
eduskunta toteaa, että ulkoministeri Haaviston toiminta
on ollut salailevaa, ristiriitaista ja sekavaa. Ulkoministeri ei
nauti eduskunnan luottamusta, Risikko sanoi.
Liike Nyt -ryhmän Harry
Harkimo totesi, että ulkoministeri Haavisto on ”mestari puhumaan asiasta kuin
asiasta antamatta kunnon
vastausta oikein mihinkään.”
Kristillisdemokraattien Sari
Essayahin mukaan Haavisto on puhunut itsensä ristiin
julkisuudessa olleiden tietojen kanssa ja Haaviston toiminta murentaa luottamusta
Suomen turvallisuuteen.

Kuka saa Supolta
”puhtaat paperit”?
Halla-aho ihmetteli myö-

"Kyse ei ole nyt
edes siitä, ketä
al-Holin leiriltä
pitäisi tuoda
Suomeen, vaan kyse
on nyt luottamuksesta:
voiko ministerin
puheisiin luottaa,
kun hän informoi
eduskuntaa
ja valiokuntaa
toimistaan."
hemmässä puheenvuorossaan, onko hallitus tuomassa
al-Holista myös lasten äitejä
Suomeen.
-Asia on jäänyt valitettavan
epäselväksi. Hallituspuolueiden edustajat ovat esittäneet
hyvin erilaisia tulkintoja sosiaalisessa mediassa. Keskustan edustaja Kärnän mukaan
äideistä pääsevät vain ne,
joilla on ”puhtaat paperit”
Supolta (Suojelupoliisi). Voisiko pääministeri selventää,
mitä näillä puhtailla papereilla tarkoitetaan, ja mikä on
se prosessi millä niitä myönnetään. Ja pääseekö kukaan
Suomeen ilman niitä papereita, Halla-aho kysyi.
Tavio huomautti, ettei Haavisto välikysymyskeskustelussa vastannut ollenkaan
ulkoministeriön kansliapäällikön tehtävien siirtoa koskeviin kysymyksiin.
- Pyydän vielä uudelleen,
että vastaisitte siihen. Oletteko yhä sillä kannalla, että
Tuomisen siirto ei liittynyt
al-Holiin, vaan kyse oli normaalista kierrosta tehtävissä. Teidän oma alivaltiosihteerinne on kertonut, että
taustalla oli tosiasiassa vakava näkemysero al-Hol-kysymyksessä. Kumpi teistä nyt
puhuu totta? Jos tuo teidän
painostuksenne ei ole totta,
niin eikä Tuomisen olisi pitänyt olla se anteeksipyytävä
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KOLUMNI

Vaalit tulee – oletko valmis?
TÄTÄ kirjoittaessani oli Sanna Marinin
valinta Suomen uudeksi pääministeriksi vielä tuore ja ajankohtainen uutinen. En
uskalla veikata, onko se sitä enää sillä hetkellä, kun sinä tätä luet. Ehkäpä posti on
taas mennyt lakkoon, tai ehkä hallitus on
jälleen hajonnut. Ei voi tietää.

osapuoli, miksi te olitte tässä se, joka pyysi anteeksi, Tavio sanoi.

Kuka käski
virkamiesten
puhua epätotta?
Kansanedustaja Mika Niikko korosti, että välikysymyksessä ei ole kyse siitä, että
oppositio olisi jotenkin pahansuopa hallitusta tai yksittäistä ministeriä kohtaan.
- Kyse ei ole nyt edes siitä, ketä al-Holin leiriltä pitäisi tuoda Suomeen, vaan kyse
on nyt luottamuksesta: voiko
ministerin puheisiin luottaa,
kun hän informoi eduskuntaa ja valiokuntaa toimistaan.
Vaikka ulkoasiainvaliokunta
on äänestämisen jälkeen katsonut saaneensa riittävästi
tietoa valtioneuvoston linjauksista ja toimista, epäselväksi on kuitenkin jäänyt, miksi
Haaviston tarina on muuttunut niin useasti?
Kansanedustaja, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra sanoi, ettei ymmärrä, miten
on mahdollista, että hallitus
on linjannut suhtautumisestaan al-Hol-operaatioon vasta viikkoja sen jälkeen, kun
suunnitelmat ovat jo valmistuneet ja niitä on edistetty.
- Hallituksen niin sanotun linjauksen mukaan nimenomaan Isis-aikuiset tulevat maahan. Heidän piti tulla
jo viime viikolla, he tulevat
ehkä ylihuomenna. Ministeri Haavisto väitti, että tämä
on tavallista varautumista ja
mitään virallista suunnitelmaa ei ole. Tämä ei pidä paikkaansa. Medialle vuodettujen
dokumenttien mukaan kyse
oli aikatauluista. Älkää väittäkö, että viranomaiset itsenäisesti laatisivat tällaisia suunnitelmia. Kysyn: Kuka antoi
käskyn operaatioon ja kuka
on salaamisen takana? Kuka

on käskenyt korkeiden virkamiesten puhua epätotta?

Tukeeko
keskusta linjausta,
joka on samalla
turvallisuusuhka
Suomelle
Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen toi
esille, että hallituspuolueista
vielä viikkoa ennen välikysymystä keskustan kanta oli se,
ettei aikuisia tuoda Suomeen
al-Holista. Sittemmin keskustan takki kääntyi.
- Nyt hallituksen linjauksen
mukaan lapsen etu on edellä, ja tässä kontekstissa se samalla tarkoittaa aikuisten
tuomista Suomeen. Supon
päällikkö on juuri linjannut,
että nämä naiset ja teini-ikäiset lapset voivat aiheuttaa
Suomessa suuremman uhan
kuin leireillä. Kysynkin, tulevatko Isis-naiset Suomeen vai
ei ja seisooko keskusta todella tämän linjauksen takana,
joka on samalla kansallinen
turvallisuusuhka?
Kansanedustaja Tom Packalen sanoi haluavansa nostaa välikysymyskeskustelussa
esille vain yhden, mutta tärkeän kysymyksen al-Holiin
liittyen.
- Kuinka moni näistä Kalifaatissa olevista lapsista oikeasti on Suomen kansalaisia? Onko ulkoministeriö
tehnyt jotain sen eteen, että
he ovat Suomen kansalaisia?
Onko lapset ilmoitettu syntymänsä jälkeen Väestörekisterikeskukseen tai ovatko he
hakeneet Suomen kansalaisuutta?
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

TOISAALTA, eipä minun asialla paljoa tarvitsekaan päätäni vaivata. Edellisistä eduskuntavaaleista saakka olen toiminut
eduskunnan varapuhemiehenä. Puhemiehistöllä on kautta historian ollut kirjoittamattomana herrasmiessääntönä se, että
ollaan ikään kuin päivänpolitiikan ulkopuolella. Eduskunnan puhemiehet eivät
ota kantaa mihinkään, muuten kuin hyvin
yleisellä tasolla. Me emme puutu hallitus/
oppositiokysymyksiin, saati työmarkkinakiistoihin.
TÄTÄ taustaa vasten olikin sdp:ltä rohkea
veto laittaa puolueensa puheenjohtaja Antti Rinne Tuula Haataisen paikalle, eli työkaverikseni puhemiehistöön. Ellei nyt sitten tämäkin uutinen jo kohta vanhene.
JA turhia murehdin tuosta postilakostakaan. Ei se nimittäin tämän lehden jakelua tulisi estämään. Perussuomalaisilla on
Suomen paras kenttäorganisaatio. Niin
maanteillä, toreilla, markettien edessä kuin
netissäkin. Meidän sanomaa jaetaan talvisodan hengessä, ja sille ei punaviherarmeija mahda yhtään mitään. Iso kiitos puolueen kannatuksen kasvusta kuuluu juuri
sinulle, joka jaat tätä lehteä kautta maan.
KANNATTAJAKUNTAAMME tavatessani, tai siltä viestiä saadessani, törmään toistuvasti vaateeseen uusista vaaleista. Niin sekavaksi, tai jopa isänmaan
kannalta vaaralliseksi, on homma kuulemma mennyt. Ilmastotoimet, veronkiristykset, bensan hinta tai tulematta jääneet hoitajamitoitukset ja vappusataset kismittävät
mieliä. Viimeisin perussuomalaista kansanryhmää vaalikentille kiihottanut seikka
on ulkoministeri Pekka Haaviston väitetyt yritykset muiluttaa islamistiterroristeja Syyriasta Suomeen, vaikka ennemminkin
pitäisi kuulemma toimia toisinpäin.
ON totta, että tilanteessa, jossa gallupit ja
mielipidemittaukset näyttävät perussuomalaisille korkeampia lukemia kuin koskaan aikaisemmin, sopisivat uudet vaalit meille ehkä paremmin kuin ikinä. Uusia
vaaleja toivottiin viimeksi yhtä paljon silloin, kun Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen Sininen vaihtoehto puljasi itselleen
ministeripaikat. En uskalla veikata tulostamme, jos sellaiseen olisi silloin päädytty. Gallupit näyttivät kesällä 2017 aika surkeilta.

UUSIEN eduskuntavaalien varaan ei kannata laskea. Ne tulevat, jos ovat tullakseen, mutta Suomessa kuitenkin aika harvoin. Sen sijaan kunnallisvaalit ovat jo
aivan ovella eli keväällä 2021. Kun kinkut
on syöty ja raketit räiskitty (ellei näitäkin
perinteitä jo kohta hallitus kiellä), on syytä kääntää katse kunnallisvaalien ehdokashankintaan. Tai totta puhuakseni näin olisi
tullut toimia jo hyvissä ajoin, tässä kuluneen syksyn mittaan.
ÄSKEN kehuin kenttäväkeämme. Nyt annan sille kehittämisehdotuksen. Samalla
tarmolla kuin millä jaamme ilosanomaamme kaikelle kansalle, tulisi meidän myös
ryhdistäytyä kunnallisvaaliehdokkuuksienkin kanssa. Liian monessa kunnassa on vajaat ehdokaslistat. Liian monessa kunnassa ei ole yhtään perussuomalaista mukana.
Milläpä kukaan meitä äänestää, jos ei ole
ehdokkaita? Ei auta, vaikka gallup olisi siinä kohtaa 30.
KOKOOMUS, keskusta ja sdp tulevat voittamaan meidät kuntavaaleissa, jos meillä
on yhtä vähän ehdokkaita kuin viime kerralla. Kunnallisvaalien tulos on puhdasta matematiikkaa. Puolueen kokonaisehdokasmäärä kertaa noin 45 on yhtä kuin
puolueen valtakunnallisesti keräämä äänimäärä. Kunnallisvaaleissa ihmiset äänestävät serkkua, naapuria, urheiluseuran
puuhamiestä, lastensa opettajaa tai kuoroveljeä. Ehdokkaita voi asettaa puolitoistakertaisesti sen, mikä on valtuustoon lopullisesti valittavien määrä.
PERUSSUOMALAISISSA on jäseniä melkein 12 000. Jos joka toinen tästä porukasta lähtee ehdolle kunnallisvaaleihin, eivät
kokoomus, keskusta ja sdp tule pärjäämään
meille. Haastan nyt jokaisen meistä pyrkimään ehdolle oman kotikuntansa valtuustoon. Ne nimittäin ovat tärkeät vaalit kahdellakin tapaa. Ensinnäkin, niissä pääset
päättämään oman kotipaikkasi asioista.
Tiet, koulut, uimahallit ja kaikki se mikä sinulle siellä on tärkeää. Toisekseen, kunnallisvaalit tulevat olemaan aika-ajot pian niiden jälkeen käytäville eduskuntavaaleille.
JOS olemme suurin puolue jo kunnallisvaaleissa, lamaantuvat muut puolueet täysin, sillä ne tietävät, että tulemme aina
olemaan monta pykälää parempia eduskuntavaaleissa. Sen sijaan neljänneksi jääminen antaisi niille ja medialle syyn ilkkua
puhjennutta kannatuskuplaamme.
EIPÄHÄN siis anneta kilpailijoille ja medialle aihetta nauruun.
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Perussuomalaiset valtion talousarvio
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”Pihtiputaan mummo” ja ”Jämsän äijä”
kyselevät ihmeissään, missä viipyvät 0,7
hoitajamitoitus, hoitotakuu, tuhat lääkäriä ja 4 000 hoitajaa? aloitti perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, kun eduskunnassa käytiin
läpi valtion talousarviota.
PERUSPALVELUMINISTERI Krista Kiuru, te lupasitte Ylen Aamu-tv:ssä
3.7.2019 näistä esityksiä tämän syksyn aikana. Onko lupauksillenne käynyt samoin
kuin vappusatasellenne ja
vasemmistoliiton 101 euron
opintorahan korotukselle?
Katteettomia lupauksia, perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Toimi
Kankaanniemi muistutti.
- Näiden sijaan hallitus lisää miljoonilla puoluetukia ja
jatkaa kaikkien 83 poliittisen
avustajansa palkkausta. Niitä perusteltiin EU-puheenjohtajuudella. Hallitus ei ole
huomannut, että puheenjohtajuus päättyy tähän vuoteen.

Talouskasvu hidastuu
Perussuomalaiset vaatii
leikkauksia kaikkiin poliittisen toiminnan määrärahoihin
ja poliittisten suojatyöpaikkojen karsimista.
- Moitimme myös vaalilupausten pettämistä. Meidän
mielestämme valtion talousarvion voi tiivistää näin: kokonaisveroaste nousee, velka
kasvaa ja työttömyys lisääntyy.
- OECD, komissio ja Suomen Pankki ennustavat talouskasvun hidastumista.
Hallitus ei tähän reagoi. Se
on vastuutonta, Kankaanniemi totesi.

”Ottakaa vastuu,
ministerit!”
Kankaanniemi huomautti, että ensi syksynä pitäisi olla 30 000 työpaikkaa lisää, mutta talousarvio tuhoaa
eduskunnan tietopalvelun
mukaan 5 000 työpaikkaa.
Julkisen talouden tasapaino pitäisi saavuttaa vuonna
2023, mutta talousarvio kasvattaa alijäämää 2,2 miljardilla eurolla.
- Hallituksen kaksi päätavoitetta siis karkaa saavuttamattomiin. Tämä tietää seuraavalle hallitukselle vaikeita
päätöksiä vuoden 2015 kevään tapaan.
- Hallitus ulkoisti työllisyyspolitiikkansa seitsemälle työryhmälle. Niissä ei ole
puoleen vuoteen saatu aikaan muuta kuin kuntakokeilun jatkaminen. Hallitus
alistuu etujärjestöjen orjaksi. Talouden tasapainotus- ja
työllisyystavoite ovat erittäin
tärkeitä, mutta toimenpiteet puuttuvat. Ottakaa vastuu, ministerit! Kankaanniemi vaati.

Hallitus ottaa
velkaa ja myy
valtion omaisuutta
SAK:n pääekonomisti Ilkka
Kaukoranta varoitti jo viime keväänä, että hallituksen

Turtiainen:

Hallituksen sirkus käy
kalliiksi suomalaiselle
veronmaksajalle
Marinin hallitus esitteli hallitusohjelmansa. Ohjelma on
sama kuin Rinteen hallituksella. Odotetusti oppositiopuolueet arvostelivat ohjelmaa ja keskustelu kävi vilkkaana.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ano Turtiainen tylytti hallitusta osin kyseenalaisista maailmanennätyksistä. Turtiaisella on

6

itsellään maailmanennätys maastavedosta.
- Luulin eduskuntaan päästyäni,
että maailmanennätykset on osal-

"Tuemme
lisäyksiä
koulutukseen,
perusturvaan ja
eläkkeisiin."
työllisyystavoite ”lähes väistämättä johtaa sosiaaliturvan
leikkauksiin”.
- Tällä tiellä ollaan. Jo ensi
syksynä umpikuja uhkaa. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä varoitetaan, että ”julkiseen talouteen ei synny
sellaista liikkumavaraa, jolla
voidaan varautua tuleviin tapahtumiin ja väestön ikääntymisestä aiheutuviin mittaviin
menopaineisiin”. Tämä varoitus on syytä ottaa vakavasti.
- On huolestuttavaa, että
hallitus ottaa velkaa ja myy
valtion omaisuutta ja käyttää näitä varoja kulutusmenoihin. Näin tekee vain hullu
mies Huittisista ja MarininKulmunin vasemmistohallitus! Syövät enemmän kuin
tienaavat! Kankaanniemi totesi.

Palkkatuki syrjäyttää
aitoja työpaikkoja
Perussuomalaiset ihmet-

televät, miksi hallitus ei ole
puuttunut edes kohtaantoongelmaan jo nyt. Esimerkiksi kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrä romahtaa
ensi vuonna. Muuttotukeen
löytyy hyvin niukasti rahaa.
Yritysten poisto-oikeuksia
helpotetaan hyvin rajatusti.
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot jäävät riittävää rahoitusta vaille.
- Hallitus lupaa palkkatukea, mutta se sopii vain vajaatyökykyisille. Muutoin se on
kallis keino ja se syrjäyttää aitoja työpaikkoja.
- Korot ovat nollassa, mutta
siitä huolimatta investoinnit
ovat jäissä. Syy on luottamuksen puute, joka kohdistuu punavihreään hallitukseen. Se
palautuu vain teoilla, ei tyhjillä lupauksilla.
Perussuomalaiset vaatii pikaisia yritys- ja työllisyystoimenpiteitä.
- Julkistamme pian oman yli
80 kohdan työllisyystoimenpideohjelman työn ja yrittäjyyden edistämiseksi. Palaamme siihen pian.

pitää olla suhteutettu ongelmaan. Suomen päästöt ovat
noin 1,1 promillea globaaleista päästöistä. ”Saastuttaja
maksaa” on perussuomalaisten linja niin kotimaassa kuin
kansainvälisesti.
- Hallitus panee ilmastopolitiikkansa raskaimmin maaseudun vähävaraisten ihmisten sekä autoilijoiden ja
yrittäjien maksettavaksi. Samalla intoilu uhkaa johtaa
maailman puhtaimman tuotannon siirtymistä niihin
maihin, joissa ei päästöistä
välitetä. Missä viipyvät hiilitullit?
- Historian rajuin kuntatalouden kriisiytyminen on
johtamassa jopa 2-5 prosenttiyksikön veroprosentin kiristyksiin, velanoton kasvuun,
yt-neuvotteluihin, irtisanomisiin ja mm. vanhuspalvelujen ja koulupalvelujen heikkenemiseen, Kankaanniemi
varoitti.

Saastuttaja
maksakoon päästöistä

Perussuomalaiset vaatii hallitukselta kiireesti kuntien
tehtävien uudelleenarviointia, kunta-valtio-suhteen uudistamista ja valtiolta lisära-

Perussuomalaiset vaatii realistista ilmastopolitiikkaa. Se

tani tässä elämässä tehty. Ei ollut.
Kuulun nyt eduskuntaan, joka on
leiponut jo tukun maailmanennätyksiä ennen kuin keväällä alkanut ensimmäinen vuosi ehti kulua loppuun.

kipuileville hallituspuolueille tuntuu olevan vaikeampi rasti kuin
purkan irrottaminen tukasta.

Haavisto kuin
purukumi tukassa

Turtiainen ei säästellyt puheessaan entistä pääministeri Antti
Rinnettä tai nykyistä kuntaministeri Sirpa Paateroa.
- Vappusatasella pääministeriksi noussut herra joutui eroamaan
luottamuspulan vuoksi, mutta eivät ehtineet kansalaiset henkeä
vetämään, kun sama herra toimi
jo hallitustunnustelijana ja sieltä
pomppasi superpallon lailla naispaikalle varapuhemieheksi.

Turtiainen arvosteli myös vihreiden hallituskumppaneita ulkoministeri Pekka Haaviston toimista al-Holin leirillä oleviin
suomalaisiin liittyen.
- Lisäksi vasemmistohallituksen
kakkua koristaa salaisilla ihmisten siirtoyrityksillä ryvettynyt ulkoministeri, jonka erottaminen
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Veronkorotukset
iskevät vähävaraisimpiin

Rinne naispaikalla
varapuhemieheksi

Ano Turtiainen
- Ministeri eroaa luottamuspulan vuoksi jääden samalta istumalta sairaslomalle, mutta noin

Sanna Marin oli Posti-kohussa ryvettyneen ja pääministerin tehtävästään eroamaan
joutuneen Antti Rinteen suosikki pääministeriksi.

Tavio arvostelee teatraalisia hallitusneuvotteluita:
kan- tai eläkkeensaajan käytettävissä oleva rahamäärä
ei ensi vuonna kasva. Tämä
on kohtuutonta vähävaraisia kohtaan.

Ei enää vastikkeetonta
rahaa ulkomaille

Toimi Kankaanniemi
haa kuntapalveluihin. Myös
aluepolitiikkaa on tehostettava. Alueellinen ja sosiaalinen
eriarvoistumiskehitys on katkaistava.
- Tuemme lisäyksiä koulutukseen, perusturvaan ja
eläkkeisiin. Sen sijaan polttonesteiden veron 250 miljoonan euron korotus lyö rajusti
päin työllisyyttä, yrittäjyyttä
ja oikeudenmukaisuutta. Isku
on pahin maaseudun vähävaraisille ihmisille, Kankaanniemi huomautti.
- Muistutamme, että hallitus kiristää talousarvioehdotuksensa mukaan kokonaisveroastetta ensi vuonna 0,3
prosenttiyksiköllä. Kuntaveron ja maksujen kiristykset tulevat vielä tämän päälle.
Pieni- ja keskituloisen palviikkoa myöhemmin hymyilee
kukkakimppu kädessä ottamassa vastaan uutta ministerisalkkua, Turtiainen puhuu viitaten
Paateron Posti-kohun jälkeiseen
salkkuralliin.

Työttömien maahanmuuttajien voitto
Turtiaisen mukaan suurimmat
voittajat hallitusohjelmassa ovat
työttömät ulkomaalaiset suurperheet.
- Edellisen kerran kun tätä samaista hallitusohjelmaa täällä esiteltiin, kerroin puheessani
hallitusohjelman suurimpia voittajia olevan työssä käymättömät

Perussuomalaiset esittävät leikkauksia tehottomiin
elinkeinotukiin, ei kuitenkaan maataloustukiin, joita
EU leikkaa rajusti.
- Presidentti Mauno Koivisto totesi aikanaan, että
valtio, jonka vaihtotase on
negatiivinen ja joka velkaantuu, ei voi antaa vastikkeetonta rahaa ulkomaille.
Niinpä esitämme leikkausta
näihin määrärahoihin sosiaalidemokraattisen Koiviston neuvon mukaan, Kankaanniemi ehdotti.
- Perussuomalaisten vastalauseessa on 192 lausumaehdotusta. Ne ja määrärahaehdotuksemme ovat
sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia ja kansallista etuamme kestävästi
edistäviä lisäyksiä ja vähennyksiä sekä toimenpiteitä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

ulkomaalaiset suurperheelliset,
joiden vastikkeettomat tulonsiirrot nousevat.
Lisäksi hän mainitsi, että jos
samanlainen show jatkuu, voittajaksi voidaan lukea myös popcorn-kauppiaat.
- Hallituspuolueiden älyttömien veivauksien johdosta nyt
edellä mainittujen hallitusohjelman voittajiin voitaneen lisätä
popcorn-kauppiaat. Herää kysymys, haluaako suomalainen työmies ja Suomen kansa näin kallista viihdettä? Turtiainen kysyy.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

Kansa ei valinnut
Marinia pääministeriksi
Olisi ollut palvelus demokratialle, jos Rinteen
eroilmoituksen myötä olisi järjestetty uudet
eduskuntavaalit, sanoo perussuomalaisten
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.
KUN kansa äänesti eduskuntavaaleissa viime keväänä, oli kaikille selvää, että sdp:n pääministeriehdokas oli Antti Rinne.
Näin Rinteestä tulikin vaalivoiton jälkeen hallitustunnustelija.
- Silloin käytiin teatterimaiset hallitusneuvottelut, joissa ei
neuvoteltu tulevan hallituksen
kokoonpanosta tosissaan, vaan
vihervasemmisto oli sulkenut
vaalien toisiksi suurimman puolueen, perussuomalaiset, ulos
heti kättelyssä. Nyt näimme hiljattain vanhan hallituksen kaaduttua toiset tuollaiset teatterimaiset hallitusneuvottelut,
joissa kaikki tiesivät, että niitä
ei käydä tosissaan vaan ne olivat läpihuutojuttu, sanoo perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Ville Tavio.
- Demokratian kannalta on
surkeaa, että sekä toiseksi suurin että kolmanneksi suurin
puolue jätettiin pois. Demokratian kannalta on surkeaa,
että pääministerin valitsi kansan sijaan sosiaalidemokraattien puolue-eliitti. Demokratian
kannalta on surkeaa, että keskustan äänestäjät petettiin ja
keskustan vallanhimosta tuli vihervasemmistohallituksen kasassa pitävä liima.

Vihervasemmisto ei
kuuntele suomalaisia
Tavio sanoo Marinin hallituksen jatkavan suoraan sitä Suomelle haitallista politiikkaa, mihin Rinteen hallitus jäi.
- Hallitus on viemässä Suomea turmioon ja vieläpä vastoin kansan tahtoa, sillä kansa

ei äänestänyt tämän hallituskokoonpanon puolesta. Tilanne vain pahenee, sillä kansa ei
äänestänyt Sanna Marinia pääministeriksi. Marin ei käynyt
eduskuntavaaleihin pääministeriehdokkaana ja mikäli olisikin käynyt, ei sdp todennäköisesti olisi pääministeripuolue.
- Olisi ollut palvelus demokratialle, jos Rinteen eroilmoituksen myötä olisi järjestetty uudet eduskuntavaalit. Koska näin
ei tehty, ei voida osoittaa, että
tämä hallitus tai Marinin pääministeriys ovat ansainneet
kansan luottamuksen. Tämä
voitaisiin mitata uusilla ennenaikaisilla eduskuntavaaleilla, mutta vihervasemmisto pitää ennemmin kiinni vallastaan
kuin kuuntelisi kansan ääntä,
Tavio toteaa.

”Täyttä kansan aliarviointia”
Tavio huomauttaa, ettei hallitusohjelmaan tehty parannuksia, ja koko hallituksen eroaminen sekä uuden hallituksen
muodostaminen osoittautuivat
silkaksi poliittiseksi teatteriksi.
- Juuri eronnut ministeri Sirpa
Paatero nimitettiin heti takaisin
ministeriksi ennen kuin presidentti oli edes ehtinyt myöntää
eroa! Antti Rinne taas hyppäsi suoraan varapuhemieheksi
sen jälkeen, kun oli menettänyt
luottamuksen. Tämä on täyttä
kansan aliarviointia.

Lisää velkaa ja
veronkiristyksiä
Perustuslain mukaan ministe-

Ville Tavio
reiden on oltava rehellisiksi
tunnettuja Suomen kansalaisia.
- Kyse on kelpoisuusvaatimuksesta, jolla ei taida enää
olla paljoakaan merkitystä. Politiikan uskottavuus on kriisissä. Samaan aikaan meitä uhkaavat uudet vaaran vuodet,
kun vihervasemmiston katastrofaalinen politiikka jatkuu.
Työllisyystoimet loistavat yhä
poissaolollaan. Viennin ja talouskasvun turvaamisen sijaan
hallitus keskittyy EU-pöydissä
nöyristelyyn ja ilmastovouhotukseen, Tavio sanoo.
- Sdp:n ja keskustan suhmurointi on johtanut Suomen
edun vastaiseen hallitusohjelmaan. Hallituksen politiikalla
suomalaisten asumisen ja autoilun kustannukset tulevat entisestään nousemaan. Hallitus
myy valtion omaisuutta, kiristää verotusta, heikentää ostovoimaa ja ottaa aina vain lisää
velkaa.
Perussuomalaiset ovat erittäin
huolissaan siitä, että aikana kun
Suomen tulevaisuuden ja turvallisuuden kannalta eletään
kriittisiä aikoja, on vallassa keskustan tuella Marinin vihervasemmistohallitus.
TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA
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Juvonen hallituksen saamattomuudesta:

Lottovoitto
todennäköisempi kuin
hoitajamitoituksen
saattaminen lakiin
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus lakiesityksen siirtymisestä hamaan tulevaisuuteen
on merkki siitä, että hoitajamitoitusta ei ole
tulossa. Hallitus näyttää luovuttaneen tämän
asian, toteaa kansanedustaja Arja Juvonen.
PERUSSUOMALAISTEN
kansanedustaja Arja Juvonen sanoo ymmärtävänsä asian haasteellisuuden, mutta ei
luovuttamista.
- Vaikeassa paikassa ei saa
luovuttaa, vaan on taisteltava kahta kovemmin. Hoitajamitoitusasia olisi pitänyt ajaa
eteenpäin torpedon lailla, ei
puolivaloilla. Hoitajamitoituslakiesityksen jurraaminen
paikallaan on surullista, sillä kohteina ovat suomalaiset
vanhukset, meidän kunniakansalaisemme, Arja Juvonen
muistuttaa.

Selityksiä
selitysten perään
Johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysmi-

nisteriöstä (STM) kertoi, että
henkilöstömitoituksen (hoitajamitoitus) esitysluonnosta
käsitellään tällä hetkellä lainsäädännön arviointineuvostossa. Luonnoksen on käytävä myös kuntatalouden ja
-hallinnon neuvottelukunnan
pöydän kautta, sillä sen vaikutukset kuntien toimintaan
on arvioitava.
Kumpulainen sanoi, että
hallituksen ero ja sitä seurannut lyhyt toimitusministeristön jakso hidastivat
lainvalmistelua, mutta henkilöstömitoitusesityksen valmistuminen olisi joka tapauksessa venynyt teknisen
valmistelun vuoksi yli joulun (Helsingin Sanomat
14.12.2019).
- Aina selityksiä, mutta täl-

Hakkarainen: EU ulvoo
turhaan susista
Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo
Hakkarainen hämmästelee EU:ssa Brysselin ehdoilla käytävää susikeskustelua, joka ei ollenkaan ota
huomioon Suomen olosuhteita.
EU-PARLAMENTIN ympäristövaliokunta ja vetoomusvaliokunta järjestivät susiaiheisen paneelikeskustelun aiheella
”Revaluation of the wolf popu-

lation in the EU”.
- Koko ympäristövaliokunta on pitkälti todellisuudesta irrallaan, olipa kyse sitten suurpedoista tai ilmastosta. Harva

Arja Juvonen
lä kertaa ei edes hallitukselta itseltään vaan virkamieheltä. Hallituksen olisi itsensä
pitänyt tiedottaa asiaa, eikä
piiloutua virkamiehen selän
taakse. Hallituksen katteettomat lupaukset satuttavat
koko yhteiskuntaa ja antavat
signaalin, että sanoistaan ja
lupauksistaan ei tarvitse kantaa vastuuta, Juvonen kritisoi.
täällä edes tuntee suomalaista arkea luonnon keskellä, europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen toteaa.

Suomen ei anneta
päättää itse
Susi on aiheena ajankohtainen, sillä EU-tuomioistuin asetti 10.10.2019 päätöksellään
monia tiukkoja lisäehtoja ns.
häirikkösusien kaatamiselle.
Itse oikeusprosessi lähti luontojärjestöjen valituksesta, joka
koski kannanhoidollista metsästystä.

Juvonen muistuttaa, että lakiesitys piti tuoda tämän vuoden aikana ja sen piti olla
vain yksi virke. Hallitus selittää ja vetoaa lainvalmistelun
teknisiin seikkoihin, lainarviointineuvoston toimintaan
tai lausuntokierroksen vaikeuteen.

- Kesällä kuulimme, että
lausuntoja lakiesitykseen ei
saada, koska on kesä. Kun ministeriön virkamies Kumpulainen kertoo, että hallituksen ero ja oma sekoilu on
myös ollut sotkemassa hoitajamitoituksen etenemistä,
niin on ihan oikeasti kysyttävä, että eikö hallituksen tulisi
korjata mokansa, kantaa vastuunsa ja työskennellä kahta
rivakammin hoitajamitoituk-

- Suomalainen maaseudun väestö näkee nyt, millaista ”auvoa” on olla keskustapuolueenkin vahvasti kannattamassa
EU-liittovaltiossa: Suomi joutuu perustelemaan omia kannanhoidollisia päätöksiään ulkomaisissa tuomioistuimissa
sen sijaan, että se saisi itse päättää asioistaan, Hakkarainen selostaa.

kaiken metsä-, maatalous- sekä
petopolitiikan tulisi olla kotimaisissa käsissä ilman Brysselin
byrokraattien vaikutusta.
- Suomi ja suomalaiset kyllä
kelpaavat maksamaan muiden
laskuja, velkoja ja vastuita, mutta takaisin Brysselin EU-pampuilta ei tule kuin märkä rätti ja
ylimielisyyttä, Hakkarainen painottaa.

”EU-pampuilta pelkkää
märkää rättiä”

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

Hallitus välttelee
vastuutaan

Hakkarainen korostaa, että

Omien älypuhelinten käyttöoikeus kiellettävä avolaitosvangeilta
POLIISITAUSTAINEN kansanedustaja Tom Packalén vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin sen korjaamiseksi,
etteivät vangit voi jatkaa ja johtaa rikollista toimintaa vankilasta käsin. Hän
on tehnyt asiasta toimenpidealoitteen,
jossa hän ehdottaa, että hallitus ryhtyy
toimenpiteisiin avolaitosvangin oman
älypuhelimen käytön kieltämiseksi vankien valvonnan tehostamiseksi.
Vankeuslakia säädettäessä lain esitöissä korostettiin tarvetta lisätä lakiin nimenomainen maininta siitä, että
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tavoitteena on myös estää rikosten tekeminen rangaistusaikana. Vankeuslaissa ei ole säännöksiä omien älypuhelinten haltuun antamisesta tai niiden
haltuun antamisen epäämisestä. Tämä
on johtanut siihen, että avolaitosvangille annetaan haltuun vangin oma älypuhelin, kun vanki osallistuu vankilan
ulkopuoliseen työtoimintaan, tai vangit voivat käyttää omia älypuhelimiaan
avolaitoksessa sisällä ollessaan vapaaajallaan. Puhelimen käyttöä ei kuitenkaan valvota millään tavalla.
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- Kuten tiedämme, rikoksia tehdään
nykyisin entistä enemmän puhelimilla
ja entistäkin tehokkaammin internetyhteyden sisältävillä älypuhelimilla. Vangit voivat siten jatkaa ja johtaa rikollista
toimintaa vankilasta käsin, jos tarvittavia toimenpiteitä valvonnan tehostamiseksi ei tehdä.
- Avolaitosvankien valvontaa entuudestaan heikennettäessä tulee avolaitosvankien rikosten estäminen rangaistusaikana käytännössä mahdottomaksi,
Packalén painottaa.

Ahvenanmaa
ei tarvitse lisärahoitusta.

Meri ihmettelee Ahvenanmaan rahoituksen nostamista

"Vanhukset
tarvitsevat ja odottavat
hoitoa 24/7."
sen saattamiseksi eduskunnan käsittelyyn ja voimaan.
Kadotettu aika on otettava
kiinni, eikä seliteltävä. Selitykset ovat jo ylinoloja.
- Hallituksen ja lausunnonantajien on työskenneltävä rivakammin. Niinhän
hoitohenkilöstökin työskentelee. Vanhukset tarvitsevat ja odottavat hoitoa 24/7.
Vanhustenhoidon kenttä ei
nuku tai lomaile. Siellä ei

myöskään mokailla työvuoroissa. Joku hoitaa aina työpäivän ja venyy tunnollisesti ilman selityksiä. Hoitoala
kantaa vastuunsa. Hallitus
taasen vain välttelee vastuutaan hoitajamitoituksessa,
Juvonen sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

”Kyse ei ole mistään
pienistä rahoista”
Eduskunnassa käsiteltiin lakia Ahvenanmaan
itsehallintolain muuttamisesta. Lakiesitys liittyy
viime hallituskaudella vireillä olleeseen soteuudistukseen ja siihen, että sote-uudistuksen kustannukset oli tarkoitus kompensoida Ahvenanmaalle. Eduskunnan enemmistö päätti korottaa
Ahvenanmaan rahoitusta.
LAKIVALIOKUNNAN puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri moitti päätöstä.
- Hallituksen esityksessä todettiin, että taso, jossa Ahvenanmaalle saadaan kompensoitua uudistuksesta aiheutuvat
tulonmenetykset, olisi 0,42 %.
Sipilän hallitus esitti kuitenkin
perusteeksi 0,45 %, koska Ahvenanmaan maakunta ei suostuisi pienempään prosenttiin. Viime eduskuntakaudella annetun
hallituksen esityksen mukaan
uudistus toisi noin 17 miljoonaa
euroa lisää vuosittain Ahvenanmaalle. Arviointitilanne on osin
muuttunut, joten taloudellisia
vaikutuksia ei täysin tiedetä.

Ahvenanmaalle ei näytä
riittävän mikään
Päätösehdotus on edelleen

0,45 % ja samalla perustuslakivaliokunta esittää lausumassaan, että perustetta pitäisi
jatkossa jopa nostaa 0,47 prosenttiin.
Viime kaudella selvitettiin,
että kustannusneutraali määrä olisi 0,42 % kompensoimaan
sote-uudistuksesta aiheutuvia
kustannuksia Ahvenanmaalle.
- Ahvenanmaan maakunta ei
tähän suostunut ja luku nostettiin siksi silloin 0,45 %:iin. Nyt
lukua ehdotetaan taas nostettavaksi, vaikka koko sotea ei edes
tullut! Kyse ei ole mistään pienistä rahoista, Meri sanoi täysistunnossa pitämässään puheenvuorossa.

Velattomalla maakunnalla
talous kunnossa
Meri kummasteli myös sdp:n
kansanedustaja Kimmo Kiljusen

puheita.
- Kiljunen puhui lahjasta Ahvenanmaan itsehallinnon kunniaksi. Moni kunta varmaan
haluaisi lahjoja, sillä kunnissa ollaan todellisessa pulassa ja
korotuspaine kuntaverolle on
useita prosentteja. Meillä ei ole
varaa antaa lahjoja eikä ainakaan niin, että vain jollekin taholle taataan hyvä rahoitus ja
muille ei. Hyviä ja huonoja aikoja pitää jakaa tasapuolisesti.
- Edustajien puheenvuoroista kävi selväksi, että Ahvenanmaan talous on hyvässä kunnossa ja maakunta on velaton.
Näin ei ole valtion ja kuntien kassojen osalta, missä velka vain kasvaa. Miksi Ahvenanmaalle ei riitä, että jaamme
oikeudenmukaisesti yhteiset
verovarat, vaan vaaditaan aina
vain lisää ja lisää, Meri kysyy.
Eduskunta äänesti lakiehdotuksesta täysistunnossa. Perussuomalaiset oli ainoa puolue,
joka äänesti lakimuutosta vastaan. Eduskunnan enemmistö siis päätti korottaa Ahvenanmaan rahoitusta.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Taloyhtiöiden on tiedettävä asukkaansa
KANSANEDUSTAJA Ritva ”Kike” Elomaa
ehdottaa lakialoitteessaan, että maistraatin on toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä
muuttoilmoituksen vastaanottamisen
jälkeen asunto-osakeyhtiölain 7 luvussa
tarkoitetulle yhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle.
- Tämä tarkoittaa selkokielellä sanottuna, että taloyhtiöt saisivat tiedot yhtiöön
muuttajasta tai muuttajista. Näin voitaisiin varmistua asukkaiden henkilöllisyydestä ja saataisiin merkittyä kätevästi

asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun oikeat tiedot, Elomaa täsmentää.
Lakialoitteen mennessä läpi taloyhtiöihin muodostuisi henkilörekistereitä.
Henkilötietojen käsittelyä taloyhtiössä
sääntelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus
ja sitä täsmentävä ja täydentävä kansallinen tietosuojalaki. Rekisterinpitäjän on
huolehdittava siitä, että edellä mainittuja noudatetaan eikä tietoja käytetä vääriin tarkoituksiin.
Muuttoilmoituksesta käy ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus,

muuttopäivä, tiedot asunnosta ja kotikuntaan, asuinpaikkaan sekä huoneiston hallintaperusteeseen liittyviä tietoja.
Lisäksi tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi
tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto.
- Uskon, ettei henkilörekisterien ylläpito ja tietojen asianmukainen käsittely olisi ongelmallista. Sen sijaan ehdotetulla uudistuksella olisi merkittäviä
vaikutuksia asukkaiden turvallisuuden
tunteeseen sekä asumisviihtyvyyteen,
Elomaa toteaa.
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ella
Varapuhemies Eerolan mielestä Suom
a
on tarpeeksi tuettavia omasta taka

"Ei tarvitse haalia
lisää elätettäviä
ulkomailta"
Maailmassa on noin 70 miljoonaa ihmistä, joille
nykykäytäntöjen mukaan pitäisi myöntää jonkinlainen oleskelulupa, jos he saapuisivat Suomeen. - Näiden ihmisten määrä on kasvussa.
Ongelmat eivät kuitenkaan ratkea sillä, että ihmisiä siirretään paikasta toiseen, vaan siinä käy
päinvastoin eli ongelmat leviävät, perussuomalaisten Juho Eerola sanoi Ylen Ykkösaamussa.
EDUSKUNNAN toinen varapuhemies, kansanedustaja
sekä perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola arvioi, että ennenaikaiset
vaalit sopisivat nyt perussuomalaisille varmasti paremmin
kuin muille puolueille.
- Eri kannatusmittaukset
ovat jo puoli vuotta kertoneet,
että perussuomalaiset on ylivoimaisesti maan suosituin
puolue. Vahvasti ajattelen,
että viimeaikaiset tapahtumat,
esimerkiksi Postin ympärillä
ja Veijo Baltzarin tapaus, niin
kyllä ne vahvistavat perussuomalaisten asemaa ja heikentävät sdp:n asemaa. Se taas,
mitä perussuomalaiset ehkä
toivovat, on varmasti eri asia
kuin mitä poliittiset realiteetit
ovat. Kaikki hallituspuolueet
– ehkä vihreitä lukuun ottamatta – ovat tilanteessa, jossa uudet vaalit sopisivat niille
äärimmäisen huonosti.

Riitely ei ole etu
työmarkkinaosapuolille
Perussuomalaiset eivät olleet mukana kokoomusvetoisessa välikysymyksessä, joka
tehtiin ennen Antti Rinteen
eroilmoitusta. Vaikka perussuomalaiset eivät luottaneet
pääministeriin, Eerola sanoi, että kokoomuksen asenne
työmarkkinakysymyksiin on
muuten melko erilainen kuin
perussuomalaisilla.
- Perussuomalaisia on hieman närästänyt se tyyli, jolla
toinen puolue vain ilmoittaa
välikysymyksestä ja näyttää
tekemänsä tekstin ja kysyy, allekirjoitatteko tämän. Aiempi käytäntö on ollut se, että jos
oppositio tekee yhteisen välikysymyksen, silloin myös se
teksti kirjoitetaan yhdessä.
Silloin on helpompaa laittaa
oma puumerkki alle.
Eerolan mukaan perussuomalaisilla ja kokoomuksella
on ideologisia eroja työmark-
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kinakysymyksissä.
- Välttämättä puolueiden
linjat eivät aina ole kaukana toisistaan, mutta kyllä sävyeroja on. Itse olen hyvin keskellä: ymmärrän sekä
työnantajapuolen että työntekijäpuolen näkemyksiä. Katson, että nykyisessä maailman
ajassa, avoimien rajojen Euroopassa, tämänkaltaiset riidat ja taistelut eivät palvele
sen enempää työntekijän kuin
työnantajankaan asemaa.

”Toivon Suomen
kansan yhtenäisyyttä”
Talvisodan syttymisestä on
kulunut 80 vuotta. Eerola sanoi toivovansa, että Suomen
kansa olisi jatkossakin, niin
sodan kuin rauhankin aikana,
mahdollisimman yhtenäinen.
Ylen juontaja muistutti, että
Venäjän duumaa lähellä olevissa tutkimuslaitoksissa on
ollut merkkejä siitä, että Venäjällä eräiden uusien tulkintojen mukaan talvisodan aloittikin Suomi. Eerolan mukaan
tämä vaikuttaa pahaenteiseltä.
- Vaikka välissä on ollut parempiakin aikoja, niin taas alkaa näyttää siltä, että on palattu Mainilan laukauksiin. Sen
takia on arvokasta, että Suomessa on puolueeton ja vapaa
historiantutkimus. Yleisradiota voi myös kiittää siitä, että
Yle esittää venäjänkielisiä uutisia, jotka näkyvät myös Venäjän puolella. Suomessa asuva venäläisvähemmistökin voi
niitä uutisia katsoa, jolloin ei
olla yksinomaan Bäckmanin
tai Putinin viestinnän varassa, Eerola sanoi.
Hän jatkoi, että EU:n Venäjää vastaan Krimin valtauksen
vuoksi asettamat talouspakotteet eivät ole toimineet tarkoituksenmukaisesti.
- Pakotteilla ei ole saatu aikaan sitä, että Krim palaisi oikealle omistajalleen eli Ukrainalle. Toivon edelleen, että

"Seuraan aika
tarkkaan erilaisia
kansalaisten
mielipiteitä
mittaavia
kyselyitä."
kansainvälinen painostus voi
muuttaa Krimin asemaa. Ajatuksen tasolla kannattaa kuitenkin varautua myös siihen
vaihtoehtoon, että Krim on
samalla tavalla menetetty kuin
Karjala.

Eerolaa kuulusteltiin
Venäjästä
Ykkösaamun juontaja kuulusteli Eerolaa lisää Venäjästä.
- Tästä aiheesta on tullut
meille paljon yleisökysymyksiä, juontaja aloitti. Eerola totesi, että mediassa ja eräiden
verkkokirjoittajien mielestä hän oli jo 5-10 vuotta sitten
russofoobikko.
- Vastustin aiemmin maaalueiden myymistä venäläisille sekä vastustin kaikkien
muiden puolueiden puuhaamaa viisumivapautta venäläisille, ja vastustan edelleen.
Ensimmäisellä kansanedustajakaudellani tulin myös julkisesti vaatineeksi Karjalan palauttamista.
- Nyt tuuli on kääntynyt niin
päin, että olen joidenkin mielestä muka putinisti, vaikka siitä ei tietenkään ole kyse.
Kaakkois-Suomessa asuvana olen vain tottunut ajattelemaan niin, että Venäjän vieressä asuminen on hieman
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sama asia kuin italialaiselle on asua tulivuori Vesuviuksen rinteillä: suurimman osan
ajasta se on tuottoisaa ja muhevaa maaperää, mutta silloin
tällöin, ehkä kerran sadassa
vuodessa, ennalta arvaamatta,
saattaa käydä myös huonosti.
Eerolan mukaan venäläisten
maahanmuuttoa Suomeen –
kuten kaikkien kansallisuuksien tai väestöryhmien maahanmuuttoa – tulisi harkita
tapauskohtaisesti.
- En suhtaudu mihinkään
kansallisuuteen tai väestöryhmään nihkeästi. Ajattelen
kuitenkin niin, että Suomeen
tulevien maahanmuuttajien pitää olla vahvistuksia, samaan tapaan kuin vaikka
jääkiekkojoukkueella. Vahvistukset voivat ratkaista pelin
voiton. Vaihtopenkillä istujia
Suomeen ei kaivata.

Tietyt maahanmuuttajaryhmät
suurempi uhka
Perussuomalaiset ovat ainakin kymmenen vuoden ajan
esittäneet, että puolue vastustaa haittamaahanmuuttoa, eli
sellaista maahanmuuttoa, joka
aiheuttaa kustannuksia veronmaksajille sekä erilaisia lieveilmiöitä, kuten rikollisuutta
ja väkivaltaisuutta.
Ylen Ykkösaamun juontaja kuitenkin ihmetteli, miksi
perussuomalaiset vastustavat
maahanmuuttoa ylipäätään.
Eerola tarkensi, mistä oikeasti on kyse ja nosti jälleen esille
taloudelliset kustannukset.
- Suurin osa humanitaarisesta maahanmuutosta, vielä
vuosienkin jälkeen, kun ovat

tänne muuttaneet, niin nämä
maahanmuuttajat elävät edelleen tulonsiirtojen varassa.
Se on se tärkein seikka. Toinen syy on Suomen sisäinen
turvallisuus. Tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat keskimääräistä suurempi uhka turvallisuudelle.
- Tiedän, että kiintiöpakolaisten mukana tulee myös oikeita pakolaisia. Valitettavasti
on myös muistettava, että heidänkin kotoutumisessaan ja
työllistymisessään on samoja
ongelmia kuin muillakin, jotka ovat tulleet Suomeen turvapaikanhakureittejä pitkin.
Maailmassa on noin 70 miljoonaa ihmistä, joille nykykäytäntöjen mukaan pitäisi
myöntää jonkinlainen oleskelulupa, jos he saapuisivat Suomeen. Määrä on kasvussa. Ongelmat eivät ratkea sillä, että
ihmisiä siirretään paikasta toiseen, vaan siinä käy päinvastoin, eli ongelmat leviävät, Eerola sanoi.

Puoluekenttä
haki muutoksen
Jyväskylässä 2017
Ylen juontaja tarttui Eerolan vastaukseen, jossa tuotiin esille maahanmuuttajille
maksettavat sosiaaliavustukset ja tuet:
- Suhtaudutteko samalla nyreydellä tukien varassa eläviin
suomalaisiin?
- Olisi toivottavaa, että Suomessa asuvat eivät olisi tukien
varassa, vaan kaikki pystyisivät elättämään itsensä. Kuitenkin se, että meillä on Suomessa omastakin takaa tukien
varassa eläviä ihmisiä, ei ole

mikään peruste hankkia ulkomailta lisää elätettäviä, Eerola vastasi.
Ykkösaamussa palattiin
myös hetkeksi vuoden 2017
Jyväskylän puoluekokoukseen, jossa Jussi Halla-aho
valittiin perussuomalaisten
puheenjohtajaksi.
- Puolueen tilanne oli siihen
aikaan se, että olimme luisumassa takaisin pienten puolueiden joukkoon. Edellisen
puheenjohtajan aika oli selkeästi ohi. Ei ollut enää vetoeikä pitovoimaa. Huomasin
itsekin, ettei hänellä enää ollut kiinnostusta tai aikaa puolueen johtamiseen eikä edes
sen politiikan eteenpäin viemiseen, millä meidät oli äänestetty eduskuntaan.
- Puolueen kentän ääni silloisille ministereille tai edes
eduskuntaryhmän mielipiteet
eivät vaikuttaneet siihen politiikkaan, mitä perussuomalaiset hallituksessa toteutti.
Varoituksia ei kuunneltu – ja
se sitten näkyi kannatuksessa ja vuoden 2017 kuntavaalien tuloksessa. Silloin päätettiin, että perussuomalaiset
tarvitsee uuden puheenjohtajan. Kun puolueen kentän
ääni ei ollut kuulunut aiemman puoluejohdon korviin,
niin se sama kenttä oli siellä
Jyväskylän puoluekokouksessa paikalla äänestämässä.

Perussuomalaisten
kannatushuippua
ei ole nähty
Kaikkien kannatusmittausten mukaan perussuomalaiset
on ollut jo pitkään Suomen
selkeästi suosituin puolue.
Kannatus lähestyy 23 prosenttia. Eerolan mukaan perussuomalaisten kannatuksen
huippua ei vielä kuitenkaan
ole nähty.
- Seuraan aika tarkkaan erilaisia kansalaisten mielipiteitä mittaavia kyselyitä.
Esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta tai ilmastokysymyksistä jopa yli 50 prosenttia suomalaisista ajattelee
suunnilleen samalla tavalla
kuin me (perussuomalaiset)
ajattelemme. Toki äänestyspäätökseen vaikuttavat myös
muut seikat, mutta näen että
meillä on mahdollisuudet yli
30, jopa 35 prosentin kannatukseen.
Eerola kertoi huomanneensa, että eräät muut oppositiopuolueet ovat kannanotoissaan lähentyneet
perussuomalaisia.
- Ne puhuvat ikään kuin
meidän äänellämme ja samalla tavalla on käynyt Ruotsissa. Ruotsin kokoomuksen
puheenjohtaja pyytää jo anteeksi sitä, että ovat tuominneet sikäläiset perussuomalaiset – eli ruotsidemokraatit
– maahanmuuttokysymyksissä, kun nyt siellä näyttää siltä,
että ruotsidemokraatit ovatkin olleet oikeassa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisille suomalaiset tulevat aina ensin

”Vastakkainasettelu
on välttämätöntä”
Jokainen euro valtion taloudessa on kerätty veroina ja maksuina suomalaisilta tai lainattu tulevilta
sukupolvilta. Ansaitaksemme nykyisten ja tulevien
suomalaisten arvostuksen meidän täytyy kantaa
tämä vastuu, perussuomalaiset painottavat.
PERUSSUOMALAISET painottavat budjettivarojen keruussa
malttia.
- Velka jää lastemme maksettavaksi, kerran myytyä omaisuutta ei enää takaisin saa ja jokainen yli kohtuuden kerätty
veroeuro on epäluottamuslause
kansalaisiamme kohtaan, sanoi
perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Jani Mäkelä.

tai yhteiskuntarauhaa – sitä tuttua hyvää Suomea, Mäkelä painottaa.
- Sen ylläpitoa kansalaiset meiltä odottavat – siihen heidän tuntemansa luottamus eduskuntaa
kohtaan perustuu. Luottamuksen voi myös menettää suuruudenhullulla ilmastopolitiikalla,
yli varojen elämisellä ja yhteisen
omaisuuden polkumyynnillä.

Suomalaisille
päätäntävaltaa
omista rahoistaan

Ilmastotulleja
halpamaiden tuotteille

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti keskittyy leikkaamaan
suomalaisten kannalta toissijaisia – ja jopa haitallisia menoja –
ja esittää rahat kohteisiin, joista
suomalaiset hyötyvät.
- Haluamme siirtää suomalaisille päätäntävaltaa omista rahoistaan. Vain käteen jäävää rahaa
voi käyttää.
- Kaikille viime vuosikymmenten hallituksille miljardit ovat
pikkurahoja, kun puhutaan maahanmuutosta tai maailmanparantamisesta. Samaan aikaan ollaan köyhiä ja kipeitä, jos puhe
kääntyy vanhustenhuollon rahoittamiseen, opetukseen, teiden kunnossapitoon tai homekoulujen korjaamiseen, Mäkelä
paheksuu.

Haittamaahanmuutto
vie resursseja kaikesta
Perussuomalaisten mukaan
vastakkainasettelu on välttämätöntä, koska nämä asiat ovat vastakkain.
- Suomeen saapuva taloudellisesti ja sosiaalisesti haitallinen
maahanmuutto tekee mahdottomaksi ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa ja työehtoja, hyvää palkkakehitystä, hyviä kouluja, tasa-arvoa

Perussuomalaiset kantavat
huolta ympäristöstä, mutta vastustaa ilmastopolitiikan nimissä
tapahtuvaa teollisuuden ja kokonaisten elinkeinojen ulosliputusta, joka vain pahentaa ongelmaa.
- Suomalainen työ on ekoteko.
Siksi haluamme suojella suomalaista duunaria ja yrittäjää töiden
siirtymiseltä Kiinaan. EU:ssa puheenjohtajamaa Suomen tulisikin vaatia halpamaiden tuotteille
ilmastotulleja.
- Me haluamme olla muiden itsenäisten kansojen kanssa hyvässä eurooppalaisessa yhteistyössä, mutta vastustamme
EU:n jäsenmaksun kasvattamista, budjetin paisuttamista ja euromaiden välisiä yhteisvastuita
ja tulonsiirtoja. Suomen nettojäsenmaksu on kohtuuton, ja mielestämme Suomen tulisi päättäväisesti torjua sen nostaminen
rahoituskehyksessä, joka tulee
voimaan vuodesta 2021, perussuomalaiset vaativat.
Perussuomalaiset haluavat
vaalia suomalaisten yritysten ja
työntekijöiden toimintaedellytyksiä.
- Yhdistämme duunarin ja yrittäjän edun. Esityksessämme
työstä jää enemmän molemmille osapuolille ja yrittäjän asema
helpottuu arvonlisäverovelvol-

muuttokulujen epärealistisen
voimakkaasta leikkaamisesta –
kuitenkin jätämme rahat toimintojen alasajoon.
- Ehdotustamme tuulivoimatukien satojen miljoonien säästöstä on arvosteltu. Käytännössä samaa esitimme viime vuodenkin
vaihtoehtobudjetissa. Esitys oli
perustuslain mukainen ja laki ei
siltä osin ole vuodessa muuttunut. Ymmärrän kyllä tämän kaverikapitalismin esiin nostamisen
kiusallisuuden keskustalle, Mäkelä toteaa.

Kokoomus kurittaisi
opiskelijoita ja työttömiä

Jani Mäkelä
lisuuden ja yrittäjän eläkevakuutusvelvollisuuden alarajaa
nostamalla. Lisäksi luomme työllistämiseen ja investointeihin
kannustavan perussuomalaisen
yhteisöveromallin.

Hoitajamitoitus ja
omaishoito kuntoon
Kansallismieliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluvat
vähäosaisten, sairastuneiden ja
syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen sekä lupaus mahdollisimman turvallisesta Suomesta.
- Hoitajamitoituksen laittaisimme kuntoon viipymättä, emmekä aprillipäivänä juuri ennen
seuraavia vaaleja, kuten hallitus
tekee. Parannamme eläkkeitä,
omaishoidontukea, vähävaraisten toimeentuloa, lapsiperheitä
lapsivähennyksellä ja niin edelleen.
- Perussuomalaiset haluavat
välttää Ruotsin mallin seuraamisen tiukan maahanmuuttopolitiikan ohella myös panostamalla
jo nyt heikentyneen turvallisuustilanteen korjaamiseen lisäämällä tuhat peruspoliisin virkaa kouluttamisen kautta.

Kaverikapitalismi kiusallista
keskustalle
Muut puolueet ovat lähteneet
jo ennalta tuomitsemaan ja vähättelemään perussuomalaista
vaihtoehtoa.
- Meitä on syytetty maahan-

Perussuomalaiset ottavat kantaa opposition kakkospuolueen
kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin, joka nappaisi pitkäaikaistyöttömältä lähes 300 euroa ja
opiskelijalta 170 euroa vuodessa.
- Jopa työttömien eläkekertymään puututtaisiin! Eduskunnan laskentapalvelun mukaan
kokoomuksen vaihtoehto ottaa
eniten pienituloisimmalta kolmannekselta. Rahat vähemmän
yllättäen siirtyisivät kaikkein rikkaimmalle kymmenykselle, Mäkelä sivaltaa.
- Työttömien rankaisun lisäksi kokoomus hyökkää suomalaista työtä vastaan muutenkin. Kokoomus yksiselitteisesti väittää,
että työperäisen maahanmuuton kasvu vahvistaa talouskasvua ja julkista taloutta. Tämä ei
pidä paikkaansa, sillä tutkitusti monien työperäisesti maahan
tulleiden työllisyysaste romahtaa
jo parin maassaolovuoden jälkeen. Halpatyövoimaa taas joudutaan tukemaan tulonsiirroilla.
Tämä kokoomuksen linja ei meille sovi.

Enemmän rahaa käteen
joka tuloluokassa
Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti hyödyttää kaikkia.
- Se jättää enemmän käteen
hallituksen esitykseen verrattuna ja se tekee sen kaikissa tuloluokissa. Tämä on tutkittu eduskunnan laskentapalvelussa.
Kaikki tuloluokat ja kaikissa eri
asemissa olevat hyötyvät. Se on
reilua – oikeudenmukaista. Perussuomalainen on oikeudenmukainen.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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Sdp-pomot hehkuttivat törkeästä ia:
ihmiskaupasta epäiltyä Veijo Baltzar

”Suuri suomalainen
kulttuuripersoona,
yhteiskunnallinen
vaikuttaja”
Veijo Baltzaria aiemmin maasta taivaaseen
ylistäneillä Suomen eturivin poliitikoilla on
viime aikoina ollut niukasti sanottavaa vanhasta ystävästään. Baltzarille kulttuurineuvoksen palkinnon jakaneella presidentti Tarja Halosella ei omasta mielestään ole syytä
lausua mitään erityistä, eikä ex-pääministeri
Paavo Lipposellakaan.
TÖRKEÄSTÄ ihmiskaupasta epäillyllä kulttuurivaikuttajalla Veijo Baltzarilla
on läheiset yhteydet valtakunnan eturivin poliitikkoihin, erityisesti oman puolueensa sdp:n johtohahmoihin.
Baltzar oli myös itse ehdolla eduskuntaan vuoden 2015
vaaleissa. Tukenaan hänellä oli tuolloin muun muassa Paavo Lipponen ja Antti
Rinne, molemmat sdp:n entisiä pääministereitä 2000-luvulla.
Helsingin käräjäoikeus vangitsi Baltzarin todennäköisin
syin epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta. Baltzarin ohella törkeästä ihmiskaupasta
epäillään myös 36-vuotiasta naista.
Ihmiskauppa on kansainvälisoikeudellinen rikos, johon voi liittyä turvattomassa asemassa olevan henkilön
hyväksikäyttöä ja ihmisarvon
loukkaamista. Törkeäksi teon
voi tehdä esimerkiksi väkivallan käyttö tai rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen

Baltzarin
pitkäaikaisten
tukijoiden
joukkoon kuuluu
myös sdp-taustainen
presidentti
Tarja Halonen.
rikollisryhmän toimintaa.

Lipponen: Baltzarilla
monipuolisia ansioita
Veijo Baltzarin vuoden 2015
vaalivideo on edelleen nähtävissä Youtube-palvelussa.
Vaalimainoksessa Baltzaria
ylistää ensin Lipponen. Baltzar ja Lipponen ovat tunnetusti olleet ystäviä jo vuosikymmenien ajan.
- Veijo Baltzar on suuri suomalainen ja eurooppalainen
kulttuuripersoona. Monipuolisten kirjallisten ja taiteellisten ansioidensa ohella hän

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva:

Kokoomus kielsi
puhumasta maahanmuuton ongelmista
Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja Atte Kaleva (kok.) kertoo, että hänen puolueensa
kielsi häntä puhumasta monikulttuurisuuden ja humanitaarisen maahanmuuton ongelmista viime eduskuntavaalikampanjan keskustelutilaisuudessa.
PERUSSUOMALAISET on tuoreimman HS-gallupin mukaan
Suomen suosituin puolue. Perussuomalaisia äänestäisi jo
22,4 prosenttia suomalaisista,
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mikäli eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt.
Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva kommentoi perussuomalaisten vii-

Palkittiin
ylistyksillä ja
arvonimillä.
on dynaaminen toimija, mistä osoituksena Minna Canthin talon pelastaminen kulttuurille Kuopiossa. Baltzar on
yksi harvoista suomalaisista,
joilla on kantavuutta Euroopan kulttuurielämässä, erityisesti monikulttuurisuuden
edistäjänä, Lipposen kirjoituksessa todetaan.

Jaakonsaari: Baltzar
on loistava tyyppi
Vuoden 2015 vaalivideolla
Baltzaria puffaa seuraavaksi
Rinne, joka toimi tuolloin valtiovarainministerin tehtävässä. Rinne muistaa erikseen
mainita, että Baltzarin eduskuntaehdokkuus erityisesti
tukee sdp:n sivistys- ja kulttuuriosaamista.
- Sosiaalidemokraatit ovat
aina olleet sivistys- ja kulttuuripuolue. Meille on etu,
että näissä eduskuntavaaleissa meillä on riveissämme
kulttuurin ja luovuuden moniottelija kulttuurineuvos,
kirjailija, näytelmäkirjailija,

"Kun ihmettelin
asiaa, minulle
kerrottiin, että
käsky oli tullut
puoluetoimistolta."
meisintä galluptulosta sanoen,
että tämä lausunto pitäisi kokoomuksen johdossa lukea todella tarkasti.
- ”Meillä on unelma” -höttö on
unohdettava, herttainen naminami-politiikka ei toimi, kokoomusvaltuutettu ohjeisti puoluettaan. Kokoomuksen pitää
pystyä luomaan oma uskottava
ohjelma, joka huomioi laajamittaisen humanitaarisen maahan-
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runoilija, teatteriohjaaja, kuvataiteilija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Veijo Baltzar,
joka nostaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti arvokysymykset ja luovuuden esiin,
Rinne luettelee korulauseitaan.
Tukea löytyy myös sdp:n
pitkäaikaiselta europarlamentaarikolta Liisa Jaakonsaarelta.
- Tunnen Veijo Baltzarin
pitkältä aikaa hänen kirjoistaan ja taideteoksistaan. Olen
aina ihaillut hänen historiantajuaan, tiettyä energisyyttä
ja sitä että hän jaksaa inspiroida muita ihmisiä. Hän on
loistava tyyppi!

Halonen palkitsi
kulttuurineuvoksen
arvonimellä
Baltzarin pitkäaikaisten tukijoiden joukkoon kuuluu
myös sdp-taustainen presidentti Tarja Halonen, joka
vuonna 2011 jopa palkitsi
Baltzarin kulttuurineuvok-

muuton kiistattomat turvallisuusongelmat.

Joutui itse islamistien
panttivangiksi
Aiemmin upseerina palvellut
Kaleva tunnetaan siitä, että hän
joutui vaimonsa kanssa ääri-islamistien sieppaamaksi vuonna 2012 ollessaan tekemässä
väitöskirjaa islamisteista Jemenissä.
Panttivankina olo kesti noin
puoli vuotta. Pariskunnalla on
siis omakohtaista kokemusta islamistien aiheuttamista ongelmista.
Eräs Twitter-kommentoija kysyi Kalevalta, että eikö tätä ole
kokoomuksessa aikaisemmin

sen arvonimellä. Halosen tiedossa oli ennen palkinnon
myöntämistä, että Baltzarilla
oli jo tuolloin taustallaan rikostuomiot törkeästä petoksen yrityksestä sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Halonen ei kuitenkaan epäröinyt jakaa palkintoa.
Helsingin Sanomien haastattelussa Halonen vetoaa
huonoon muistiinsa sekä vastaa ympäripyöreästi kysymykseen, miksi Baltzarin rikostuomiot eivät vaikuttaneet
arvonimen myöntämiseen.
- Siitä minä en uskalla sanoa, koska en muista tuota. Että onko siitä kuinka pitkä aika ollut. Mutta luulen
niin, että jos te selvitätte tätä
– minä en ole tuota selvittänyt – niin siitä on sen verran
kauan aikaa, että totta kai se
pitää selvittää ja katsoa, mikä
siinä on ollut, Halonen kommentoi Helsingin Sanomille.
Tasavallan presidentin
myöntämät arvonimet eivät ole saavutettu etu, joita
ei voisi enää koskaan menetmietitty.
- Eipä juuri ole mietitty. Puoluetoimisto jopa kielsi minua
puhumasta monikulttuurisuuden ja humanitaarisen maahanmuuton ongelmista viime
eduskuntavaalikampanjan keskustelutilaisuudessa. Lienee tarpeetonta mainita, että puhuin
silti, Kaleva vastasi.
Myöhemmässä twiitissään Kaleva tarkensi, että kielto tuli
Helsingin piiritoimistolta.
- Kun ihmettelin asiaa, minulle kerrottiin, että käsky oli tullut
puoluetoimistolta, Kaleva täsmentää.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Paavo Lipposen mielestä
Veijo Baltzarista olisi
tullut loistava
kansanedustaja.

mukaan Baltzarin toiminta
ei ole asiallista. Kahiluoto kuitenkin myöntää, ettei
reagoinut tilanteeseen mitenkään.
Drom ry:n verkkosivuilla
on kuva yhdistyksen strategisesta johtoryhmästä vuodelta 2016. Kuvassa poseeraa
Lipposen, Jaakonsaaren, Kanervan ja Alanko-Kahiluodon ohella myös nykyinen
ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Monet eivät
tietenkään tienneet
mistään mitään

tää. Tasavallan presidentin
asetuksessa arvonimistä todetaan asetuksen 8 pykälässä, että arvonimen haltija voi
menettää arvonimen, jos hänet tuomitaan yli yhden vuoden vankeusrangaistukseen.

Alanko-Kahiluoto
ei reagoinut, vaikka
tietoa oli
Raskaiden rikosepäilyjen
kohteena olevalla Baltzarilla
on ollut läheiset suhteet useisiin muihinkin korkean tason
vallankäyttäjiin. Baltzarin
johtaman Drom ry:n strategisessa ohjausryhmässä mukana ovat olleet Lipposen ja
Jaakonsaaren lisäksi esimerkiksi kansanedustajat Ilkka
Kanerva (kok.) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.).
Alanko-Kahiluoto myönsi äskettäin Ilta-Sanomien
haastattelussa, että hän oli
tietoinen Baltzarin epäasiallisesta käytöksestä jo vuosi
sitten kuultuaan luottamuksellisen kertomuksen, jonka

Baltzarin rikosepäilyt ovat
erittäin kiusallisia erityisesti demarien johtaville poliitikoille, jotka ovat aiemmin
lähes ylistäneet Baltzaria
maasta taivaaseen. Baltzaria
eduskuntaan voimakkaasti työntäneeltä Lipposelta ei
toistaiseksi ole saatu asiasta
yhtään kommenttia. Lipponen ei ole vastannut median
yhteydenottoihin. Presidentti Halosella ei omasta mielestään ole syytä lausua mitään erityistä.
Jaakonsaari totesi MTV:n
haastattelussa pitävänsä tapausta ”järkyttävänä ja surullisena". Jaakonsaarella ei
omien sanojensa mukaan ole
ollut mitään tietoa tapahtumista. Jaakonsaari sanoo,
että jos tietoa olisi ollut, hän
olisi sitten ryhtynyt toimenpiteisiin Drom ry:n ohjausryhmän jäsenenä.
Ilta-Sanomien jutussa
Alanko-Kahiluoto sentään
sanoi olevansa ”äärimmäisen pahoillaan” tapauksesta. Baltzarin ansiot sivistyksen saralla esille nostanut
ex-pääministeri Rinne puolestaan antaa ymmärtää, että
Baltzarin kyseenalaiset menettelyt tulivat hänelle täysin puun takaa.
- Jos tieto pitää paikkansa,
se tarkoittaa sitä, että kuva,
joka minulla oli Veijo Baltzarista, järkyttyy kovin, Rinne muotoili tuntemuksiaan
Ylen haastattelussa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Julkisten tukien runsaus näkyy mm. Veijo
Baltzarin hienossa
omakotitalossa.

Rahaa tulvi ovista ja ikkunoista
TÖRKEÄSTÄ ihmiskaupasta
epäiltynä pidätetty kulttuurineuvos Veijo Baltzar kertoi varsin avoimesti käyttämistään
nuoriin kohdistuvista kulttitekniikoista jo vuosia sitten. Opetus- ja kulttuuriministeriössä
selvitys Baltzarin menetelmistä
kuitenkin haudattiin 2012, ja rahan lappaamista Baltzarin kultin pyörittämiseen päätettiin
jatkaa. Taikasanana oli monikulttuurisuus.
Suomen Uutiset selvitti, mi-

ten rahaa on palanut. Selvityksen perusteella ministeriö antoi Baltzarin Drom ry:lle ainakin
196 000 euroa, minkä lisäksi rahaa on tullut ainakin Helsingin kaupungilta, Raha-automaattiyhdistykseltä, Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskukselta sekä EU:lta. Loppusummaksi tuli 648 370 euroa.
Tämän lisäksi ministeriö satsasi vielä 180 000 euroa Baltzarin pedagogiikan tutkimiseen.
Ajatuksena oli tehdä Baltzarin

opeista koulutusvientituote. Tämän lisäksi yhdistys sai rahaa
mm. Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta, Koneen säätiöltä
sekä Svenska kulturfondenilta.
Nämä rahavirrat saattavat
osittain selittää myös Baltzarin
hulppean lukaalin, johon poliisi rynnäköi panssariautoin pidätystä edeltävänä tiistaina. Taloa
kaupattiin hiljattain yli miljoonalla eurolla.

Varoitukset Baltzarin toiminnasta
kaikuivat kuuroille korville
HELSINKILÄINEN musiikkipedagogi kertoo kuulleensa oppilaaltaan Veijo Baltzarin vetämään teatteritoimintaan
liittyvistä ahdisteluväitteistä jo
vuosia sitten. Hän otti yhteyttä
eri tahoihin varoittaakseen Baltzarin toiminnasta, mutta varoitukset kaikuivat kuuroille korville.
Useat henkilöt ovat olleet yhteydessä muun muassa Dromteatterin strategiseen ohjausryhmään kuuluneisiin
poliitikkoihin kertoakseen, mitä
kulissien takana tapahtuu.
Nämä yhteydenotot eivät joh-

taneet poliitikkojen taholta mihinkään toimenpiteisiin Veijo
Baltzarin toiminnan lopettamiseksi ja hänen uhreinaan olleiden nuorten tyttöjen auttamiseksi. Poliitikot varjelivat
ainoastaan omaa mainettaan
pesemällä kätensä ja katkaisemalla omat yhteytensä Dromteatteriin.
Helsinkiläinen musiikkipedagogi Eeva (nimi muutettu) kertoo Suomen Uutisille kuulleensa lauluoppilaaltaan Baltzarin
kyseenalaisista ohjausmetodeista. Tyttö alkoi laulutunneilla kertoa Baltzarin ohjaustyylis-

Kokoomuksen viestintäpäällikkö:

"Puoluetoimisto ei
ohjeista, mistä saa puhua"
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Jani Mäkelä twiittasi
Atte Kalevan kommentin uudelleen ja ihmetteli samalla, että
onko kokoomus todellakin kieltänyt varakansanedustajaksi yltänyttä ehdokasta puhumasta
maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ongelmista.
Kokoomuksen viestintäpäällikkö Kirsi Hölttä vastasi Mäkelän kysymykseen pikaisesti.
- Puoluetoimisto ei ohjeista,

mistä saa puhua. Kokoomus on
sananvapauden puolella, Hölttä kirjoitti.
- Kertoo paljon tämän aiheuttamasta hädästä, jos yleensä
vastataan. Se on poikkeuksellista, kuittasi Mäkelä takaisin.
Eräs Twitter-kommentoija arveli, että kokoomus ei ohjeista,
mistä saa puhua, vaan mistä ei
saa puhua. Kokoomuksen viestintäpäällikkö Hölttä vastasi vielä tähänkin.

tä, jonka hän koki ahdistavana.
Tyttö halusi irtautua Drom-teatterin toiminnasta, jolloin Baltzar
alkoi uhkailla, että tuhoaa tytön tulevan teatteriuran, mikäli
tyttö lähtee. Tyttö kertoi Eevalle saaneensa Baltzarilta yöllisiä
uhkaussoittoja.
Kuultuaan oppilaaltaan ongelmista vuonna 2016 Eeva otti
yhteyttä useisiin tahoihin, mutta kaikki sulkivat silmänsä ja
korvansa. Sittemmin tahot ovat
lopettaneet yhteistyönsä törkeästä ihmiskaupasta syytetyn
kulttuurivaikuttajan kanssa.

- Ei anneta myöskään ohjeita, mistä ei saa puhua, kirjoitti
Hölttä hymiön kera.
Muut Twitter-kommentoijat
arvelivat, että Atte Kalevan koulutuksella ja elämänkokemuksella varustettu ihminen ei huvikseen tai perättömästi lähde
arvostelemaan puoluettaan.
- Eli väität, että Atte valehtelee? Miksi ihmeessä hän niin tekisi? kysyi eräs kommentoija.
Kokoomus sai myös pyyhkeitä yleisestä pyrkimyksestään rajoittaa sananvapautta. Kokoomuslaisen oikeusministeri Antti
Häkkäsen viime vuonna perustama vihapuhetyöryhmä otettiin erikseen esille keskustelussa.
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Hallitus myy valtion omaisuutta ja
kiristää suomalaisten verotusta

Suomi maksaa
Etiopian vaaleja
ja Nairobin
huippukokousta
Suomen Uutiset selvitti ulkoministeriön hallinnoimien kehitysyhteistyövarojen käyttöä kolmen kuukauden ajalta.
Selvityksen perusteella voi todeta, että
rahanmenoa ei voi mitenkään estää. Kehitysyhteistyöhankkeisiin hupeni tarkastelujaksolla huimat 29 431 605 euroa.
ETIOPIAN vaalien ohella
muita hankkeita ovat esimerkiksi Somalian kehitysyhteistyön suunnittelu, Tansanian
verohallinnon tuki sekä Yangonin suurlähetystön kehitysyhteistyön hallinnointi.
Etiopiassa järjestetään vaalit toukokuussa 2020 ja Suomi on tapahtumassa vahvasti
mukana – maksajan roolissa. Pekka Haaviston (vihr.)
johtama ulkoministeriö on
päättänyt osallistua Etiopian
vaalien tukemiseen 800 000
eurolla. Suomen rahoitus on
samalla osa YK:n kehitysohjelman UNDP:n koordinoimaa vaalitukihanketta, jolla
tuetaan Etiopian vaalilautakuntaa.
Ulkoministeriön mukaan
Suomelta kanavoitu rahasumma ohjataan erityisesti
naisten poliittiseen voimaan-

nuttamiseen, jonka toteutuksesta yhteisrahoitusohjelmassa vastaa UN Women. Päätös
Etiopian vaalirahoituksesta
on tehty 27. syyskuuta.

Somaliaan
vajaa puoli
miljoonaa euroa
Ulkoministeriön hallinnoimat kehitysyhteistyövarat käytetään esimerkiksi Suomen ja kumppanimaan
väliseen kahdenväliseen
kehitysyhteistyöhön, kehityspankkien ja suomalaisten
kansalaisjärjestöjen työn tukemiseen sekä humanitaariseen apuun.
Ulkoministeriö tekee erillisen rahoituspäätöksen jokaisesta hankkeesta tai ohjelmasta, jonka tukemiseen
se päättää osallistua. Suomen

Perussuomalaiset asettavat
oman kansan etusijalle:

Rahan kippaaminen
toissijaisiin kohteisiin
lopettava
Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri
korostaa, että perussuomalaiset haluavat säästöjä
nimenomaan niistä kohteista, joista muut puolueet
eivät halua säästää.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Leena Meri kertoo, että
perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin rakenne sekä tulo- ja
menokohteet ovat samoja, joita
perussuomalaiset kevään edus-
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kuntavaalien alla esittelivät
kansalaisille. Meri esitteli perussuomalaisten näkemuksiä Ylen
A-talk -ohjelmassa, jossa keskusteltiin oppositiopuolueiden
vaihtoehtobudjeteista.

Afrikkalaisvaltion
vaaleista suomalaisille
800 000 euron lasku.
Marraskuussa
kehitysyhteistyötä
rahoitettiin
2 440 000
eurolla.
Uutiset kävi läpi ulkoministeriössä päätetyt rahoitushankkeet vajaan kolmen kuukauden ajalta, eli syyskuun alusta
marraskuun loppuun.
Syyskuussa rahoituspäätös tehtiin viidelle hankkeelle. Rahoitettavia kohteita ovat
Somalian kehitysyhteistyön
suunnitteluvarat 75 000 euroa, kansallisen ja paikallisen tason sovintoprosessi- Lähdimme rakentamaan
budjettia juuri siitä, mistä olemme puhuneetkin. Budjettiin
kuuluu esimerkiksi ostovoiman
parantaminen, liikkuminen ei
kallistu, asumiskustannukset
tulisivat halvemmaksi, sähkön
hinnan tulisi halventua ja eläkeläisten verotuksen tulisi keventyä samalle tasolle kuin ansiotulon saajilla.

Perussuomalaisilla
työllisyyttä edistäviä
toimia
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF lyttäsi hallituksen velkaantumistavoitteen.
IMF:n Suomen taloutta koskevassa katsauksessa arvioidaan,
että julkisen talouden tulot ja
menot eivät ole tasapainossa
vuonna 2023.
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Lokakuussa kehitysyhteistyöprojekteihin käytettiin uskomattomat yli 25 miljoonaa euroa. Tarkalleen 25 485
221 euroa. Rahoitusta saivat
Extractive Industries Transparency Initiativen läpinäkyvän toimintatavan standardi 700 000 euroa, Yangonin
suurlähetystön kehitysyhteis-

työn hallinnointi, suunnittelu
ja seuranta sekä henkilöstön
kehitysyhteistyökoulutus 50
000 euroa, kohdentamaton
vapaaehtoinen rahoitus eli
yleisavustus YK:n väestörahasto UNFPA:lle 18 250 000
euroa, Suomen tuki Nairobin
ICPD25 huippukokoukselle
450 000 euroa, Burundin resilienssihanke 35 221 euroa
ja tuki Afganistanin UN Womenille 6 000 000 euroa.
Marraskuussa kehitysyhteistyötä rahoitettiin 2 440
000 eurolla. Rahansaajia olivat Mosambikin jälleenrakennusrahasto 2 000 000 euroa.
Suomen tuki International
Peace Institutelle konfliktien
ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun 160 000 euroa, Tansanian verohallinnon tuki 230
000 euroa sekä yksityisen

"Hallitus on
itse todennut,
että ensi vuonna
varaudutaan
4 000 turvapaikanhakijan
saapumiseen."

yhteisöverosta niin kauan, kun
se ei jaa omistajilleen osinkoja.
- Näin yrityksillä olisi mahdollisuus saada käyttöpääomaa
yrityksen tuloksesta. Perussuomalaisilta on lähiaikoina tulossa myös uusi, työllisyystoimia edelleen lisäävä paketti,
joka parhaillaan on valmistelussa, Meri kertoo.

en tuki Somaliassa, vaihe II
461 384 euroa, kehitysmaiden
kiertotalous, kauppa ja kehitys 50 000 euroa, Suomen vesifoorumin kehitysyhteistyötoiminta 120 000 euroa sekä
jutun alussa mainittu Etiopian vaalituki 800 000 euroa.
Syyskuun osalta kehitysyhteistyöhankkeisiin siis hupeni
yhteensä 1 506 384 euroa.

Lokakuussa paloi
yli 25 miljoonaa euroa

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on useita työllisyyttä edistäviä toimia, kuten
arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan nosto sekä kannustava yritysveromalli. Mallissa
kahtena peräkkäisenä vuonna
vähintään kaksi uutta kokopäiväistä työntekijää palkkaava pkyritys, jonka työntekijämäärän
lisäys on vuosittain vähintään
10 prosenttia, on vapautettu

Tuulivoimatuet pois
Perussuomalaiset haluavat
säästöjä nimenomaan niistä
kohteista, joista muut puolueet
eivät halua säästää. Perussuomalaiset esimerkiksi leikkaisivat
ensi vuoden budjetista vastaanoton ja kotouttamisen menoja yli 300 miljoonaa euroa ja
peruisivat pakolaiskiintiön kasvattamisen.
- Meillä on ollut tiettyjä ku-

Kokouslasku
Suomelle
450 000 euroa.

Suomalaisten verovaroja lähetellään surutta maailmalle.

sektorin kehityksen avunantajakomitea 50 000 euroa.

Kehitysapuun tänä
vuonna 989 miljoonaa
euroa
Tänä vuonna valtion budjetin kehitysyhteistyön määrärahat ovat kaikkiaan 989
miljoonaa euroa. Ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on summasta 577 miljoonaa euroa.
Määrärahat jaetaan kahteen
kategoriaan: ulkoministeriön
hallinnoimaan varsinaiseen
kehitysyhteistyöhön ja muuhun kehitysyhteistyöhön.
Muulla kehitysyhteistyöllä
tarkoitetaan esimerkiksi pakolaisten vastaanottokuluja, kehitysyhteistyön osuutta
EU:n talousarviosta sekä eräitä muita kehitysavuksi kat-

Leena Meri
lueriä, jotka ovat olleet vähän
niin kuin pyhiä lehmiä eli niihin
voi laittaa rahaa, niihin ei saa

sottavia maksuja eri hallinnonaloilta.
Pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on ensi
vuonna lisäämässä kehitysyhteistyöhön käytettäviä varoja
entisestään. Hallituksen ensi
vuoden talousarvioesityksessä kehitysyhteistyön määrärahoja nostetaan noin 100
miljoonaa euroa.
Päätös varmasti ilahduttaa

Kehitysyhteistyöhön
tarvittavat varat
hallitus aikoo kattaa
muun muassa
myymällä valtion
omaisuutta.

koskea eikä niistä oikein saisi
edes puhua. Sitten ihmetellään,
miksei talous ole tasapainossa,
Meri sanoo.
Hallitus on lisäämässä maahanmuuton vetovoimatekijöitä.
Meri toteaa, että perussuomalaiset haluaa sen sijaan tehdä
isoja rakenteellisia muutoksia
- Karsimme esimerkiksi tuulivoiman tukemisesta. Me emme
halua sijoittaa rahaa kehitysyhteistyöhön tai haitalliseen
maahanmuuttoon. Haluamme lopettaa rahan kippaamisen
sellaisiin asioihin, jotka eivät
ole ensisijaisen tärkeitä suomalaisille.
- Hallitus on itse todennut,
että ensi vuonna varaudutaan
4 000 turvapaikanhakijan saapumiseen. Perussuomalaisilla sen sijaan on useita keinoja
maahanmuuton kulujen karsi-

ainakin kehitysyhteistyöjärjestöissä työskenteleviä palkansaajia.
Kehitysyhteistyöhön, kuten muihinkin hallituksen
hankkeisiin, tarvittavat varat
hallitus aikoo kattaa muun
muassa myymällä valtion
omaisuutta.
Myös verotus kiristyy. Erityisesti asumisen, liikkumisen ja ruuan hinta tulee nousemaan, mikä heikentää
tuntuvasti tavallisen palkansaajan ostovoimaa ja nostaa
elinkustannuksia.

Hallitus kasvattaa
veronmaksajien
taakkaa
Kehitysyhteistyö on hallitukselle vain yksi avoin kuluerä, johon on mahdollista
kylvää veronmaksajien rahaa
miseen. Perussuomalaiset haluaa hakea säästöjä maahanmuutosta. Esimerkiksi luvat tehdään
väliaikaisiksi, Meri ehdottaa.

Ensisijaisesti ajateltava
suomalaisia
Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti tuo lisää rahaa kaikille. Meri muistuttaa, että ostovoiman kasvattaminen lisää
kansalaisten kykyä hankkia palveluita ja siten edistää työllisyyttä.
- Meillä on 700 miljoonan panostukset ostovoiman parantamiseen kaikissa tuloluokissa.
Eduskunnan laskentapalvelu on
todennut, että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti tuo lisää
rahaa kaikille, eikä häviäjiä ole
yhdessäkään tuloluokassa.
Tv-studiossa keskustelemas-

rajattomia määriä. Marinin
hallituksen tavoitteena on tulevaisuudessa nostaa kehitysapurahoja jopa 0,7 prosentin
osuuteen Suomen bruttokansantuotteesta, mikä kasvattaisi tuntuvasti veronmaksajien
taakkaa.
Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon
mukaan kehitysyhteistyöhön
laitettavia rahoja on leikattava ja niiden tulee palvella
Suomen intressejä.
Halla-aho muistutti kesällä
Paasikivi-Seura ry:n kokouksessa, että kehitysyhteistyön
määrärahojen nostaminen
0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta tarkoittaisi joka
vuosi jopa 600 miljoonan euron lisäystä valtion kuluihin.
- Tätä summaa pidettäisiin
aika suurena, jos puhuttaisiin
melkein mistä tahansa muus-

ta, kuten vanhusten hoivapalveluista tai tieverkon ylläpidosta. Kehitysyhteistyössä ei
usein edes esitetä kysymystä,
mistä se raha otetaan, Hallaaho sanoi.
Halla-aho on myös todennut, että Suomen kannattaisi pyrkiä kahdenvälisiin kehitysyhteistyösuhteisiin, joissa
muun muassa pyrittäisiin
edistämään paikallista taloudellista toimeliaisuutta, ja investoinnit myös sidottaisiin
siihen, että kehitysapua vastaanottava maa ottaa kielteisen oleskelulupapäätöksen
saaneet kansalaisensa takaisin.

sa ollut kokoomuksen Sanni
Grahn-Laasonen haastoi Merta.
Grahnin mukaan kehitysavusta
leikkaaminen on paitsi sydämetöntä, myös samalla lähtömaissa olevien ihmisten avun leikkaamista.
- Ensinnäkään emme ole leikkaamassa kaikkea, vaan leikkaamme hallituksen korotuksen
kehitysapuun. Siitä perussuomalaiset haluaa leikata sen
määrän, joka tarvitaan suomalaisille. Minusta se on sydämetöntä ajatella, että me viemme
enemmän rahaa ulos Suomesta. Kyllä meidän täytyy ensisijaisesti ajatella suomalaisia, Meri
vastasi.

suomalaiset ainoana puolueena
tarjoaa käytännöllisiä uudistuksia perintö- ja lahjaverotukseen
ja korjaa räikeimpiä epäkohtia.
- Esimerkiksi yksineläville leskille meillä on tarjota kohtuullistaminen perintöverotuksessa.
Perussuomalaiset arvostavat
suuresti omaishoitajien työtä.
Perussuomalaiset esittävätkin
omaishoidon tuen verovapautta.
- Se on erittäin tärkeää työtä, jos esimerkiksi hoitaa kotona
omaa puolisoaan tai vanhempaansa. Samalla se säästää paljon valtion rahaa, Meri sanoo.

Omaishoidon tuki
verovapaaksi

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

Meri muistuttaa, että perus-

15

Kun mietitään syitä ja seurauksia, eivät tosiasiat saa olla
tabuja. Vuosina 2008-2015 pakolaisten vastaanotto Ruotsissa oli Euroopan suurinta
suhteessa väkilukuun.

t
Järjestäytynyt rikollisuus riistäytyny
hallinnasta länsinaapurissa

"Suomen on vältettävä
Ruotsin virheet"
Aiemmin hyvinvointivaltion mallimaana ja
Pohjois-Euroopan lintukotona tunnetusta
Ruotsista on muutamassa vuodessa tullut
yksi Euroopan väkivaltaisimmista maista,
jossa autot palavat, kranaatit räjähtelevät
ja katujengien väliset aseelliset välienselvittelyt ovat arkipäivää.
POLIISIHALLITUKSEN
poliisitarkastaja Teemu Saukoniemen mukaan Suomessakin on todella syytä tarkkaan seurata, ettei Ruotsissa
jo useamman vuoden jatkunut huolestuttava kehityssuunta rantautuisi Suomeenkin.
- Suomi on pidettävä sellaisena yhteiskuntana, että viranomaisilla pysyy tilanne
hallinnassa, ei pelkästään poliisin vaan kaikkien viranomaisten hyvässä yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.
Työtä on tehtävä päivittäin
sen eteen, että luottamus poliisin ja eri yhteiskuntaryhmien välillä säilyisivät hyvinä,
Saukoniemi sanoo.

Poliisille annettava
riittävät resurssit
Nimenomaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

voidaan parhaiten taistella rikostiedustelulla sekä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.
Myös tutkintatoimenpiteillä pystytään vaikuttamaan
eri rikollisryhmien johtohenkilöihin ja saamaan takaisin
näiden rikoksistaan saamaansa rikoshyötyä.
Poliisi tekee päivittäin ennaltaehkäiseviä toimia yhdessä muiden viranomaisten
kanssa ja puuttuu mahdollisiin ongelmatilanteisiin ennen kuin ne ehtivät kärjistyä.
Jotta poliisi voisi jatkossakin
vastata kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden haasteisiin, on sille turvattava
myös riittävät voimavarat.
Saukoniemi ei omasta puolestaan halua ottaa kantaa siihen, miksi tilanne on Ruotsissa päässyt näin pahaksi, sillä
asiaan liittyy monenlaisia näkökohtia ja Ruotsissa siitä on
tehty paljon tutkimuksiakin.

"Suomi on
pidettävä sellaisena
yhteiskuntana,
että viranomaisilla
pysyy tilanne
hallinnassa."
- Ruotsalaiset järjestäytyneet rikollisryhmät voidaan
karkeasti jakaa neljään eri
tyyppiin: klaanityyppiset etnisyyteen ja sukuihin perustuvat ryhmät, katujengit, joissa on paljon nuoria ja myös
kantaväestöä mukana, moottoripyöräjengit sekä ammattirikollisten tiettyyn rikostyyppiin keskittyvät jengit, jotka
tekivät aikoinaan esimerkiksi
arvokuljetusten ryöstöjä, kertoo Saukoniemi.

Kierre johtanut
”no go -alueiden”
syntymiseen
Ruotsiin on syntynyt jo alueita, jotka ovat viranomaisten näkökulmasta hankalia
paikkoja. Niiden syntymiseen
on johtanut pidempi kierre, ja kun järjestäytynyt rikollisuus on saanut niissä yhä

enemmän jalansijaa, on niistä tullut alueita, joissa paitsi
poliisin myös muiden viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden on hankala
toimia.
- Ryhmissä on edustettuina useampia kansallisuuksia. Viimeisimpien tutkimusten mukaan ryhmissä on ollut
edustettuna sekä ensimmäisen että toisen polven maahanmuuttajia, mutta ryhmiin
kuuluu kantaväestöäkin. Esimerkiksi arvokuljetusryöstöihin erikoistuneiden ammattirikollisjengien jäsenissä
oli paljon entisen Jugoslavian alueelta tulleita henkilöitä,
Saukoniemi mainitsee.

Laittomien
aseiden määrä
kasvanut Suomessa

sia vaikutuksia sillä Ruotsissa
on. Sitä en osaa sanoa, ovatko
rangaistukset täällä Suomessa oikealla tasolla vai eivät,
mutta laittomia aseita takavarikoidaan täälläkin yhä enenevässä määrin.
Järjestäytyneet rikollisryhmät pyrkivät saamaan toiminnallaan taloudellista
hyötyä esimerkiksi huumekaupan avulla. Pidemmällä
aikajänteellä ne pyrkivät vaikuttamaan myös koko yhteiskunnan rakenteisiin. Varsinainen rikoshyödyn saaja voi
olla kaukanakin esimerkiksi siitä tasosta, joka osallistuu
rikoksen tekemiseen liikuttamalla tiettyä huumausaine-erää.

Lintukodosta helvetin
esikartanoksi

Ruotsin tilannetta mietittäessä on Saukoniemen mukaan kiinnitettävä erityistä
huomiota ennaltaehkäiseviin
toimenpiteisiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
- Ruotsissa on ollut keskustelua esimerkiksi ampuma-aseiden kantamisesta annettujen rangaistusten
koventamisesta, ja sitä pitäisi meilläkin seurata, millai-

Ruotsissa ammutaan aseilla
suhteellisesti enemmän ihmisiä kuin missään muussa Länsi-Euroopan maassa. Tanska palautti rajavalvonnan
Ruotsin rajalle sieltä tulevien
pommiräjäyttäjien vuoksi, ja
autojen tuhopoltot ovat lähes
päivittäisiä.
Viime vuonna Ruotsissa
tehtiin 162 räjäytysiskua, yli
kolmesataa ampumista ja lä-

Ovi Ruotsiin selällään: 122 000 uutta oleskelulupaa
vuonna 2019
KULUVASTA vuodesta on jälleen tulossa ennätyksellinen, kun Ruotsi myöntää
oleskeluluvan 122 000 turvapaikanhakijalle. Olot kansankodissa ovat ilmeisen
lokoisat, sillä kotimaahansa palaavia
turvapaikanhakijoita on joulukuuhun
mennessä löytynyt 423 henkilöä. Avokätisestä lähtötuesta huolimatta.
Ruotsin maahanmuuttoviraston tilastot kertovat, että marraskuun loppuun
mennessä oli myönnetty oleskeluluvat
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111 364 turvapaikanhakijalle. Luvista
vajaa puolet oli myönnetty perheenyhdistämisen nojalla. Lupia on kirjoitettu
erityisen paljon vuodesta 2016 lähtien.
- Yhteiskunnallisesta keskustelusta saa
sen käsityksen, että Ruotsi olisi sulkenut ovensa maahanmuuttajilta. Mikään
ei voi olla enemmän päin seiniä ja fake
news. Maahanmuuttovirasto heittelee
rahaa ulos ovista ja ikkunoista, kirjoittaa
ruotsidemokraatteja lähellä oleva Sam-
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tiden-julkaisu.
Kotimaahansa palaava turvapaikanhakija voi saada Ruotsin valtiolta "paluuetabloitusmistukea” maksimissaan
75 000 kruunua (7 190 euroa) koko perheelle. Tukea kotimatkaan oli saanut
marraskuun loppuun mennessä 423
henkilöä, alle puolet viimevuotisesta
määrästä. Tuen myöntämisen hallintokulut per henkilö ovat SVT:n mukaan
sen sijaan viisinkertaistuneet.

Kirjan mukaan 54 prosenttia maahanmuuttajista ei käy
töissä ja maahanmuuttajat
nostavat 60 prosenttia kaikista sosiaalituista.
- Kirjoittajan mukaan 80
prosenttia ruotsalaisista sanoo kannattavansa monikulttuurisuutta, mutta 80 prosenttia sanoo, ettei itse tee
sosiaalista yhteistyötä ei-länsimaisten maahanmuuttajien
kanssa. Eriytyminen on konkreettista, eivätkä toisen polven maahanmuuttajat ole integroituneet, Niemi toteaa.

Poliisi on
akatemisoitu

Poliisi ja pelastuslaitos
eivät uskalla mennä
kriisialueille yksin.
perussuomalaisten poliisikansanedustaja, rikosylikonstaapeli Veijo Niemi.

Hallitus vaikenee,
huolestuneet leimataan
pelottelijoiksi

Veijo Niemi
hes 1 900 alle 18-vuotiaisiin
kohdistunutta ryöstöä ja pahoinpitelyä. Niin uhrit kuin
tekijätkin ovat yhä nuorempia, nuorimmat 11-vuotiaita.
Avoin huumausainekauppa
rehottaa, ja raiskaukset kohdistuvat myös lapsiin. Kilpailevat jengit toimivat täysin
muista ihmisistä piittaamatta.
- Poliisi ja pelastuslaitos eivät uskalla mennä kriisialueille yksin. Gettoutuminen
ja slummiutuminen johtavat
yhä enemmän jengien valtaan. Monet muuttavat pois
noilta alueilta. Ruotsin hallitus on kuitenkin ollut asiasta hyvin hiljaa, kertoo

Sveriges Televisionin (SVT)
toimittaja kysyi hiljattain
Ruotsin pääministeri Stefan
Löfvenilta, millaista vastuuta hän ja Ruotsin hallitus aikovat kantaa lisääntyneestä
vakavasta väkivallasta.
Löfven yllätti kuulijat sanomalla, ettei vakava väkivalta
hänen aikanaan ole Ruotsissa
lisääntynyt.
- Pääministerin vastaus kuvastaa Ruotsin hallituksen
linjaa, jota myötäilevät kriminologian professorit kertovat, että asioita ei riittävällä
tasolla ole tutkittu. Kun heille osoitetaan ongelma-alueita ja maahanmuuttokeskittymiä, kommentti on, että ei ole
tärkeää tietää, ovatko maahanmuuttajat yliedustettuina,
Niemi sanoo.
Huolestuneita ja asuinpaikallaan pelkääviä ihmisiä leimataan trolleiksi, populisteiksi ja pelottelijoiksi. Myös
mediat ovat ristiriitaisessa tilanteessa tapahtumista uuti-

Rikollisjengien
jäsenet ovat yleensä
maahanmuuttajataustaisia.

soidessaan. Lehdissä vallitsee
otsikkoparadoksi: ”Neljä autoa syttyi palamaan” ja ”Jokin
räjähti” ovat tyypillisiä otsikoita ruotsalaisissa lehdissä.
- Tunnetusta ruotsalaisesta poliisista tehtiin tutkinta,
kun hän oli suljetussa tilaisuudessa asiallisesti analysoinut joukkoraiskausta myös
kulttuurisena ilmiönä ja nähnyt poliisin päätehtäväksi
kansalaisten suojelun. Ja että
ensimmäisiä rikollisuudesta
kärsijöitä ovat kriisialueiden
muut maahanmuuttajat, Niemi kertoo.

Maahanmuuttajataustasta halutaan
vaieta
Ruotsin rikollisuutta käsittelevää Tino Sanandajin kirjoittamaa ”Massutmaning”kirjaa kieltäydyttiin
ottamasta kirjastoihin, koska sen esiin nostamat tilastot
viittasivat joidenkin mielestä
rasismiin.
Kirjassa mainittiin muun
muassa vakavista rikoksista
tuomituista ulkomaalaisten
osuudeksi 53 prosenttia, ja
kerrottiin että rikollisjengeihin kuuluvista 76 prosentilla oli maahanmuuttajatausta.

Vuonna 2015 toteutettiin
Ruotsin poliisijärjestelmän
yhdistäminen. Uutta järjestelmää on kritisoitu lähipoliisimallin muuttamisesta toimistojohtoiseksi, vaikka
toisin piti käydä. Huomattavan paljon poliiseja on eronnut tehtävästään.
Eräs eronnut kertoi syyksi
sen, ettei poliisi saa olla poliisi vaan hoitaa enää vain hallinnollisia tehtäviä. Erään
toisen kokeneen poliisin mukaan poliisi on akatemisoitu, vaikka poliisin työ on käsityötä.
- Työmatkat ovat samalla pidentyneet ja työ no-go-alueilla on muuttunut hengenvaaralliseksi.
Ongelma-alueilla poliisi on
myös voimaton, kun todistajat eivät uskalla puhua koston
pelossa. Eräältä paikallista
huumausainekauppaa paljastaneelta on kostoksi poltettu
peräjälkeen jo neljä autoa.
- Rikosilmoituksesta yleinen
lopputulema on ”tutkinta lopetettu” -ilmoitus. Aito lähipoliisitoiminta varmaankin
hillitsisi rikollisuutta. Ruotsin ongelmalähiöissä sitä on
vaikea enää toteuttaa, sanoo
Niemi.

Tuomioiden
koventaminen ei auta
Muutama kuukausi sitten Ruotsin hallitus julkaisi
34-kohtaisen ohjelman rikollisuuden torjumiseksi. Ohjelmaan kuuluu rikollisten
seurantaa, yhteistyötä vartijoiden kanssa, kameravalvonnan ja poliisien määrän lisäämistä, todistajien suojelua,
sosiaalisia toimintaorganisaatioita, koventuneita rangais-

tuksia ja niin edelleen.
Ihmetystä on herättänyt,
että maahanmuuttajia ja heidän keskittymiään ei ohjelmassa mainita sanallakaan.
- Samanaikaisesti 14 poliisipäällikköä kertoi kokemuksiinsa pohjaten, että tuomioiden koventaminen ei auta
jengirikollisuudessa. Tilalle tulee aina uutta, Niemi toteaa.
Ruotsin hankala taloustilanne nousee ohjelman toteuttamisen ongelmaksi. Vielä
vuonna 2011 Ruotsin valtiovarainministeri kuvasi maataan rikkaaksi ”Euroopan tiikeritaloudeksi”, mutta nyt on
syntynyt paljon lisäkustannuksia uusista poliiseista, oikeudenkäynneistä, vankeus- ja valvontatoimista sekä
maastapoistamisista. Monet
kunnat, jotka ottivat vastaan
runsaasti pakolaisia, ovat nyt
syvissä vaikeuksissa.

Tosiasiat on
tunnustettava
Ruotsin poliisin operatiivinen johtaja kehotti neljä
vuotta sitten Suomea välttämään maahanmuuttajien keskittymistä omille alueilleen.
Ruotsin tilannetta hän piti
erittäin vaikeana.
Ruotsin ”poliittisesti korrekti” linja ummistaa silmät
tosiasioilta ei saa tulla Suomeen. Malmön, Göteborgin
ja Tukholman ongelma-alueiden väkivalta esitetään Ruotsissa pääosin sosioekonomisena ongelmana, josta on
täysin häivytetty eri kulttuurien uskonto-, etupiiri-, kosto-, suojeluraha- ja kunniataustat.
- Tilastollisesti pahimmat
ongelma-alueet ovat kuitenkin maahanmuuttajakeskittymiä. Yksi keskittymä ei tosin
ole ongelmallinen: Haparanda. Se kertonee jotakin kulttuurin merkityksestä. Ruotsin
hallituksen ”bortförklaring”,
jossa selitetään pois ongelmat ja muutetaan ne vainoharhaisuudeksi, ei saa tulla
Suomeen. Fokus vain rajojen
valvonnasta on kohdistettava siihen, että Ruotsiin syntyneiden kaltaisia ongelma-alueita ei Suomeen synny, kertoo
Niemi.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Joulujuhlat saatava järjestää kirkossa jatkossakin
YLEISRADION kouluviranomaisille tekemän
kyselyn mukaan erityisesti pienillä paikkakunnilla koulujen joulujuhlia on siirretty
pois kirkoista. Joulujuhlien siirtäminen pois
kirkosta on seurausta apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä, jossa kritisoitiin erään koulun joulujuhlan järjestämistä kirkossa.
Perussuomalaisten kansanedustajat ja
eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Sakari Puisto sekä lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri eivät
apulaisoikeusasiamiehen päätökseen yhdy.
Heidän mukaansa koulujen joulujuhlat tu-

lee voida järjestää kirkossa myös jatkossa.
- Perustuslakivaliokunnan vuonna 2014
antaman linjauksen mukaan kirkkoa voidaan käyttää joulujuhlien ja muiden tilaisuuksien järjestämispaikkana. Kirkossa voidaan järjestää kaikille oppilaille suunnattuja
juhlia, konsertteja ja muita tapahtumia. Tätä
perustuslakivaliokunnan kantaa on syytä
kunnioittaa, Immonen ja Puisto sanovat.
Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt aiemmin lausunnossaan huomiota juhlan sisältöön, eikä valiokunta ole kieltänyt kirkkoa juhlan järjestämispaikkana. Meren

mielestä ei ole oikein, että historiallinen länsimainen ja suomalaiskansallinen kulttuuriperintö joutuvat jatkuvasti väistymään yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysoikeuksien
tieltä mitä kummallisimmissa asioissa.
- Aikaisemmin Suomessa oli itsestään selvää, että kulttuuriperinteitä kunnioitettiin.
Nykyinen uusi perusoikeuksien tulkintasuuntaus on johtamassa siihen, että perinteitämme pyritään perusteettomasti häivyttämään. Liika vieraskoreus ei saa mennä
perinteidemme vaalimisen edelle. Meidän
on pidettävä puolemme, Meri toteaa.
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Hyvä perussuomalaisten
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yhteystietosi
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Puh: 040 631 7099
tai
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi
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Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
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Tilaa lehtiä:
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perussuomalaiset.fi
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