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Hallituksen ilmastotoimet
köyhdyttävät kansaa

Polttoaineiden hintoja
uhkaa roima korotus
Kuntavaalien
siirtoa juntattiin kulisseissa
Puoluesihteeri Grönroos:

Purra kehottaa hallitusta
hankkimaan rokotteita pikaisesti:

Hallituksen ministereillä
apukäsiä enemmän kuin koskaan

Suomi piiloutuu
jälleen EU:n
selän taakse

Avustajien palkoista
veronmaksajille joka vuosi
yli 11 miljoonan euron lasku

Suomen Perustalta tuoreet luvut:

Katso, mitä maahanmuutto maksaa
omassa kunnassasi

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Suomen tavoittelema
päästövähennys vastaa
Kiinan noin viiden tunnin
päästöjä.

Ihmiskilpi nimeltä Matti
EI ole helppoa Matti Vanhasellakaan, joka ryhtyi vanhoilla päivillään ihmiskilveksi. Hänen roolinsa on ottaa vastaan iskuja, jotteivat
ne kohdistuisi puheenjohtaja Annika Saarikkoon.
Iskuista ei ole puutetta. Ihmiskilpi-Vanhasen tehtävä on puolustaa koko Suomen näkökulmasta älyvapaata EU-tukipakettia, jolla piti
muka korjata koronan yhteiskunnille aiheuttamia tuhoja.
Hups vaan ja vähän poliittista taikapölyä päälle, ja paketista tulikin
vihreän ilmastoministeri Krista Mikkosen sanoin "suurin Suomessa
koskaan tehty yksittäinen ilmastopanostus".
Sepä hienoa.
Vanhanen haettiin reservistä vakuuttelemaan, että suomalaisten kannattaa maksaa kuusi miljardia ja saada takaisin kaksi. Paitsi että ne
kaksi miljardia menevät poliittisiin projekteihin, joten tavallisten suomalaisten saamapuolelle kertyy pyöreä nolla. Tai vähemmän. Jos asiat
menevät niin kuin ne yleensä menevät, ”vihreään siirtymään” mällättävät rahat aiheuttavat Suomelle vielä pahempaa tuhoa kuin keskimääräisen sosiaalidemokraatin ministerikausi.
En muista, että kukaan olisi kehunut istuvan vasemmistohallituksen
ministereitä kyvystä tuottaa ytimekkäitä lentäviä lauseita. Kommentit
ovat usein kristakiurumaista häröä tajunnanvirtaa tai sannamarinlaista ääneen vaikenemista. Eräs poikkeus kuitenkin löytyy. Eurooppa- ja
omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen paukutti jokin aika sitten itsensä kerrasta sanaseppojen aateliin. Hän tykitti: ”Oma kansa ensin -ajattelu on vahingollista.”
Jyrkkä virke, joskin se taisi tosin olla vain päivän voimassa. Kun valtionyhtiö Neste päätti sittemmin rakentaa julmetunkokoisen biojalostamon Hollantiin eikä Porvooseen, samainen Tuppurainen parahti:
”Nesteen päätös on pettymys”.
Mutta miksi se on pettymys? Eikö Hollannin voitto olekaan ministerin mielestä Suomenkin voitto?
Koko EU-tukipakettihan perustuu siihen, että Suomen kaltaiset maat
häviävät ja muut maat voittavat. Tätähän maan hallitus on nyt jo lähes
vuoden päivät yrittänyt meille vakuutella. Suomi menestyy, kun miljardit lahjoitetaan kilpailijamaihin. Eiku.
Politiikka on suht kuluttava ammatti, ja kansan palaute ankaraa. Kun
joutuu Vanhasen tavoin puolustamaan julkisuudessa älyvapaita päätöksiä, kohtaa ilmiön nimeltä kasvojen kuluminen. Keskustapuheenjohtaja Annika Saarikko tuntee ilmiön, ja siksipä hän lymyilee suojassa tiede- ja kulttuuriministerinä. Vastuu ei päätä huimaa, mutta ei ole
tarkoituskaan. Tarkoitus on nimenomaan välttää vastuuta.
Vanhanen sen sijaan odottaa päivästä toiseen soittoa, jonka sisältö
tulee olemaan osapuilleen seuraava: ”No niin Matti, keräähän kamppeesi. On nuoren, ryvettymättömän naisjohtajan aika.”
Kyynistä. Mutta sitä politiikka on.
Ja samaa ilmiötä näkyy muuallakin. Sanna Marinia ei koeteltu eduskuntavaaleissa puheenjohtajana, vaan hän siirtyi palatsivallankumouksella Antti Rinteen asemaan. Saarikko teki saman Katri Kulmunille. Maria Ohisalokaan ei johdatellut vaaleihin vihreitä, vaan antoi
Pekka Haaviston hoitaa ne. Mimmeillä on halu parrasvaloihin keulakuviksi, mutta vähemmän intoa laittaa itsensä likoon vaaleissa.
Tämän PS-lehden piti muuten ilmestyä vaalien alla. Noh, toisin kävi.
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Perussuomalaiset eivät hyväksy polttoa

Autoilijoiden jatk
Perussuomalaiset tyrmäsivät eduskunnassa valmistelussa olevan polttoaineiden päästökaupan,
joka tarkoittaisi eri arvioiden mukaan jopa yli kahden euron litrahintoja polttoainepumpulla. Perussuomalaiset huomauttivat, ettei puolue ole valmis
sellaisiin ”ilmastotoimiin” ja polttoaineiden hinnankorotuksiin, joilla rangaistaan autoilijoita.
TOTEUTUESSAAN tämä rapauttaisi ostovoimaa ja työssäkäynnin kannattavuutta ja siirtyisi suoraan kuluttajahintoihin, koska jopa
90 prosenttia päivittäistavaroistamme kulkee kumipyörillä. Tämä olisi
myrkkyä yrityksille ja työllisyydelle, perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen totesi.
- Kysynkin hallitukselta, oletteko te todella valmiit tällaiseen polttoaineiden hinnankorotukseen?
Voitteko luvata suomalaisille, että
keskeytätte tällaiset vaaralliset
suunnitelmat? Mäkynen kysyi.

Perussuomalaisten
linja selkeä
Liikenneministeri Timo Harakka (sd.) ei vastannut kysymykseen,
vaan turvautui puhumaan Juha Sipilän hallituksen asettamista tavoitteista. Harakka totesi, että perussuomalaiset on kannattanut
polttoaineiden bio-osuuden kasvattamista.
Mäkynen täsmensi Harakalle perussuomalaisten linjan selkeästi.
- Perussuomalaisten linja on, etteivät polttoainehinnat saa nousta. Jos

hallituksen niin sanotut ilmastotoimet nostavat polttoaineiden hintoja,
pitää se kompensoida reilulla veroalennuksella siten, ettei kokonaishinta nouse.
Mäkynen halusi Harakalta selkeää vastausta siihen, paljonko polttoaineiden hinnat nousevat, jos valmistelussa oleva polttoaineiden
päästökauppa toteutuu. Tähänkään
ministeri Harakka ei vastannut,
vaan jatkoi edellisen Sipilän hallituksen syyttelyä.

Hallitus lykkää
ikävät päätökset
kuntavaalien yli
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio huomautti, että nyt SDP on
pääministeripuolue, eikä se voi vuodesta toiseen mennä edellisen hallituksen selän taakse.
- Autoilijoiden jatkuva kyykyttäminen on täysin epäoikeudenmukaista. Perussuomalaiset eivät tahdo korottaa veroja vaan laskea niitä.
Autoilu on perustarve, joka ei saa
muuttua kalliimmaksi, vaan siitä tulee tehdä halvempaa.

Polttoaineen hintaa
uhkaa jopa 70 sentin
korotus.

Hallitus haluaa
tehdä tankkaamisesta kohtuuttoman
kallista.

aineiden hinnankorotuksia

kuvan kyykyttämisen on loputtava!
Tavio syytti hallitusta kieroilusta,
kun se siirtää polttoainehintoja korottavat toimenpiteet kuntavaalien jälkeiseen aikaan.

Vastuuttomia
ilmastotavoitteita
Kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne kysyi hallitukselta sen
liikenteen päästötavoitteista.
Ranne pitää hallituksen ylikireää ilmastotavoitetta vastuuttomana ja
epäoikeudenmukaisena, koska Suomen vuoteen 2030 mennessä tavoittelema päästövähennys vastaa Kiinan
viiden tunnin kuluessa aiheuttamia
päästöjä.
- Hallituksen ylikireä ilmastotavoite on puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus
on valmis vaikeuttamaan yhteiskunnan toimintaa kuinka paljon tahansa.
Se on unohtanut, että ihmisten ja tavaroiden kohtuuhintainen liikkuvuus
on keskeinen osa Suomen tuottavuutta ja välttämätöntä maamme menestymiselle, Lulu Ranne sanoo.

Onko tämä
oikeudenmukaista?
Ranteen mukaan hallituksen ilmastopolitiikan kärki on vastuuton. Ilmastotavoitteisiin vedoten se rajoittaa
liikkumista ja kulutusta korottamalla
ovelasti biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ja valmistelemalla liikenteen
kotimaista päästökauppaa.
Ranne kuvaa asian mittakaavaa toteamalla, että Suomen tavoittelema

Jukka Mäkynen

Ville Tavio

Lulu Ranne

koko päästövähennys vastaa Kiinan
noin viiden tunnin päästöjä.
- Viiden tunnin!
Ranne kysyy hallitukselta, kannat-

taako Suomen menestyminen todellakin uhrata Kiinan viiden tunnin
päästöjen kuittaamiseksi. Onko tämä
oikeudenmukaista?

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Keskusta kiertelee polttoaineiden hintakysymystä
POLTTOAINEIDEN hinnat nousivat veronkorotuksien johdosta viimeksi elokuussa. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on sittemmin selitellyt, että
keskusta ei enää hyväksy polttoaineiden
uusia hinnankorotuksia. Tästä huolimatta hallituksen suunnitelmat biopolttoaineen osuuden kasvattamisesta kuitenkin uhkaavat nostaa polttoaineen hintaa
lähes 70 senttiä litralta.
Saarikko lausui AlfaTV:n haastattelussa jopa kaksi kertaa, että keskustalle eivät enää käy tällä vaalikaudella uudet
päätökset polttoaineveron korotuksista. Ovelasti Saarikko ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, hyväksyykö keskus-

ta muut mahdolliset toimenpiteet, jotka
tosiasiallisesti johtavat polttoaineen hinnan nousuun.
Saarikon kanssa studiovieraana ollut
Jussi Halla-aho totesikin, että Saarikon
on joko joustettava omista lupauksistaan tai sitten hallitus joutuu luopumaan
omista päästövähennystavoitteistaan.
- Ilmastokeskustelun ongelmana on sitoutuminen hurjiin tavoitteisiin, mutta
konkreettisten toimenpiteiden tekeminen onkin jo hankalaa. Tosiasia kuitenkin on, että jos hallitus aikoo saavuttaa
päästövähennystavoitteensa, se tarkoittaa tavalla tai toisella liikkumisen kustannusten nousua.

Perussuomalaiset ei sitoutunut syksyllä 2018 muiden eduskuntapuolueiden
tiukkaan ilmastolinjaukseen.
- Mennään jo aika syvälle poliittisiin valintoihin, kun pohditaan, haluammeko me pitää koko maan asumiskelpoisena. Se edellyttää sitä, että Suomessa on
mahdollista asua, lämmittää taloa ja kulkea autolla kohtuuhinnalla. Jos liikkuminen ja työmatkat muuttuvat merkittävästi kalliimmiksi, niin se tarkoittaa sitä,
että ihmisillä ei käytännössä ole enää
mahdollisuutta asua siellä, missä he haluavat, Halla-aho huomautti.
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"Ihmisillä oltava mahdollisuus työskennellä
ja yrittää kaikkialla Suomessa."

Perussuomalaisten
linja pitää myös
pandemian keskellä

”Kuntien ja valtion on puolustettava
suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta”
Suomalaiset ovat koronan vuoksi eläneet jo
vuoden ajan epänormaalissa tilanteessa, millä on useita erilaisia vaikutuksia. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho nostaa
uutena näkökulmana ja huolenaiheena esille
polarisaation ja yhteiskunnallisen jännitteen,
jota pitkittyvä epänormaali tila synnyttää.
KORONAVIRUKSEN torjunnan osalta myös viestintä on ollut erittäin sekavaa
eri viranomaisten ja poliitikkojen välillä. Varsinkin
on kritisoitu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekavaa viestintää. Jussi Halla-aho kehottaakin hallitusta
ja viranomaistahoja terävöittämään toimintaansa ja muutenkin ryhdistäytymään.
- Kaikki ihmiset eivät kestä
kovin hyvin jatkuvaa epävarmuutta ja epäselvyyksiä, vaan
kaipaavat selkeitä totuuksia,
joihin uskoa, Halla-aho sanoi
tuumaustunnilla.
- Jos päätöksenteko näyttää sekoilulta ja viestintä on
heikkoa, ihmiset alkavat etsiä vastauksia ja totuuksia
itse. Asiaa ei auta se, että kysymysten esittäjät leimataan
salaliittohörhöiksi tai epäluulon kylväjiksi. Parempi vaihtoehto aina on vain vastata kansalaisten kysymyksiin
ymmärrettävällä tavalla.

Kansa ei ole asioista
yhtä mieltä
Puolueen puheenjohtajana
Halla-aholle tulee runsaasti yhteydenottoja kansalaisilta. Viesteissä usein kysellään,
miksei puolue ota selkeää
kantaa johonkin tiettyyn kysymykseen, vaikka kansa olisi
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"Katse on
pidettävä
suurissa
kysymyksissä
myös kriisin
keskellä."
sitä tai tätä mieltä.
Halla-aho toteaa, että moni
ei useinkaan ajattele sitä,
että kansa ei ole asioista yhtä
mieltä.
- Yksi on sitä mieltä, että
yhteiskunta on suljettava kokonaan, koulut ja kaupat on
pantava kiinni. Toinen kokee,
että on luotettava ihmisten
omaan vastuullisuuteen ja pidettävä kaikki yhteiskunnan
pyörät pyörimässä. Kolmas
taas pitää koronaa turhana
hysteriana tai jopa huijauksena ja rokotteita ja maskeja juonena ihmisten orjuuttamiseksi.
- Kaikki ovat kuitenkin sitä
mieltä, että heidän kansanedustajansa ja puolueensa pitäisi ajaa juuri heidän koronalinjaansa. On kuitenkin
ilmeistä, että me emme voi
täyttää kaikkia keskenään ristiriitaisia toiveita ja vaatimuksia, vaikka olisimme jukebox, joka soittaa sitä mitä
pyydetään.

Asiantuntijatkin
voivat olla eri mieltä
Jussi Halla-aho on itse koulutukseltaan tutkija.
- Tiedän siis itse jotain tosiasioiden ja tulkintojen olemuksesta ja tieteellisen tiedon luonteesta. En ymmärrä
virologiasta enkä epidemiologiasta kovinkaan paljon,
ja mikä tärkeintä: ymmärrän sen, että en ymmärrä.
Ymmärrän osaamiseni rajat.
Voin toki hyvin lukea numeroita, graafeja ja käppyröitä,
siis faktoja internetistä, mutta minulla ei ole koulutusta
eikä osaamista niiden tieteellisesti pätevään tulkintaan.
Siksi tilannetta hahmottaessani ei ole muuta vaihtoehtoa
kuin kuunnella niitä, joilla viran ja koulutuksen puolesta on velvollisuus ymmärtää
ja tietää.
Tosin joskus asiantuntijatkin ovat keskenään eri mieltä
ja joskus jopa erehtyvät.
- Tieteellinen tieto on sellaista, että se korjaa itseään
erehdysten kautta. Tämä ei
kuitenkaan muuta sitä, että
eksakteissa luonnontieteissä
tieteelliset tulkinnat ja arviot
ovat todennäköisemmin oikeita kuin maallikkotulkinnat
ja siksi parempia ohjenuoria
poliittiseen päätöksentekoon,
Halla-aho sanoo.

Katse suurissa
kysymyksissä myös
kriisin keskellä
Halla-aho korostaa, että perussuomalaiset ei ole koronapuolue, eivätkä perus-
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Jussi Halla-aho painottaa, että suomalaiset haluavat tulla
palkallaan toimeen.

suomalaiset aja politiikassa
jotain tiettyä koronalinjaa.
- Me emme ole korona-asiantuntijoita, eikä meillä ole
eväitä kiistellä luonnontieteilijöiden kanssa luonnontieteellisistä kysymyksistä. Meidän tehtävämme kuitenkin
on tehdä saatavilla olevan tiedon pohjalta arvovalintoja ja
poliittisia päätöksiä. Esimerkiksi päätöksiä siitä, onko parempi sulkea valtakunnan rajat vai yhteiskunta. Kumpi on
tärkeämpää: ulkomaalaisen
oikeus tuoda esteettä tautia
maahan vai suomalaisten oikeus käydä koulua, harjoittaa
elinkeinoa, tehdä töitä?
Ongelmat ja uhat, joita perussuomalaiset haluavat
torjua ja ratkaista, samoin
tavoitteet, joita perussuomalaiset haluavat edistää, olivat
olemassa jo ennen koronaa, ja
ne ovat olemassa myös koronan jälkeen.
- Katse on siis pidettävä
suurissa kysymyksissä myös
kriisin keskellä. Vaikka poik-

keustila kiristää kaikkien hermoja, meidän on oltava yhtä
koronaa vahvempi puolue
ja koronaa vahvempi yhteiskunta.

Turhat menot
karsittava
Halla-aho korostaa, että perussuomalaiset on vastuullinen ja kansallismielinen
vaihtoehto kaikille muille.
Perussuomalaisten teemat eivät liity koronaan, mutta koronan vuoksi ne ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.
- Perussuomalaisille kuntien ja valtion tehtävä on puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Me
kannatamme maltillista verotusta, turhien menojen leikkaamista ja sitä, että ihmiset
voivat asua, työskennellä ja
yrittää kaikkialla Suomessa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Kunnat nojaavat liikaa valtion
tukiin. Kuva Joensuusta.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

Kunniakas kuolema
IWO JIMAN ja Okinawan taistelut keväällä 1945 ovat useimmille tuttuja kirjoista tai Hollywood-spektaakkeleista. Taisteluissa kuoli yhteensä 130 000 japanilaista. Vain 10 000 antautui amerikkalaisille. Tällaisia suhdelukuja ei nähty millään
muulla sotatantereella.

Riippuvuus
valtionosuuksista
jo liian suuri

Japanilaisessa kunniakoodissa pakeneminen ja antautuminen merkitsivät kasvojen menettämistä, ja kasvojen menettäminen oli pahempi kohtalo kuin kuolema. Kun ammukset oli
käytetty, hyökättiin pistimillä päin amerikkalaisten konekiväärejä, tai viimeisenä temppuna tehtiin itsemurha käsikranaateilla tai hyppäämällä kallioilta.

Miten käy kuntien,
kun leikataan?
Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi
Holm varoittaa, että Suomen kunnat ovat tulleet erittäin riippuvaisiksi valtion tuista. Kehitys on huolestuttava, sillä samaan aikaan kuntien omien verotulojen kasvu on hiipunut.
VUONNA 2020 korona kasvatti kuntien valtionosuuksia poikkeuksellisen paljon, ja
samalla Suomen kunnat näyttäisivät tulleet melko riippuvaisiksi valtiontukiosuuksista
ja valtion päätöksistä.
Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm esitteli valtionosuuksien kasvaneita osuuksia tuumaustunnilla.
Tuoreiden tutkimuslukujen
mukaan asukasluvultaan 10
000-20 000 kokoisissa kunnissa valtionosuuksien kasvu
oli keskimäärin 20 prosenttia
vuonna 2020. Hieman isommissa, eli asukasluvultaan 20
000-50 000 kokoisissa kunnissa valtionosuuksien kasvu
oli keskimäärin jopa 30 prosenttia.
Monissa kunnissa, joissa
asukkaita on 10 000-50 000
kuntien valtionosuudet ovat
kaksinkertaiset (noin 4 000
euroa asukasta kohden) kuntien verotuloihin verrattuna (noin 2 000 euroa asukasta kohden).

Valtionosuuksien
kasvu ei voi jatkua
pitkään
Holm muistuttaa, että viime
vuonna kuntien taloustilanne
oli erittäin hyvä.
- Tällainen valtionosuuksien kasvu kunnille ei silti voi
jatkua kovin pitkään samaan
aikaan, kun verotulojen kasvu

pystyy kasvattamaan valtionosuuksiaan, tilanne
on kunnissa hyvä, mutta
kun koronakriisin jälkeen
väistämättä joudutaan sopeuttamaan valtiontaloutta, niin se todennäköisesti heijastuu merkittävästi
kuntien tulopohjaan.

Ihmiset haluavat
tulla toimeen
työllään

Tutkimusjohtaja Pasi Holm
varoittaa kuntia nojaamasta
liikaa valtioon.

Valtion
sopeuttamistoimet
heijastuvat
kuntien
tulopohjaan.
on jäänyt vähäiseksi. Kestävän ja elinvoimaisen kunnan
tunnusmerkki kuitenkin on,
että kunta keräisi mahdollisimman paljon tuloistaan verotuloina. Kyse ei ole siitä,
että kunnallisveroa nostettaisiin mahdollisimman voimakkaasti vaan siitä, että poliittisilla päätöksillä kuntiin
luodaan hyvät edellytykset
yrittää ja tehdä töitä.
- Niin kauan kuin valtio

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että koska
alueelliset olot Suomessa vaihtelevat suuresti ja
elinkeinorakenne on erilainen eri puolilla maata, valtakunnan sisäisiä
tulonsiirtoja kuitenkin
tarvitaan, jotta voidaan
turvata kaikille tosiasiallinen mahdollisuus asua
ja elää missä tahansa Suomessa.
- Samaan aikaan pitää tietysti pyrkiä siihen,
että kaikkialla Suomessa on mahdollisuus harjoittaa tuottavaa toimintaa, kuten yritystoimintaa.
Sen ympärille sitten syntyy elinkeino- ja palvelualan työpaikkoja. Ennen
kaikkea ihmiset haluavat
kuitenkin tulla itse omalla
työllään toimeen. Samalla oleellista on, että kunnat pystyvät rahoittamaan
mahdollisimman suuren
osan omista menoistaan
verotuloilla.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Japanilainen banzai-kulttuuri oli surullinen esimerkki siitä, miten ylpeys ja henkilökohtainen kunnia sivuuttavat järjen ja kokonaisedun. Jos taistelua ei voi voittaa, on järkevää
vetäytyä, koska silloin voi jatkaa sotaa toisena päivänä. Kuolleet eivät taistele. Antautuminenkin on järkevämpää kuin kuoleminen. Eloon jääneet palasivat kotiin perheidensä luo ja rakensivat Japanin uudelleen. Itsensä Iwo Jimalla ja Okinawalla
tappaneet ja tapattaneet jättivät jälkeensä vain leskiä, isättömiä lapsia ja surevia ystäviä.
Samanlaista itsetuhoista, ylpeyden ja henkilökohtaisen kunnian ohjaamaa käyttäytymistä näkee toisinaan myös politiikassa. Perussuomalaiset erotti hiljattain jäsenyydestään kansanedustaja Ano Turtiaisen. Tapaus oli yksityiskohtia ja
vuorosanoja myöten lähes täydellinen toisinto edustaja James
Hirvisaaren erottamisesta vuonna 2013. Hyvin samanlaisia
piirteitä oli myös puolueen entisen nuorisojärjestön erottamiseen johtaneessa prosessissa viime vuonna.
Kaikissa kolmessa tapauksessa henkilön tai henkilöiden
käyttäytyminen loittoni vähitellen siitä, mitä puolueen jäsenten ja kannattajien enemmistö voi pitää hyväksyttävänä. Kaikissa tapauksissa ystävät yrittivät neuvoilla, kehotuksilla ja varoituksilla ohjata käyttäytymistä oikeille jengoille, koska se on
todellisten ystävien epäkiitollinen velvollisuus. Kaikissa tapauksissa nämä neuvot tyrmättiin pelkuruutena ja nöyristelynä.
Ylpeyttä ja ylimielisyyttä ruokki se, että somessa pieni mutta
äänekäs huutokuoro kannusti yhä hurjempiin ja ”rehellisempiin” avautumisiin. Egoa paisutti myös se, että media mielellään teki kohujuttuja töräyttelyistä.
Erotetuksi tulleet henkilöt rakentavat mielellään ympärilleen
sankarimyyttiä. He ovat ainoita, jotka uskaltavat sanoa asiat niin kuin ne ovat. He eivät nöyristele. He ovat rehellisiä ja
kansan asialla. Muut ovat lampaita.
Turhauttavinta meille muille on katsella voimattomana sivusta, kun ylpeys, kyvyttömyys perääntyä ja pelko kasvojen
menetyksestä ajaa pohjimmiltaan hyvän ihmisen tekemään
poliittisen itsemurhan. Kalliolta hypättyään hän huomaa, että
ympärillä ei olekaan suuria kansanjoukkoja hurraamassa. Media ei enää ole kiinnostunut, kun hänen avautumisiaan ei voida käyttää perussuomalaisten nuijimiseen. Hänen poliittinen
toimintansa taantuu loputtomaksi perussuomalaisten sättimiseksi harvenevan ja yhä kaistapäisemmän fanijoukon kanssa.
Puolue ei ole itsetarkoitus vaan työkalu niiden tavoitteiden
ja arvojen edistämiseen, jotka sitovat meitä yhteen. Voimme
vaikuttaa asioihin vain olemalla suuri puolue, ja voimme olla
suuri puolue vain huomioimalla toisemme. Jos haluaa olla sataprosenttisen oikeassa ja sataprosenttisen samanmielisessä
seurassa, joutuu tyytymään hyvin pieneen puolueeseen.
Rohkeutta on se, että ei pelkää vastustajan huutoa ja pilkkaa,
mutta vielä suurempaa rohkeutta on se, että panee yhteisen
edun oman kunniansa edelle. Jos hyppää kalliolta, tekee vastustajan elämän hyvin helpoksi ja jättää jälkeensä surevia ystäviä.
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Kuntavaalien siirtoa
juntattiin kulisseissa
kahdella eri verukkeella

”Vaalien siirtäminen avaa
rajattomat mahdollisuudet
väärinkäytöksille”
Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo
Grönroos kertoo, kuinka helmikuussa puoluesihteerien ja oikeusministeriön työryhmän kokouksissa asiat alkoivat saada outoja piirteitä: lopulta vaalien
siirtämisen syyksi kelpasivat THL:n virkamiesten esittämät arvailut.
SVEITSILÄISET äänestivät
hiljattain kansanäänestyksessä julkisille paikoille asetettavan burkakiellon puolesta.
Suomessa taas eduskuntapuolueet, perussuomalaisia lukuun ottamatta, päättivät kuntavaalien siirtämisestä
kahdella kuukaudella.
Kuntavaalien siirtyminen
edellyttää hallituksen esitystä voimassa olevan lainsäädännön muuttamiseksi, joka
esitys eduskunnan on hyväksyttävä. Oikeusministeriöllä
ja puoluesihteereillä ei ole itsenäistä toimivaltaa päättää
vaalien siirtämisestä.
Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos pitää kuntavaalien siirtelyoperaatiota hyvin erikoisena
– varsinkin tällä aikataululla.
- On ennenkuulumatonta, että vaalit siirretään vain
puolitoista kuukautta ennen vaalipäivää ja ilman, että
kaikki puolueet olisivat siirron kannalla. Jos johonkin
demokratiassa pitää voida
luottaa, se on, että vaalit pidetään ajallaan ja kansalaiset pääsevät päättämään siitä,
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ketkä heitä edustavat päätöksenteossa.
Perussuomalaiset eivät tukeneet vaalien siirtoa, sillä
niille ei ole olemassa kestäviä
perusteita.
- Maailmalla on järjestetty
ja järjestetään koko ajan vaaleja erilaisissa koronatilanteissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Espanjassa on vaalit
järjestetty noin kolmin-nelinkertaisessa tartuntatilanteessa Suomeen nähden. Kestäviä perusteita ei ole esitetty
siitä, miksi Suomessa vaaleja ei voitaisi järjestää, Grönroos sanoo.

Eteen ei ole tullut
ylittämättömiä esteitä
Puoluesihteerien ja oikeusministeriön työryhmä on
vuoden mittaan tarkkaillut
vaalien järjestelyjä ja viranomaiset ovat tehneet mittavia toimia erityisjärjestelyjen
suhteen.
Grönroos huomauttaa, että
puoluesihteerit ovat kommentoineet järjestelyjä ja
eteen ei ole tullut esteitä, joi-

"Maailmalla
on järjestetty
ja järjestetään
koko ajan
vaaleja."
Simo Grönroos

ta ei olisi saatu ylitettyä.
- Helmikuun alussa oikeusministeriön virkamiehet kuitenkin esittivät vaalien siirtoa. Perusteluina vedottiin
”kokonaisarvioon” siitä, että
vaalit olisi koronatilanteen
takia parempi järjestää vasta
syksyllä, jolloin tilanne voisi
olla parempi. Puoluesihteerit
torjuivat tuolloin esityksen
ja valmisteluja päätettiin jatkaa. Ministeri Anna-Maja
Henriksson halusi kuitenkin
vielä kokoontua helmikuun
aikana tarkastelemaan tilannetta, sillä helmikuussa tuli
hänen mukaansa viimeistään
reagoida vaalien ajankohtaan,
jos syytä olisi.
Grönroos kertoo, että kun
työryhmä alkoi kokoontumaan pari viikkoa sitten tämän tarkastelun tiimoilta, alkoivat asiat saada omituisia
piirteitä.
- Syitä vaalien siirtämiseen
ei ilmennyt, mutta kokouksia
haluttiin silti pitää kokouksien perään, koska ei oltu val-
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miita tekemään päätöksiä.
Sittemmin työryhmän saamassa muistiossa esiteltiin
koronatilannetta ja tehtyjä
vaalivalmisteluja.
- Muistiossa lisäksi annettiin toimenpide-ehdotuksiksi
se, että ensinnä vaalien järjestelemistä jatketaan ja toisena
ehdotuksena esitettiin, että
mikäli kuitenkin joudutaan
julistamaan maa poikkeustilaan, niin tässä tapauksessa ei
vaaleja voitaisi järjestää.

Pelkkä riskeillä
spekulointi ei riitä
perusteeksi
Kokouksessa Grönroos nosti esiin, että perussuomalaiset kannattaa vaalien järjestämisen jatkamista, mutta että
puolue ei voi hyväksyä vaalien siirtämisen sitomista poikkeustilaan, vaan mahdollisesta siirrosta pitäisi esittää
konkreettiset syyt, miksi vaaleja ei voitaisi järjestää.
- Yhteisymmärrystä asiasta

ei siis syntynyt ja päivä kokouksen jälkeen maa julistettiin
poikkeustilaan.
Seuraavan kokouksen pohjaesityksenä oli samankaltainen linjaus, jossa esitettiin,
että vaalien järjestämistä jatkettaisiin normaalisti, mutta
jos maahan julistettaisiin laajoja ulkonaliikkumiskieltoja,
niin vaalit jouduttaisiin siirtämään.
- Vaalien siirtoa yritettiin
siis kahteen otteeseen, ujuttamalla päätös siirrosta toimintasuositusten sivuhuomioksi.
Jos yksimielisyys olisi asiasta saavutettu, niin poikkeustilan julistamisen jälkeen oltaisiin todettu, että puolueiden
kesken on jo sovittu, että tässä tilanteessa vaalit joudutaan siirtämään. Sama tilanne olisi todennäköisesti ollut
edessä ulkonaliikkumiskieltojen osalta, jos yksimielisyys
oltaisiin saavutettu, Grönroos
sanoo.
Tapahtumat saivat viimeisen käänteen, kun
THL:n Mika Salminen nosti kokouksen aluksi esiin huolensa siitä, että riskit ovat
kasvaneet ja vaaliajankohta näyttää huonolta riskien suhteen. Tämä lausunto
sai muun työryhmän kääntymään vaalien siirtämisen
kannalle.
- Kummaksuin itse sitä, että
Salminen oli viikkoa aiemmin
todennut kokouksessa, että
tartuntamäärät nousisivat
seuraavien viikkojen aikana,
koska uusien koronatoimien
vaikutukset tulisivat viiveellä ja että vaalit voitaisiin tästä
huolimatta järjestää.

"Pelkkä
toteaminen
siitä, että
”riskit kasvavat”
ei riitä
päätöksenteon
tueksi."

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos
epäilee kuntavaalien todellisia siirtosyitä.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Pelaamista liikkuvaan
maaliin
KUINKA helppo on tähdätä maalipotku liikkuvaan jalkapallomaaliin? Tai ajoittaa juoksuvauhti, jos et tiedä, juostaanko sprinttiä vai maratonia? Eihän se helppoa ole, mutta silti
suomalainen demokratia on joutunut tällaiseen tilanteeseen
kuntavaalien siirtämisen myötä.

"Aika näyttää seuraukset
demokratialle."

Hallituksella oli vuosi aikaa miettiä kuntavaalien toteuttamista turvallisesti.

- Kuinka näin ollen tilanne
oli viikossa voinut muuttua
niin dramaattisesti, kun jo aiempi lähtöoletus oli se, että
tartunnat nousevat muutaman viikon – ja tämän lisäksi
maallikon silmään viikon tartuntalukujen kehitys ei edes
näyttänyt erityisen jyrkältä?
Totesin kokouksessa lisäksi, että pelkkä toteaminen siitä, että ”riskit kasvavat” ei riitä päätöksenteon tueksi, vaan
tarvittaisiin lukuja ja mustaa
valkoisella.

Isolla pensselillä
maalattu arvio
Kokous keskeytettiin ja
THL laati iltapäivän kokoukseen kirjallisen selvityksen,
jossa tuotiin esiin tartuntamäärien voivan liikkua huhtikuussa 2 600 ja 11 200 tartunnan välillä.
Grönroosin mukaan arvio
oli maalattu isolla pensselillä, eikä se antanut uskottavaa lisätietoa päätöksenteon
tueksi.
– Nostin esiin, että jopa
THL:n lukujen korkeimman
kauhuskenaarion tilanteessa
on järjestetty onnistuneesti
vaaleja ja kysyin virkamiehiltä sitä, miksi ulkomailla oltiin
pahemmissa tilanteissa voitu pitää vaaleja ja voidaan pitää vaaleja, mutta Suomessa

"Vaalien
siirto luo
rajattoman
spekulaation
siirron
todellisista
syistä."
ei voitaisi. En kuitenkaan saanut mitään vastausta.
Muut puolueet taas tukivat yksi toisensa jälkeen vaalien siirtoa ja perustivat
kantansa lähinnä Salmisen
arvioon riskien kasvamisesta ja jatkokokouksessa auktoriteetiksi nostettiin myös
THL:n Markku Tervahauta, joka esitti Ykkösaamussa,
että ”kesäkuu on huhtikuuta
parempi ajankohta vaaleille”.
- Vedin yhteen, että perussuomalaisten kanta oli edelleen se, että vaalien järjestämiselle ei ollut esteitä.
Vaaleja oli järjestetty ja vaaleja oli tulossa pahemmissa koronatilanteissa olevissa maissa, missä Suomi oli.

Järjestetäänkö
vaaleja edes
kesäkuussa?
Grönroosin yhteenveto tapahtuneesta on, että vaalien
siirtämiselle ei ole kestäviä

perusteita.
- Vaaleja yritettiin siirtää
pariin otteeseen vaivihkaa
yrittämällä sitoa siirto ensin
poikkeustilaan ja sitten ulkonaliikkumiskieltoihin. Kokouksia vaalien järjestämisestä
pidettiin kokouksien perään,
ihan kuin sen odottamiseksi, että syy vaalien siirtämiseen löytyisi. Lopulta THL:n
edustajien varsin ylimalkaiset lausunnot siitä, että ”riskit kasvaneet” ja kuinka kesäkuu olisi huhtikuuta parempi
ajankohta, näyttivät olevan
painavimpia argumentteja
siirron puolesta, joihin muut
puolueet tarttuivat.
Perussuomalaisten puoluesihteeri toteaa, että vaalien
siirtäminen näin lähellä vaalipäivää ja ilman yhteisymmärrystä on monessakin mielessä
ongelmallista.
- Se madaltaa kynnystä seuraaviin siirtoihin, ja jo nyt
spekuloidaan sillä, tullaanko vaaleja järjestämään kesäkuussakaan, jos koronatilanne on sellainen tai tällainen.
Vaalien siirto luo rajattoman
spekulaation siirron todellisista syistä ja siitä kuka asiasta hyötyy, , kuka asiasta hyötyy ja kuka häviää. Tällainen
spekulaatio on ymmärrettävää, sillä jos vaaleja lähdetään siirtämään heppoisin perustein vaalien alla, niin tämä
avaa rajattomat mahdollisuudet väärinkäytöksille.
Vuonna 1973 presidentti Urho Kekkosen toimikautta pidennettiin eduskunnan säätämällä poikkeuslailla,
joka on myöhemmin noussut suomettumisen ajan symboliksi.
- Aika näyttää, miten tämä
vaalien siirtäminen nähdään
tulevaisuudessa ja minkälaisia seurauksia sillä on suomalaiselle demokratialle.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Muutama päivä ennen ehdokaslistojen sulkeutumista muut
eduskuntapuolueet, perussuomalaisia lukuun ottamatta,
päättivät siirtää vaaleja kahdella kuukaudella. Syyksi esitettiin heikentynyt koronatilanne, mutta sitä ei osattu selittää,
miksi lukuisissa muissa maissa oltiin vaalit onnistuttu järjestämään paljon pahemmissa tilanteissa ja vaaleja järjestetään
maailmalla jatkuvasti koronasta huolimatta.
Koko jutussa oli ollut vadin maku jo useamman viikon ajan.
Vaalien siirtämistä yritettiin ensin koplata yhteen poikkeuslain julistamisen kanssa ja sitten yhdistää liikkumisrajoituksiin. Näissä kun ei onnistuttu, niin seuraavana vedottiin
”muuttuneeseen tilannekuvaan”, jota perusteltiin muun muassa THL:n kuuluisaksi nousseella ”laskuharjoituksella”, jossa päivittäiset tartuntaluvut heittelivät 2 600 ja 11 200 välillä.
Vaalien siirtäminen vain reilu kuukausi ennen vaaleja ja ilman puolueiden yhteisymmärrystä on demokratian uskottavuuden kannalta erittäin ongelmallista. Se avaa ovet rajattomille mahdollisuuksille väärinkäytöksiin ja rajattomalle
määrälle spekulaatioita.
Kannattiko puolue A siirtoa siksi, että sen gallup-kannatus
oli huono tai ehdokashankinta jäljessä tavoitteesta? Tai oliko puolue B sopinut asiasta etukäteen puolue C:n kanssa, ja
nämä näin ollen osasivat ajoittaa kuntohuippunsa oikein, ilman että rahaa ja energiaa käytettäisiin vääränä ajankohtana?
Vaalien siirto madaltaa myös kynnystä siirtää niitä jatkossakin. Mikä estää seuraavan ajankohdan lähestyessä saman
keskustelun alkamisen siitä, että olisiko joku toinen ajankohta vaaleille kenties sopivampi? Pahimmillaan enemmistö
puolueista voisi läkähdyttää vähemmistön kuoliaaksi kontrolloimalla sitä, koska vaalit pidetään ja muuttamalla aina
tarvittaessa ajankohtaa.
  
Perussuomalainen kenttä on tehnyt uskomattoman työn.
Ennen koronan alkamista puolueen ehdokastavoitteeksi asetettiin kunnianhimoisesti 6 000-6 500 ehdokasta. Vuoden
mittaan tulosta syntyi, ja tavoitteeksi vaaleissa linjattiin suurimman kuntapuolueen asemasta taisteleminen.
Siitä huolimatta, että valtaosan vuodesta korona on vaikeuttanut tilaisuuksien järjestämistä ja vaalien siirtosirkus
osui ehdokasasettelun loppumetreille, niin kenttä venyi historiallisiin tuloksiin - ehdokkaita saatiin kokoon alkuperäiseen listojenjättöpäivään mennessä viisi ja puoli tuhatta!
Tätä kirjoittaessani vaalit ovat siirtymässä kesäkuun puoleenväliin ja ehdokasasettelu on ilmeisesti avoinna vielä toukokuun alkuun asti. Näin ollen työ perussuomalaisten ehdokkaiden keräämiseksi jatkuu täyttä höyryä.
Muut puolueet ovat nostaneet esiin ”vihapuheen” pelon
syyksi sille, miksi ehdokkaita on ollut vaikea saada. Perussuomalaiset eivät taas asiasta ole puhuneet, sillä on itsestäänselvyys, että perussuomalaisten riveihin lähtijältä odotetaan paksua nahkaa ja kykyä pitää päänsä tiukoissakin
paikoissa.
Tästä huolimatta tuhannet suomalaiset ovat jo tehneet päätöksen lähteä mukaan ehdolle perussuomalaiseksi kuntapäättäjäksi. Mitä enemmän ehdokkaita saadaan, niin sitä
suuremmat mahdollisuudet meillä on luoda vahva jalansija
kuntiin, murtaa vanhojen puolueiden valta ja saada punavihreä hallitus kaatumaan. Lähde sinäkin mukaan - ja otetaan
yhdessä Suomi takaisin.
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Ulkomaalaiset osallistuvat
heikonlaisesti peruspalvelujen
rahoittamiseen

Katso, mitä
maahanmuutto
maksaa omassa
kunnassasi
Väestön kasvattaminen maahanmuutolla ei vahvista kunnan veropohjaa, sillä maahanmuuttajat
yleensä maksavat suhteellisen vähän kunnallisveroa, jolloin heidän panoksensa yhteisen kakun
kasvattamiseen jää vaatimattomaksi. Tampereella asuvista maahanmuuttajataustaisista henkilöistä vain joka toinen käy töissä, ja moni heistä elää tulonsiirtojen varassa.
AJATUSPAJA Suomen Perustan julkaisemasta interaktiivisesta nettikartasta on
nähtävillä Suomen jokaisen kunnan osalta perustiedot maahanmuuton kustannuksista, eli tilastotiedot
maahanmuuttajien sosiaalietuuksista, työllisyydestä, palkka- ja yrittäjätuloista,
koulutusasteesta ja maksetuista kunnallisveroista verrattuna kantaväestöön.
Tilastotiedoista on nähtävissä, että kunnan väkiluvun
kasvattaminen maahanmuutolla ei vahvista kunnan veropohjaa, sillä maahanmuuttajat maksavat suhteellisen
vähän kunnallisveroa, jolloin he osallistuvat heikonlaisesti kunnan peruspalvelujen
maksamiseen. Tämä on selvästi nähtävissä esimerkiksi Tampereella, jossa asuvista
maahanmuuttajataustaisista
vain joka toinen käy töissä.

Maahanmuuttajat
tienaavat heikosti
Maahanmuutosta onkin
syntynyt Tampereelle rahoitusvaje, jonka loppusumma

Vantaalla
jopa 62 prosenttia
18-64-vuotiaista
pakolaistaustaisista saa
toimeentulotukea.
on huimat 28 305 305 euroa.
Tämä luku siis kertoo, kuinka paljon kunnan kantaväestöä vähemmän maahanmuuttajat Tampereella osallistuvat
kunnan peruspalvelujen rahoittamiseen maksettujen
kunnallisverojen kautta suhteutettuna maahanmuuttajien väestömäärään.
Tampereella suomalainen
kantaväestö maksaa kuntaveroa keskimäärin noin 4
000 euroa vuodessa. Kaikkien Tampereen maahanmuuttajataustaisten osalta luku jää
vain vähän yli puoleen vastaavasta, eli maksetun kuntaveron määrän keskiarvo on
vain 2 280 euroa.
Matalaksi jäävä verokertymä selittyy osaksi sillä, että

Maahanmuutto heikentää
palveluita ja nostaa
asumisen hintaa
Osoitteesta kuntaluvut.fi jokainen voi etsiä oman kotikuntansa osalta tärkeimmät perustiedot maahanmuuton
kustannuksista eli tilastotiedot saaduista sosiaalietuuksista,
työllisyydestä, palkka- ja yrittäjätuloista, koulutusasteesta ja
maksetuista kunnallisveroista verrattuna kantaväestöön.
TUTKIJA Samuli Salminen on
tehnyt Suomen Perustalle aiemmin muitakin maahanmuu-
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Tutustu kustannuksiin:
kuntaluvut.fi

ton kustannuksia tarkastelevia
tutkimuksia. Uuden tutkimuksen tiedot perustuvat Tilasto-

Tampereella toimeentulotukea maksetaan 21,8 prosentille ulkomaalaisväestöstä, eli
suhteellisesti yli kaksinkertaiselle määrälle kuin kantaväestössä.

maahanmuuttajat ansaitsevat
selvästi kantaväestöä vähemmän. Tampereella suomalaisen kantaväestön palkka- ja
yrittäjätulojen keskiarvo on
31 080 euroa, kun kaikkien
ulkomaalaisten osalta sama
keskiarvoluku on noin puolet
vähemmän eli 16 790 euroa.
Kun tarkastellaan isoja pakolaismaita – eli Tampereella asuvia henkilöitä, joiden
taustamaa on Irak, Soma-

Kuten muuallakin Suomessa, myös Pirkanmaalla monet

maahanmuuttajataustaiset
elävät tulonsiirtojen varassa. Tampereella toimeentulotukea maksetaan jopa 21,8
prosentille ulkomaalaisväestöstä eli suhteellisesti yli kaksinkertaiselle määrälle kuin
kantaväestössä. Isojen pakolaismaiden osalta luku on
vieläkin suurempi, sillä tässä maahanmuuttajaryhmässä
toimeentulotukea maksetaan
jopa 59 prosentille väestöstä.

keskuksen rekisteritietoihin
vuodelta 2018, eli käytössä on
ollut tuoreimmat saatavilla olevat tiedot.
- Tilastokeskus kerää laajasti tietoja kaikista Suomessa
asuvista ihmisistä, kuten maksetuista veroista, saaduista sosiaalituista, käytetyistä palveluista ja niin edelleen. Tiedoista
voidaan myös nähdä, onko
henkilö syntynyt Suomessa vai
ulkomailla, ja lisäksi on mahdollista erotella niin kutsuttu
toinen maahanmuuttajasukupolvi, eli vaikka olisi syntynyt

Suomessa, näemme kyseisen
henkilön taustan. Julkaistavat tulokset käsittävät sekä ensimmäisen että toisen maahanmuuttajasukupolven.
Olennaista uudessa tutkimuksessa onkin erityisesti kuntakohtaisten tietojen tarkastelu
maksetuista kunnallisveroista,
koska kunnallisverolla pitkälti
maksetaan kuntien peruspalvelut. Tutkimustiedon perusteella
on selvää, että maahanmuuttajat maksavat suhteellisen vähän
kunnallisveroa, vaikka he käyttävät samoja kunnallisia palve-

luja kuin kantasuomalaisetkin.
- Kuntien taloudet eivät kestä sitä, että maahanmuuttajat maksavat vain hyvin vähän
kunnallisveroa. Maahanmuuton
seurauksena kuntiin syntyykin
rahoitusvaje, jota voidaan korjata vain menoleikkauksilla, kunnallisveron korotuksella tai lisävelalla, Salminen sanoo.
Hän korostaa, että maahanmuuton kustannuksia ei ole
mahdollista leikata yksinomaan
luopumalla maahanmuuttajien
erityispalveluista, koska maahanmuuttajat käyttävät myös
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lia, Afganistan tai Syyria –
niin näiden maahanmuuttajien palkka- ja yrittäjätulojen
keskiarvo on jopa muita maahanmuuttajaryhmiä heikompi. Summa on vain 6 300 euroa.

Moni maahanmuuttaja
ei jaksa opiskella

Suomen Perustan
tutkija Samuli
Salminen esitteli
maahanmuuton
kustannuksia.

Maahanmuuttajilla on keskimäärin matalampi koulutus kuin kantaväestöllä. Tämä
näkyy myös Tampereella, missä kaikista ulkomaalaistaustaisista vain 61,9 prosenttia on suorittanut toisen
asteen tutkinnon. Suomalaisesta kantaväestöstä toisen
asteen tutkinto on 92 prosentilla väestöstä.
Kuten edellä esitetyistä luvuista näkee, maahanmuutto on suuri rasite Tampereen
kuntataloudelle. Tampereella asui vuonna 2018 kaikkiaan
16 514 yli 14-vuotiasta maahanmuuttajataustaista henkilöä, kun kantaväestön yli
14-vuotiaiden lukumäärä on
186 538. Maahanmuutosta aiheutuu siis veronmaksajille
ylisuuret kustannukset suhteutettuna maahanmuuttajataustaisten henkilöiden lukumäärään.

Vantaalla harvempi
kuin joka kolmas
käy töissä
Vantaa on nykyään yksi
Suomen monikulttuurisimmista kaupungeista, ja se
myös käy erittäin kalliiksi kuntataloudelle. Vantaalla
samoja peruspalveluja kuin
kantasuomalaisetkin. Ongelmia
syntyy siis myös peruspalveluihin, koska niiden rahoitus jää
niin vajaaksi.
Tiedot maahanmuuttajien
työllisyysasteesta, palkka- ja
yrittäjätuloista, koulutusasteesta ja heidän maksamistaan veroista ovat olennaisia, koska ne
osaltaan kertovat myös siitä,
miten maahanmuuttajat pärjäävät.
Salminen toteaa, että maahanmuuton vaikutuksia kuntatalouteen voidaan kuitenkin

jopa 62 prosenttia 18-64-vuotiaista pakolaistaustaisista saa
toimeentulotukea. Suomen
kantaväestön osalta toimeentulotukea saaneiden saman
ikäisten osuus oli vain 8,2
prosenttia. Vuositasolla pakolaistaustaisten (Irak, Somalia, Afganistan ja Syyria) toimeentulotukiin hupenee 10
518 787 euroa.
Myös asumistuen osalta Irakin, Somalian, Afganistanin
ja Syyrian kansalaisten suhteellinen osuus on suurempi
kuin kantaväestöllä. Pakolaismaiden asukkaista asumistukea saaneiden osuus oli jopa
54,2 prosenttia, kun kantaväestön osalta luku on 15,8 prosenttia.
Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisten
työllisyysaste Vantaalla on
32,2 prosenttia, eli harvempi kuin joka kolmas kyseisen maahanmuuttajaryhmän
edustajista käy töissä. Suomen kantaväestön työllisyysaste Vantaalla on 79,8 prosenttia, eli luku on huimasti
korkeampi.

Maahanmuutosta
seuraa rahoitusvaje
Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisilla toisen asteen tutkinnon on
saavuttanut 38,5 prosenttia
eli hieman useampi kuin joka
kolmas. Vastaavasti kantaväestön osalta reilut 87 prosenttia oli suorittanut toisen asteen tutkinnon.
Tutkimustiedon perusteella
on selvää, että maahanmuuttajat maksavat suhteellisen
vähän kunnallisveroa, vaikka
he käyttävät samoja kunnallisia palveluja kuin kantasuomalaisetkin. Maahanmuuton
seurauksena kuntiin syntyykin rahoitusvaje, jota voidaan
korjata vain menoleikkauksilla, kunnallisveron korotuksella tai lisävelalla.
Erityisen hyvin tämä näkyy
Vantaalla, missä Irakin, Somalian, Afganistanin ja Syyrian kansalaisilla palkka- ja
yrittäjätulojen keskiarvo vuodessa on vain 8 040 euroa.
Suomalaisen kantaväestön
osalta tulojen keskiarvo vuodessa on 37 470 euroa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

tarkastella useista muistakin näkökulmista. Tutkimustiedon perusteella maahanmuutto, varsinkin pääkaupunkiseudulla,
vaikuttaa heikentävästi eräiden
alojen palkkatasoon. Maahanmuutto vaikuttaa myös asumisen hintaan.
- Esimerkiksi Espoon kaupungin asunto-ohjelman mukaan
maahanmuutto on nostanut
asuntojen hintoja ja vuokria Espoossa, Salminen sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET

Espoossa pelätään Vantaaksi muuttumista

Vieraskielisten osuus väestönkasvusta on yli 90 prosenttia
Maahanmuutosta aiheutuu vuositasolla Espoon kuntatalouteen käsittämättömän suuri rahoitusvaje, yhteensä jopa 118 072 099 euroa. Summa on niin suuri, että
tulevaisuudessa Espoolla on väistämättä edessään joko
kunnallisveroasteen nostaminen, lisävelka tai sitten kaupungin peruspalveluja on pakko alkaa leikata.
MAAHANMUUTTO muokkaa nopealla vauhdilla Espoon väestörakennetta. Vieraskielisen väestön osuus Espoossa kasvoi
runsaasti varsinkin viime vuonna. Lokakuun lopussa vieraskielisiä asukkaita kaupungissa oli
jo 56 100 eli lähes 19 prosenttia koko väestöstä. Vieraskielisten osuus vuoden 2020 tammilokakuun väestönkasvusta oli yli
90 prosenttia. Vieraskielisten espoolaisten määrän kasvun ennustetaan nousevan myös tulevina
vuosina.
Kuten kaikille Suomen kunnille,
myös Espoolle väestörakenteen
muuttuminen käy kalliiksi. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä esittikin jo aiemmin Helsingin Sanomien haastattelussa, että
valtion pitäisi nykyisin osallistua
paljon avokätisemmin maahanmuuton kustannuksiin Espoossa.

Maahanmuuttajataustaiset
asukkaat maksavat
Espoossa puolet
vähemmän
kuntaveroa.
hin vuodelta 2018, eli verkkopalvelussa käytössä on tuoreimmat
saatavilla olevat luvut.

Työtulot jäävät
matalalle tasolle

Maahanmuuttajataustaiset asukkaat maksavat Espoossa puolet vähemmän kuntaveroa kuin kantasuomalaiset, joten
maahanmuuttajaväestön osallistuminen yhteisten palvelujen rahoittamiseen jää vajaakKäyttävät reippaasti
si. Kun suomalainen kantaväestö
maksaa kunnallisveroa Espooskalliita palveluita
sa keskimäärin noin 6 000 euroa
vuodessa, maahanmuuttajatausMäkelä on erityisen huolissaan
taisten espoolaisten osalta sama
siitä, että vieraskieliset ovat yliedustettuina useissa kalliissa pal- summa on vain 2 990 euroa.
Jos huomioidaan isot pakolaisveluissa, kuten lastensuojelussa ja
maat eli ne Espoon asukkaat, joityöttömyyden hoidossa. Samalden taustamaa on Irak, Somalia,
la Espoo joutuu tekemään invesAfganistan tai Syyria, niin heidän
tointeja ja ottamaan velkaa.
maksamansa kunnallisveron kesAjatuspaja Suomen Perustan
kiarvo jää vieläkin pienemmäksi.
äskettäin verkossa julkaisemasta tietopaketista maahanmuuton Summa on vain 1 270 euroa vuodessa.
kuntakohtaisista talousvaikutukPakolaistaustaisista espoolaisista on nähtävissä, että Mäkelän
sista harvempi kuin yksi kolmeshuoli ei ole turha: maahanmuutta käy töissä, eli tämän maahanto on valtava kulurasite Espoon
muuttajaryhmän työllisyysaste
taloudelle. Mitä enemmän maahanmuuttoa, sitä enemmän rahaa on vain 30,4 prosenttia. Kun huomenee, niin suorien kuin epäsuo- mioidaan kaikki Espoossa asuvat ulkomaalaistaustaiset henrienkin kustannusten kautta.
kilöt, niin työllisyysaste nousee
Jokainen voi etsiä oman kotisentään 59 prosenttiin, mutta sekuntansa perustiedot maahanmuuton kustannuksista osoittees- kin jää kauas kantaväestön työlta kuntaluvut.fi. Tiedot perustuvat lisyysasteesta, joka on lähes 80
prosenttia.
Tilastokeskuksen rekisteritietoi-

Vaikka osa maahanmuuttajista käykin töissä, tulot jäävät
yleensä mataliksi. Ulkomaalaistaustaisten palkka- ja yrittäjätulojen keskiarvo vuositasolla on 23 740 euroa, siinä missä
kantasuomalaiset tienaavat yli
tuplasti paremmin, eli kantaväestön palkka- ja yrittäjätulojen keskiarvo on 47 680 euroa.
Pakolaistaustaisten espoolaisten palkka- ja yrittäjätulojen keskiarvo on vain 7 650 euroa vuodessa.

Pakolaistaustaisista
yli 60 % toimeentulotuen piirissä
Moni maahanmuuttajataustainen elää Espoossakin yhteiskunnan tukien varassa, eli
jopa 17,6 prosenttia ulkomaalaistaustaisista 18-64-vuotiaista saa toimeentulotukea. Kun
huomioidaan tarkemmin yksinomaan pakolaistaustaiset
(Irak, Somalia, Afganistan ja
Syyria) Espoossa asuvat henkilöt, niin heidän ryhmässään
jopa 60,1 prosenttia on toimeentulotuen piirissä. Espoossa asuvasta suomalaisesta kantaväestöstä vain 5,8 prosentille
maksetaan toimeentulotukea.
Vuositasolla maahanmuutosta aiheutuukin Espoon kuntatalouteen käsittämättömän
suuri rahoitusvaje, yhteensä
jopa 118 072 099 euroa. Rahoitusvaje viittaa siihen, kuinka
paljon kantaväestöä vähemmän maahanmuuttajat Espoossa osallistuvat kunnan peruspalvelujen rahoittamiseen
maksettujen kunnallisverojen
kautta suhteutettuna maahanmuuttajien väestömäärään.
Rahoitusvajeen summa on
niin suuri, että tulevaisuudessa
Espoolla on väistämättä edessään joko kunnallisveroasteen
nostaminen, lisävelka tai sitten
kaupungin peruspalveluja on
pakko alkaa leikata.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Purra kehottaa
hallitusta hankkimaan
ripeästi rokotteita

”Pitääkö kaikessa
olla aina EU:n "Aika moni EU-maa on
miettinyt yksilöllisempiä
selän takana?” vaihtoehtoja."
Suomen rokotehankinnat EU:n yhteishankintojen kautta ovat kompastelleet ja takkuilleet. Rokotteiden saaminen on viivästynyt,
ja edelleen on epäselvää, kuinka nopeasti ja
kuinka paljon suomalaisia saadaan rokotettua
kesään mennessä. Monissa muissa EU-maissa
on tehty yksilöllisempiä ratkaisuja, ja tuloksetkin ovat olleet sen mukaisia.
PERUSSUOMALAISTEN
kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Riikka Purra kehottaa vahvasti hallitusta
panostamaan erityisesti rokotteiden saamiseen.
- Voisi myös miettiä sitä, pitääkö kaikessa olla aina EU:n
selän takana, vai kykenisimmekö ehkä tekemään muita
päätöksiä. Aika moni EU-maa
on miettinyt yksilöllisempiä
vaihtoehtoja, näin esimerkiksi
Tanska on toiminut, Purra sanoi Ylen A-Studiossa.
Tanska on onnistunut saamaan maahan nopeasti paljon
rokotteita. Maan terveysviran-

omaiset tiedottivatkin äskettäin, että kaikki koronarokotuksen haluavat tanskalaiset
voisivat saada rokotteen jo kesällä. Myös esimerkiksi Saksa
on hankkinut itsenäisesti miljoonia rokotteita ohi EU:n yhteishankinnan.

Ennakkotestien
vaatiminen
rajatestausta
järkevämpää
Hallituksen lakiesitys, jolla
on haluttu saada mahdolliseksi niin sanottu pakkotestaus
rajoilla, on valiokuntakäsitte-

Tanska
on onnistunut
saamaan
maahan nopeasti
paljon
rokotteita.
lyvaiheessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai juuri valmiiksi mietintönsä, jonka
lausumassa edellytetään, että
hallitus valmistelee maahantuloon ennakkotodistuksiin
perustuvan mallin.
Purra huomauttaa, että testaus rajoilla sitoisi paljon terveydenhuollon henkilökunnan resursseja.
- Siinäkin mielessä ennakkotestien vaatiminen olisi järkevämpää, koska se ei kuormita
niin paljon meidän terveydenhuoltojärjestelmäämme. Mei-

Wihonen: Viranomaisten keskinäinen
yhteistyö ei näytä sujuvan
Kansanedustaja Jussi Wihonen kysyy, pitääkö kansalaisten olla huolissaan viranomaisten takkuilevasta
yhteistyöstä koronaepidemian hoitamisessa.

Tilanne ei näytä
parantuneen

KANSANEDUSTAJA Jussi Wihonen kysyi jo 22. helmikuuta, pitääkö kansalaisten olla
huolissaan viranomaisten keskinäisestä työskentelystä, jos yhteisessä tiedotustilaisuudessa
ei tiedetä lainkaan, mitä toinen
osapuoli aikoo esittää.
Kirjallisen kysymyksen taustalla oli viikolla seitsemän STM:n
ja THL:n viikoittaisessa koronatiedotustilaisuudessa THL:n toimesta esitetty ehdotus sulkea
pääkaupunkiseudun baarit ja
yökerhot määräajaksi.
STM:n edustajille tämä tuli yllätyksenä. Tiedotustilaisuuden

Wihosen mukaan kysymyksen jättämisen jälkeen ei tilanteen voida sanoa parantuneen.
Pahentunut koronatilanne johti poikkeusolojen ja uuden ”sulkutilan” julistamiseen. ”Sulkutilan” julistus vaikuttikin olevan
ensisijaisesti uuden viranomaistermin lanseeraustilaisuus, sillä monelle jäi epäselväksi, mitä
sulku oikeastaan tarkoittaa ja
mitä siinä suljetaan. Hallitus sai
lisäksi moitteita lainvalmistelustaan, kun sen katsottiin asettaneen aikataulun eduskunnalle
ravintolat sulkevan lain käsittelemiseksi.
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jälkeen asiaa korjattiin, ja THL:n
johto joutui hallituksen puhutteluun.
- Eikö viranomaisten ja hallituksen kesken käydä neuvotteluja koronatoimista? Miten hallitus aikoo yhdessä terveys- ja
alueviranomaisten kanssa parantaa viestintäänsä selkeämmäksi, yksinkertaisemmaksi ja
tehokkaammaksi? Miten hallitus ja viranomaiset aikovat
vastedes käyttää energiaansa
taudin tukahduttamiseen ja tartuntojen leviämisen estämiseen
keskinäisten nokittelujen sijaan? Wihonen halusi tietää.
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dän terveydenhuollon henkilökunnallamme on myös
käyttöä muualla. On myös
mahdollista laittaa rajaa kiinni jossain päin Suomea, mutta samalla kokonaisuuden on
oltava kunnossa, eli kun ihmisiä tulee rajan yli, me kykenisimme vaatimaan testejä, Purra sanoi.

Vaalien
järjestämiseen
varattu aika valui
hukkaan
Perussuomalaiset on painottanut, että päätös huhtikuun
kuntavaalien siirtämisestä
järjestettäväksi 13. kesäkuuta on tehty kevyin perustein.
Oikeusministeri Anna-Maja
Henriksson on vedonnut asiassa vahvasti THL:n laskemiin
malleihin Suomen koronavirustilanteen mahdollisesta kehittymisestä kevään aikana.

Purra toteaa, että oikeusministeriöllä ja hallituksella olisi ollut vuosi aikaa valmistautua terveysturvallisten vaalien
pitämiseen.
- Samaan on kyennyt moni
Euroopan maa, monessakaan
maassa vaaleja ei ole peruutettu. Suomessakaan ei olisi ollut mahdotonta ratkaista esimerkiksi kotieristyksessä
olevien äänestämistä, koska
heitäkään ei ole niin merkittäviä määriä. Etukäteen olisi myös pitänyt miettiä, miten
voimme esimerkiksi äänestää ulkona, eli kyllä vaihtoehtoja olisi ollut. Me pidämme
tärkeänä, että demokratiassa
ja oikeusvaltiossa vaalit pidetään ajallaan.
- Totta kai perussuomalaiset
ymmärtää, jos epidemiatilanne on niin paha, että vaaleja
ei voi pitää. Se ei kuitenkaan
poista sitä tosiasiaa, että vaalien järjestämiseen on ollut aikaa valmistautua, Purra sanoi.

"Pääministeri
Marin totesi
vuosi sitten,
että jätetään
spektaakkelit
muille."
Jussi Wihonen
Lisäksi STM:n ja Etelä-Suomen
aluehallintovirasto väänsivät
kättä siitä, saavatko yksityiset
kuntosalit ja muut harrastetilat olla auki, jos niissä on enimmillään 10 ihmistä kerrallaan.
Kaiken kruunasi viikolla 9 tehty päätös kuntavaalien siirtämisestä ja siitä seurannut runsas keskustelu. Kritiikkiä hallitus
on saanut myös lainvalmistelustaan ja sen läpinäkyvyydestä.
- Paljon on ehtinyt tapahtua
parissa viikossa. Viimein sain kirjalliseen kysymykseeni vastauk-

sen ministeri Krista Kiurulta, Wihonen kertoo.

Hallituksen viestintä
tuntuu lähinnä uhkailulta
Vastauksessa Kiuru esittelee
hallituksen hybridistrategiaa.
Viestinnästä Kiuru toteaa:
- Hallituksen viestintästrategian kaksi keskeistä arvoa ovat
luotettavuus ja avoimuus. Hallitus viestii niin, että ihmiset voivat luottaa saavansa oikeaa ja
luotettavaa tietoa tasapuolises-

Riittääkö hallitukselle nyt
alle kaksi kuukautta niiden
kaikkien toimien tekemiseen, jotka olisi pitänyt tehdä jo aiemmin?

Hallitus tarvitsee
kunnon suunnitelman

Riikka Purra
ihmettelee hallituksen sekoilua
koronatoimien
kanssa.

Onko vaalien
siirtämisestä hyötyä?
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan
suurin ongelma on se, että rokotteita ei ole saatu, eikä kansaa ole ehditty rokottaa tarpeeksi.
- Kyllä demokratiaan kuuluu
myös se, että voi äänestää turvallisesti. Turvallisuus on nyt
tässä se tärkein asia. Nyt myös
ennakkoäänestyksen mahdollisuutta ollaan pidentämässä,
Malmi sanoi.
Purra huomautti, että Malmin lausuman perusteella
vaaleja tuskin on edes kesäkuussa.
- Tilanne ei kesään mennessä muutu merkittävästi. Nyt
vaaleja siirrettiin alle kaksi kuukautta eteenpäin, ei esimerkiksi syksyyn. En tiedä,
miten tämä on epidemiologisesti perusteltua tai THL:n
graafien mukaan perusteltua.
ti ja oikea-aikaisesti. Viestinnän
selkeyteen ja saavutettavuuteen kiinnitetään tilanteen ihmisten terveyttä vaarantavan
luonteen vuoksi erityistä huomiota.
- Hallitus ja koronavirusepidemian hoidosta vastaavat keskeiset viranomaiset käyvät
säännöllistä ja jatkuvaa keskustelua koronatilanteesta ja sen
edellyttämistä toimenpiteistä.
Kansallisella tasolla tehdyistä
päätöksistä, linjauksista ja ohjeistuksista viestitään säännöllisesti, sekä epidemian tilannekuvasta tiedotetaan viikoittain,
kertoo Kiuru.
- Nyt keskustelussa ovat olleet
liikkumisrajoitukset, ja mitä ne
käytännössä tarkoittaisivat. Sulkutoimet tulivat voimaan vasta nyt viikolla, joten hallituksen
pakonomainen viestintä liikkumiskielloista tuntuu lähinnä
kansalaisten uhkailulta, Wihonen sanoo.

Hallitus joutuu huhtikuun
kehysriihessä tekemään
merkittäviä talouspäätöksiä
ennen vaaleja. Hallituksen
pitäisi kyetä elvyttämisen
lisäksi myös tasapainottamaan julkista taloutta ja
luomaan työpaikkoja.
Purra ei usko, että hallitus
kykenisi saamaan aikaiseksi
yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti vaadittavia päätöksiä.
- Sen näkee jo siitä, että
hallituksessa on puolueita, jotka ovat juuri esittäneet uusia veroja ja menokohteita. On melko selvää,
että järjestelmämme on ajamassa seinään. Paitsi että
me tarvitsemme lisää työtä,
tuottavuutta ja kilpailukykyä, niin meidän on välttämätöntä samalla tarkastella
myös menoja.
- Samaan aikaan pitäisi
siis kyetä tekemään rakenteellisia päätöksiä liittyen
siihen, miten meidän menojamme priorisoidaan. Tilanne, jossa demografiset
haasteemme ovat kaikkien
tiedossa, työllisyysasteessa
olisi paljonkin korjattavaa
ja samaan aikaan on ne menot, niin tämä kokonaisuus
ei ole kestävä, kuten kaikista madonluvuista jo tiedämme, Purra sanoi.
Hänen mukaansa hallituksella pitäisi olla suunnitelma.
- Selvä tie, mitä lähdetään
kulkemaan ja missä sitten
on edessä selviä muutoksia,
mitä valtio tarvitsee kestääkseen.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Suoria vastauksia
ei tule
Tautitilanne on vakava, juuri sen vuoksi viranomaisviestinnän tulisi olla selkeämpää
Wihosen mielestä.
- Hallituksen tiedottamisen
epäselvyyden jatkuessa ja
yleisesti mediassa nousseen
kritiikin seurauksena voidaan
todeta, ettei kaikki ole ihan
kunnossa. Pääministeri Sanna
Marin totesi vuosi sitten, että
jätetään spektaakkelit muille.
Nyt kuitenkin hallitus tarjoaa
lähes jokaisen tiedotuksensa
jälkeen uusia spektaakkeleita, eikä viranomaisten kesken
tunnu vieläkään löytyneen
yhteistä säveltä.
- Ilmeisesti huolissaan pitää
olla, Wihonen toteaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA PS ARKISTO

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala (oik.) toimii Rokote Laboratories Finland -yrityksen puheenjohtajana. Yritys kehittää nenäsumutteena annettavaa koronavirusrokotetta.

Nenäsumutteena annettavasta koronarokotteesta
voisi tulla vientimenestys

”Missä viipyy valtion rahoitus?”
Suomessa on aloitettu jo keväällä 2020 koronarokotteen kehittäminen. Rokote on tarkoitettu annosteltavaksi nenäsumutteena. Kansanedustaja Arja Juvonen ihmettelee, miksi tälle yhteiskunnan kannalta
äärimmäisen tärkeälle rokotevalmisteelle ja Suomen
potentiaaliselle vientimenestykselle ei ole vielä
myönnetty valtion rahoitusta.
ROKOTE perustuu Helsingin ja
Itä-Suomen yliopistoissa tehtyyn tutkimustyöhön. Yliopistot
ovat mukana Rokote Laboratories Finland -yrityksessä perustajina ja omistajina.
- Helsingin Sanomien tietojen
mukaan yritys käy useiden tahojen kanssa neuvotteluja toiminnan rahoituksesta. Yrityksen
tavoite on tuottaa äärettömän
tärkeä rokotevalmiste yhteiskunnan käyttöön. Suomessa rokotustahti matelee edelleen,
kun tilattuja rokotteita ei ole
toimitettu sovitussa aikataulussa. Yhteiskuntamme edun
nimissä hallituksen pitäisi nyt
osoittaa tarvittava rahoitus, jolla kotimainen rokotetuotanto
saadaan käyntiin, kansanedustaja Arja Juvonen esittää.
Kansallinen rokotetutkimus ja
-tuotanto palauttaisi Suomen
innovoijaksi ja toisi vientitulo-

ja sen sijaan, että Suomi joutuu
ostamaan omatkin rokotteensa
ulkomailta.

”Uusi Nokia voi olla
käsissämme”
- On Suomen etu nyt ja tulevaisuudessa, että toimimme etulinjassa ja parannamme
huoltovarmuutta liittyen rokotetoimintaan. Vuonna 2003
alasajettu rokotetuotanto on
mahdollista nostaa ylös, ja erilaiset kokeilut ja uudet innovaatiot mahdollistavat myös
kansainväliset markkinat. Koronarokotteen onnistunut kehittäminen kotimaassa on positiivisin uutinen pitkään aikaan
liittyen koronaepidemiaan.
Kyseessä on myös kansainvälisesti tärkeä asia. ”Uusi Nokia” voi olla käsissämme, Juvonen sanoo.

Arja Juvonen
Rokotteen ovat kehittäneet
akatemiaprofessori Seppo YläHerttuala, professorit Kalle Saksela (kuvassa) ja Kari Alitalo sekä
diplomi-insinööri Pasi Kemppainen. Professoreiden mukaan
nenän kautta annosteltu rokote näyttäisi antavan laajemman
immuunivasteen kuin lihakseen
pistetty rokote.
Juvonen on jättänyt myös toimenpidealoitteen rahoituksen
turvaamisesta kotimaisen rokotetuotannon käynnistämiseksi.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Paluu normaaliin karkaa koko
ajan kauemmaksi
KANSANEDUSTAJA, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna Reijonen on huolissaan annetun rokoteaikataulun
toteutumisesta. Kirjallisen kysymyksen asiasta tehnyt Reijonen
haluaa tietää, miten Suomi aikoo huolehtia aikatauluissa pysymisestä.
Kirjallisen kysymyksen asiasta
tehnyt Reijonen haluaa tietää,
miten Suomi aikoo huolehtia aikatauluissa pysymisestä.

- Hyvin organisoidut rokotukset ovat tärkeitä, jotta pandemia saadaan hillittyä. Rokotteiden hankinnan ja jakelun täytyy
olla takkuamatonta.
EU-komissio on jo tammikuussa kehottanut rokottamaan yli
80-vuotiaat ikäihmiset ennen
maaliskuuta. Eri puolilla Suomea tilanne vaihtelee huomattavasti. Rokotteiden saannin
kanssa on ollut ongelmia. Komissio on kehottanut myös,

että vähintään 80 % terveydenhuollon työntekijöistä tulisi olla
rokotettu ennen maaliskuuta 2021.
- Rokotustahti tuntuu hitaalta, ja sen myötä paluu entiseen
normaaliin karkaa koko ajan
kauemmaksi, toteaa Reijonen.
Reijonen teki kirjallisen kysymyksen siitä, miten aikataulut
pitävät paikkansa ja mitä Suomi
aikoo tehdä, jotta EU-komission
kehotus toteutuu.
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Sanna Marinin poliittinen erityisavustaja Matti Niemi ansaitsee eniten. Hänen palkkansa on huimat 7 987 euroa.

Hallituksen ministereillä
65 erityisavustajaa

Palkka jopa lähes 8 000
euroa kuukaudessa
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen
ministerien liepeillä häärii useiden kymmenien avustajien sekä avustajien tukihenkilöiden hovi. Avustajamassan palkkakulut ovat kolmessa vuodessa paisuneet jo 80
prosenttia. Nykyisiin palkkoihin hupenee
vuodessa 11 miljoonaa euroa.
PÄÄMINISTERI Sanna
Marinin (sd) hallituksen ministereitä komppaa nyt historiallisen suuri avustajajoukko, vaikka avustajien määrä
alkoikin paisua jo 2019, jolloin Antti Rinne (sd) aloitti pääministerinä. Tuolloin
kerrottiin, että Rinteen hallituksen ministereillä oli 80
avustajaa, joista 65 oli erityisavustajia ja 15 valtiosihteereitä. Avustajien määrä lähti laukalle heti hallituksen
vaihduttua, sillä pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksella oli tukenaan neljä
valtiosihteeriä ja 42 erityisavustajaa.

Ministereillä on tällä hetkellä 65 erityisavustajaa, eli
avustajista saisi kasattua jo
kuuden jalkapallojoukkueen
verran pelaajia. Avustajien lisäksi Marinin hallituksessa on 15 valtiosihteeriä, eli yli
kolme kertaa enemmän kuin
Sipilän hallituksessa.
Avustajarallin pyörittäminen ei ole halpaa lystiä. Talouselämä-lehti uutisoi, että
ministereiden ja heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa palkkausmenot
olivat viime vuonna huimat
11 miljoonaa euroa. Vuodesta
2018 summa on kasvanut viidellä miljoonalla eurolla eli

Taloustieteen dosentti:

Pääministeri Marin ei
piittaa demokratiasta
Taloustieteen dosentti Tuomas Malinen kirjoitti pitkän
ketjun Twitterissä. Ketjussa hän suomii kovin sanoin
pääministeri Sanna Marinia esimerkiksi pääministerin
ajankäytön painotuksista ja johtamistyylistä. Malinen
kertoo herättäneensä keskustelua EU:n elpymisvälineestä, ja hän aikoo seurata tilannetta nyt etäämmältä.
TUOMAS MALINEN kertoi viestiketjussaan joutuneensa liiaksi
keskelle päivänpolitiikkaa vasten
tahtoaan. Hän kertoo Suomen
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Uutisille, ettei vetäytymispäätöksellä ole yhteyttä poliittiseen
keskusteluun ajautumisen kanssa. Hänen mielestään nyt on so-

Yhtä
poikkeusta
lukuun ottamatta
pienimmätkin
palkat ovat melko
muhkeita.
yli 80 prosenttia.

Avustajilla on
omat avustajat
Ministereiden erityisavustajat on lueteltu valtioneuvoston verkkosivulla, mutta avustajapopulan todellista
määrää ei sieltäkään voi tarkistaa.
Samaan aikaan kun avustajia on vyörytetty valtioneuvoston ovista sisään, avustajien tueksi on jouduttu
palkkaamaan lisää sihteerejä,
assistentteja ja muita toimihenkilöitä tukemaan ministepiva hetki jättäytyä keskustelusta sivuun.

Kulmuni ulos kepein
perustein
Kesällä 2020 silloinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk)
ilmoitti jättävänsä ministerin
tehtävänsä. Virallinen syy on
noin 50 000 euron viestintäkulut.
Tämä tuntuu kohtuuttomalta.
Laajalti onkin arvioitu, että kyseessä on puhdas kostotoimenpide pääministeri Antti Rinteen (sd) kohtalosta. Keskusta
ilmoitti epäluottamuksestaan
Rinteelle niin sanotun Posti-kohun vuoksi.

Perussuomalainen 3/2021 • www.perussuomalaiset.fi

rien avustajia, eli erityisavustajilla on ikään kuin ”omia
avustajia”.
Valtioneuvoston kanslian henkilöstöyksikön päällikkö Ritva Järvinen kertoo,
että ministerien erityisavustajat saavat ministeriöissä
toimistopalveluja tai muita
avustavia palveluja sihteereiltä, hallinnollisilta avustajilta tai assistenteilta sekä apua
yleisesti muilta virkamiehiltä.
Avustajia ja avustajien tukihenkilöitä siis riittää niin,
että päät kolisevat yhteen.
Huomiota herättää kuitenkin, että edes avustajajoukkueiden tuella hallituksessa ei
keksitty keinoja viedä kuntavaalit ajallaan läpi. Hallituksella on ollut runsaasti aikaa
laatia suunnitelma terveysturvallisista vaaleista ja toimeenpanosta. Koronapandemian puhkeamisesta on
kulunut jo vuosi, eikä kuntavaalien ajankohta tule kenellekään yllätyksenä.
Malinen kirjoittaa, että pääministeri Sanna Marin ei siedä asemansa kyseenalaistamista.
- Ministeri Kulmuni asettui pääministeriä vastaan ja sai lähteä,
Malinen kirjoittaa.
Malinen kirjoittaa Kulmunin
puolustaneen Suomen pitkäaikaista EU-linjaa ja EU:n talouspuolen perussopimuksia.
Kulmuni ei vastannut SU:n
kommenttipyyntöön potkujensa taustoista.

Kiukutteleva Marin
Malinen haastoi Marinin keskusteluun EU:n elpymisvälineestä. Marin on kieltäytynyt vai-

Erityisavustajien
palkkakuningas
Marinin tiimissä
Suomen Uutiset selvitti Marinin hallituksen avainministereiden erityisavustajien kuukausipalkkoja, joista
kävi ilmi huomattavaa vaihtelua. Yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta pienimmätkin palkat ovat silti melko muhkeita. Useimmat erityisavustajat tienaavat noin 6 000 euroa
kuussa, mutta avustajaryhmästä voidaan myös erottaa
palkkahuippu, jossa ansiot kipuavat lähelle 8 000 euroa.
Monilla avustajilla on palkan
päällä puhelinetu, jonka verotusarvo on 20 euroa.
Pääministeri Marinilla itsellään on tukena jopa kuusi erityisavustajaa, joista jokaiselle
on valtioneuvoston sivulla ilmoitettu oma erityinen tehtäväalueensa.
Poliittinen erityisavustakenemalla koko asiasta.
Malinen kirjoittaa pääministerin olevan ”erittäin epävarma ja
demokratiasta piittaamaton”. Se
on kovaa tekstiä.
- Hänen epävarmuutensa näkyy monissa esiintymisissä. Viimeksi Tampereen valtuuston
kokouksessa, jossa hän alkoi kiukuttelemaan. Vakaa ja varma
johtaja myös vastaisi esimerkiksi opposition kysymyksiin – sekä
ehkä jopa jollekin haasteen esittäneelle ekonomistille, Malinen
kertoo Suomen Uutisille.
- Elpymisrahasto muuttaa EU:n
luonnetta hyvin perustavanlaatuisella tavalla. Jos pääministeri
todella kunnioittaisi demokrati-

Avustajamassaa
enemmän
kuin koskaan.

Äitiyslomalla olevan Li Anderssonin erityisavustaja Dan Koivulaakso jatkaa 7 785 euron
kuukausipalkalla Jussi Saramon avustajana.

Sanna Marinin hallituksen avustajakunta on
kasvanut kuin
pullataikina.

ja Matti Niemi ansaitsee
eniten, hänen palkkansa on
huimat 7 987 euroa. Lähelle pääsee talouspoliittinen
erityisavustaja Joonas Rahkola, jonka palkka on 7 187
euroa. EU-asioita hoitava erityisavustaja Tuulia Pitkänen ansaitsee 5 055 euroa ja
eduskunta-asioista vastaava
avustaja Pirita Ruokonen 5
560 euroa.
Marinin avustajakunnan
palkoissa erottuva poikkeus on kansainvälisistä asioista vastaava erityisavustaja Lauri Voionmaa, jonka
palkaksi ilmoitetaan 1 559 eu-

Pääministeri
Marinilla
on tukenaan
jopa kuusi
erityisavustajaa.

roa. Viimeisimpänä Marinin
avustajakuntaan on liittynyt
viestintä- ja mediasuhteista vastaava Elisa Gebhard,
jonka palkkatietoja ei ehditty
saada tähän artikkeliin.

Oikeusministeri
Henrikssonilla viisi
avustajaa
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk)
kallispalkkaisin tukihenkilö
on erityisavustaja Jukka Ihanus, joka samalla toimii keskustan ministeriryhmän sihteerinä. Ihanuksen palkka on
7 785 euroa. Erityisavustajat Eeva Kärkkäinen ja Markus Ylimaa ansaitsevat
kumpikin 6 066 euroa. Erityisavustaja Silja Silvastin palkka on 4 549 euroa.
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) erityisavustajat Pilvi-Elina
Kupias, Emilia Tervo-

nen ja Tino Aalto ansaitsevat kaikki 6 066 euroa. Aallon
palkka oli aiemmin 5 560 euroa, mutta hänen palkkaansa
korotettiin syyskuussa.
Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) kallispalkkaisin erityisavustaja on Otto Andersson, joka
ansaitsee 7 785 euroa. Kolme muuta avustajaa Silja Borgarsdóttir Sandelin, Lisa Palm ja Niklas
Mannfolk ansaitsevat kaikki 6 066 euroa. Henrikssonin
viides erityisavustaja Jade
Malmi ansaitsee 5 560 euroa kuussa. Jokaisella on puhelinetu.
Ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on kolme erityisavustajaa. Joel
Linnainmäki ja Otto Turtonen ansaitsevat molemmat
5 560 euroa. Kolmas avustaja Jeri Aalto on avustajakunnassa yksi harvoista, joiden
palkka jää alle 5 000 euron.
Aallon palkka on 4 549 euroa kuussa. Kaikilla Haaviston erityisavustajilla on myös
puhelinetu.

Ex-europarlamentaarikko
avustaa Vanhasta
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) erityisavustaja Ilkka Hamunen on äskettäin saanut
palkankorotuksen, ja hän ansaitsee nyt 5 560 euroa kuussa. Hamusen aiempi palkka

Taloustieteen
dosentti Tuomas Malinen
ihmettelee
pääministerin
vaikenemista.

oli 5 000 euroa kuussa. Harakan toinen avustaja Johanna Juselius ansaitsee 7 178
euroa.
Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) tarvitsee tehtäviensa hoitamiseen
viisi avustajaa. Heikki Sairanen ja Sameli Sivonen ansaitsevat kumpikin 5 055 euroa kuussa. Kallispalkkaisin
on Ville Hulkkonen, joka ansaitsee 7 785 euroa. Hulkkonen toimii samalla vihreiden
ministeriryhmän sihteerinä. Sami Kerman tienaa 6
571 euroa ja Emilia Laaksonen 5 560 euroa. Kaikilla
Ohisalon erityisavustajilla on
puhelinetu.
Valtiovarainministeri Matti Vanhasella (kesk) on neljä erityisavustajaa. Vanhasen
avustajakunnan palkkakuningatar on erityisavustaja Ann-Mari Kemell 7 582
euron kuukausipalkkoineen.
Vanhasta avustaa myös entinen europarlamentaarikko, keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen.
Hänenkin raha-asiansa ovat
kunnossa, sillä Pakarinen tienaa 7 178 euroa kuussa. Jari
Flinck ja Tuomas Vanhanen ansaitsevat kumpikin 6
167 euroa.

Antifa-aktivistille
7 785 euroa
kuukaudessa
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd)

on kolme avustajaa. Timo
Lehtinen ja Sampo Varjonen ansaitsevat molemmat 6
066 euroa kuussa. Laura Lindebergin palkka on 5 560 euroa. Kaikilla on puhelinetu.
Li Anderssonin (vas) vanhempainvapaan aikana opetusministerin tehtävää hoitava Jussi Saramo (vas)
käyttää viittä avustajaa. Eniten tienaa Dan Koivulaakso,
joka samalla hoitaa vasemmistoliiton ministeriryhmän
sihteerin postia. Koivulaakso
ansaitsee 7 785 euroa kuussa.
Koivulaakso on erikoinen
valinta valtioneuvoston avustajakaartiin, sillä Koivulaakso
tunnetaan poliittisen väkivallan kannattajana. Koivulaakso myös tukee väkivaltaisen
Antifa-järjestön toimintaa.
Hän myös vaati vuonna 2012
perussuomalaisten valiokuntapaikkojen eväämistä sekä
puolueen eristämistä poliittisin keinoin.
Saramon muut avustajat Touko Sipiläinen ja Henri Purje ansaitsevat kumpikin 6 066 euroa. Lauri
Holappa tienaa 6 571 euroa
ja Niina Jurva 5 560 euroa.
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas)
kolme avustajaa Hanna Hänninen, Juho Orjala ja Jiri
Sironen ansaitsevat kaikki 6
066 euroa kuussa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

aa, hän olisi järjestänyt siitä kansanäänestyksen. Tämän sijasta
hän vain vetäytyy tiukoista rahastoa käsittelevistä julkisista
keskusteluista eikä edes vastaa
kunnolla asiaa käsitteleviin kysymyksiin, joita muut eduskuntapuolueet esittävät. Kaiken maailman lehtikuvauksiin ja kodin
esittelyyn taas tuntuu kyllä riittävän aikaa!
Malinen huomauttaa, että Marinin oli määrä keskustella toimittaja Marja Sannikan kanssa elpymisvälineestä, mutta Marin
perui tämän keskusteluhetken.

kustelunaihe on ollut kuntavaalien lykkääminen noin kahdella
kuukaudella. Hallitus siirsi puoliväliriihensä alkuperäisen vaalipäivän jälkeen ilmeisesti peläten
riihessä luvattujen työllisyystoimien saavan epämiellyttävän
vastaanoton.
Nyt puoliväliriihi osuu pidettäväksi ennen vaaleja. Jäävätkö
työllisyystoimet tekemättä? Mitä
Malinen odottaa riihessä tapahtuvaksi?
- Lisää velanottoa, Malinen vastaa ytimekkäästi.

Velanotto jatkuu

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAKAAPPAUS TWITTER

Parin viime viikon kuuma kes-
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: naapuri
Monikulttuurista kerrostaloelämää
hyökkäsi kimppuun, poliisit paikalle

”Kats o ensin
talon nimitaulua,
ennen kuin
v u o k r a a t a s u n n o n”
Pääkaupunkiseudulla kerrostalossa vuokralla perheineen asuvan Hannelen elämä muuttui
painajaismaiseksi viime vuonna, kun asunnon
yläkertaan muutti monikulttuurisia asukkaita.
HANNELE (nimi muutettu) kertoo Suomen Uutisille, että aiemmin suhteellisen
rauhallisen kerrostalon ilmapiiri muuttui välittömästi,
kun monikulttuurinen perhe
muutti Hannelen kodin yläkertaan.
Jatkuva meteli on kestänyt
jo yli vuoden.
- Meteli on liki yhtäjaksoista asunnossa juoksemista,
jumputusta, tavaroiden viskelyä kovalle laminaattilattialle,
huonekalujen siirtelyä lattiaa
pitkin vetämällä, naputtelua,
rummuttelua, ovien paiskontaa sekä jatkuvaa ravaamista
rappukäytävässä eri kerroksien asuntojen välillä. Perheen
pienimmät lapset ilmeisesti ovat myös asialla yötä myöten, sillä he juoksevat ympäri kämppää puolille öin. Kyllä
siitä ääntä lähtee. Eivät ilmeisesti käytä lapsia juurikaan
ulkona, Hannele kertoo.
Kommunikointi naapurien kanssa on hankalaa kielimuurin vuoksi. Aluksi Hannele kuitenkin pyrki, muiden
talon asukkaiden tapaan, toivottamaan uudet asukkaat
tervetulleeksi.
- Toivotin perheen tervetulleeksi taloon ja kysyin, montako lasta heillä on. Perheen

Meteli on
erityisesti
voimistunut
uskonnollisten
juhlien
kuten ramadanin
aikaan.
äiti ei osannut suomea muutoin, mutta hän sanoi lapsia
olevan kaksi: teini-ikäiset tyttö ja poika. Melko pian kävi
selväksi, että talossamme jo
aiemmin asunut monikulttuurinen perhe on tätä samaa
klaania. Heillä on ainakin
kolme alle 4-vuotiasta lasta.

Raikuva meteli
vei yöunet
Yläkerrasta raikuva meteli
on haitannut monella tavoin
Hannelen perheen elämää.
Hannele sanoo, että tv-ohjelmien seuraaminen asunnossa
on mahdollista yleensä vain
korvakuulokkeiden avulla.
- Olen hankkinut meille kalliit ammattilaistason kuulosuojaimet ja useita erilaisia
korvatulppia. Katson ja kuuntelen televisiota laitteeseen

Terveydenhuollon erikoislääkäri:

”Koronaepidemian
vaikeutuminen
maahanmuuttajayhteisöissä on tabu”
THL:n pääjohtaja väläytti Ylen haastattelussa maahanmuuttajille suunnattuja koronabusseja. Vähän sen
jälkeen STM suositteli antamaan koronarokotuksia ulkomaalaisille ”kansanterveydellisistä syistä” johtuen. Kotikunnattomilta ihmisiltä ei perittäisi maksua rokotteesta.
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Perheen äiti ja tytär
kävivät päälle.
yhdistettyjen kuulokkeiden
kautta. Tosin nekään apuvälineet eivät peitä töminää ja
paukutusta.
Hannelen mukaan hän ei
ole ikinä nukkunut niin huonosti kuin nykyisessä asunnossaan. Vaikka meteli on
jatkuvaa, se on erityisesti voimistunut uskonnollisten juhlien kuten ramadanin aikaan.
Hannele sanoo, että huonosti nukutun yön jälkeen töissä
jaksaminen on hankalaa.
- Jokaöinen meteli tekee ihmisestä väsyneen, kärttyisen
ja keskittymiskyvyttömän.
Tosin myös päiväsaikaan
kuuluvat äänet, kummallinen
pauke ja kolina häiritsevät
normaalia elämää. Kerrostaloasunnoissa on ohuet seinät, ja naapurin ääniä ei pääse karkuun.
Metelistä kärsivät myös
Hannelen opiskelevat ja koulua käyvät lapset, jotka toisinaan ovat lähteneet sukulaisten ja tuttavien luokse
esimerkiksi valmistautumaan
kokeisiin.
- Tyttäreni käy lukiota toista vuotta, ja hän etäopiskelee
kotona. Hän on usein joutuTERVEYDENHUOLLON erikoislääkäri Mikko Paunio puhuu asioista niiden oikeilla nimillä.
Lääkintöneuvoksen mukaan koronaepidemia on vaikeutunut
maahanmuuttajayhteisöissä.
Monin paikoin Eurooppaa on
koettu aivan vastaava tilanne.
- Ruotsin lääketieteellisten
analyysien mukaan koronakuolleisuus on sitä suurempi, mitä
vähemmän integroitunut potilas on, Paunio sanoo. Hänen
mukaansa syitä on monia: asuminen ahtaasti, suuret perheet
ja sairauteen mahdollisesti liittyvä stigma. Myös yhteisöissä
leviävät uskomukset vaikeuttavat suhteutumista koronaan.
Ulkomaalaiset rikkovat karan-
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Hannele ei halua asua enää talossa, jossa asukkaiden annetaan
häiriköidä naapureita. Kuvituskuva.

nut siirtymään kotoaan sukulaisten nurkkiin tai vanhemman siskonsa luokse meteliä
pakoon.

Isännöitsijä
viittaa kintaalla
Hannele on usein ilmoittanut häiritsevistä naapureista myös talon isännöitsijälle
sekä vuokranantajalle. Suhtautuminen yhteydenottoihin
on ollut välinpitämätöntä.
- Olen soittanut ja kertonut

"Ulkomaalaisten
osuus
karanteenirikkojista
on ollut
neljännes."
teenimääräyksiä väestön määrään suhteutettuna enemmän
kuin suomalaiset, vaikka Yle ehtikin jo väittää tyypillisen karanteenirikkojan olevan ”kantasuomalainen mies”. Paunion
mukaan juttuun olisi voitu laittaa journalistisesti ”vähemmän
ideologinen” otsikko.

tilanteestamme, lähettänyt
usein sähköpostitse kuvauksen tapahtumista sekä kirjallisia valituksia, mutta mikään
ei ole muuttunut. Saamani
vastaukset ovat olleet vähätteleviä. En ole varma, onko
kyse siitä, että tapaukseen ei
haluta puuttua, vai onko kyse
uskalluksen puutteesta.
- Isännöitsijä oli puhelimessa kovin ylimielinen ja ilmoitti, että lähettämäni kirjalliset
valitukset on suunnilleen heitetty suoraan roskiin, koska
- Jutusta käy ilmi, että ulkomaalaisten osuus karanteenirikkojista on ollut neljännes. Se
tarkoittaa, että he rikkovat karanteenia 3,8 kertaa useammin
kantasuomalaisiin verrattuna.
Yle päätyi lopulta oikaisemaan juttuaan.

”Syökää D-vitamiinia”
Paunion mukaan omituinen
hiljaisuus vaivaa keskustelua,
vaikka korona leviää nyt pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien keskuudessa. Avointa keskustelua ei ehkä uskalleta
käydä.
Paunio pohtii, miksi maahanmuuttajia ei kannuste-

meuhkata ja huutaa ja kävivät kimppuuni. Äiti löi minua päähän ainakin kahdesti,
tyttö löi vartaloon ja alkoi vetää minua kaulahuivin toisesta päästä, jolloin liina kuristui
kaulani ympärille. Aloin huutaa apua, jolloin he loittonivat. Eräästä asunnosta kurkkasi nainen, mutta hän pani
oven äkkiä kiinni. En tiedä,
soittiko hän poliisille. Mutta minä pääsin kotiin ja soitin
hätäkeskukseen.

Rikosilmoitus
seuraavana päivänä

"Valituksiin saamani
vastaukset ovat olleet
vähätteleviä."
en ole hakenut muiden asukkaiden nimiä papereihin.

Syyttäjää ei
kiinnostanut
Naapurit ovat kohdatessa
suhtautuneet tylysti ja jopa
aggressiivisesti Hanneleen ja
hänen perheeseensä. Viime
syksynä Hannele joutui ensimmäisen kerran ottamaan
yhteyttä poliisiin.
- Lokakuussa 2020 eräänä
viikonloppuna meno yläkerran asunnossa oli ollut taas
aivan käsittämätöntä yöaikaan. Äänistä päätellen yläkerrassa marssittiin ja hypittiin ja ehkä myös tavaroita
paiskottiin seinille. Lähtiessäni aamulla koiramme kanssa ulos yläkerran perheen
tytär tuli talon ulko-ovella vastaan. Kysyin häneltä,
miksi heidän asunnostaan on
kuulunut moinen möykkä, ja
sanoin hänelle, ettemme ole
nukkuneet tyttäreni kanssa
koko yönä.
Tyttö kimmastui Hannelelle
ja alkoi huutaa ja kuvata puhelimellaan. Hannele reagoi
tilanteeseen yrittäen kuvata

tyttöä omalla puhelimellaan.
- Sitten tyttö yhtäkkiä löi
minua käsille. Yritin estää häntä lähtemästä ennen
kuin poliisit tulisivat paikalle. Mutta hän painui kotiinsa.
Tein siitä rikosilmoituksenkin, joka eteni syyteharkintaan. Syyttäjä päätti kuitenkin olla syyttämättä.

Tapahtumat
eskaloituivat
väkivaltaan
Sittemmin Hannele pyrki
välttämään kohtaamisia hankalien naapurien kanssa. Pari
viikkoa sitten perjantaina tapahtumat eskaloituivat väkivaltaisiksi.
- Minä yritin viettää perjan-

"Äiti löi
minua
päähän ainakin
kahdesti,
tyttö löi
vartaloon."

tai-iltaa koirani, kutimeni ja
telkkarin kanssa. Yläkerrassa vaan ei ollut hetken hiljaisuutta. Vähän ennen kello yhtätoista lopulta koputin
harjanvarrella kattoon, että
älyäisivät jo rauhoittua. Arvasin kyllä, että saavat vain lisää
vettä myllyynsä, ja niinhän
siinä kävi, että varmaan koko
klaani alkoi meuhkata ja hyppiä entistä kovempaa.
Hannele muisti, että hän on
tulostanut paperille talon järjestyssäännöt, ja hän päätti
lähteä huomauttamaan naapureita.
- Alleviivasin punakynällä säännöistä kohdat, joissa mainitaan hiljaisuusajasta
ja toisille asukkaille annettavasta asumisrauhasta. Menin portaita ylöspäin tarkoituksenani soittaa ovikelloa ja
laittaa järjestyssäännöt heidän postiluukustaan, mutta
toisin kävi: äiti ja tytär olivatkin portaikossa, ja eräs toinen
nainen asunnon ovella.
Hannele kuvaa, että naiset
kävivät hänen kimppuunsa
kuin hyeenat.
- Äiti ja tämä jo minua aiemmin lyönyt tyttö alkoivat

Järkyttävän välikohtauksen
jälkeen Hannele joutui odottamaan poliisia toista tuntia.
- Poliisit tulivatkin suoraan
ovellemme soittaen ovikelloa. Kysyin, miten he pääsivät
alaovesta. Heillä on kuulemma keinonsa. No sitten selvisi, että yläkerran naapurit
olivat myös soittaneet hätäkeskukseen ja menneet poliiseja ovelle vastaan. Poliiseilta kuulin, että he olivat siis
menneet ensin yläkerran naapureille. Siinä puhuessamme
poliisi mainitsi, että naapurit
olivat väittäneet minun raapineen heitä ja että me muka
metelöimme perheemme
asunnossa. Melkein tärisin
raivosta ajatellessani, että miten ne kehtaavat valehdella.
Hannele teki seuraavana päivänä rikosilmoituksen
naapureistaan. Hannelella
ei ole vielä tietoa, miten asian käsittely etenee. Hän otti
myös välittömästi yhteyttä talon asuntojen vuokranantajayhtiöön. Samalla Hannelen
mielessä oli jo kypsynyt päätös siitä, että hän ei voi enää
asua talossa.
- Esitin vuokranantajayhtiölle, että meidän on pakko
muuttaa pois asunnostamme,
vaikka aiemmin ajattelin, että
olemme tässä vaikka hammasta purren siihen saakka,
kun tyttäreni saa lukion loppuun. Mutta ei, kokemamme jatkuva ja aivan tahallinen
häirintä naapurien taholta ja
nämä päälle käymiset ovat
saaneet meidät niin väsyneiksi ja pelokkaiksi, ettei tästä
tule enää mitään.
Hannele korostaa, että
ta syömään D-vitamiinia. Hän
muistuttaa, että monen maahanmuuttajan kohdalla ihonväri vaikuttaa kykyyn tuottaa Dvitamiinia.
- Onko sekin jo rasismia, jos
näin ohjeistettaisiin?
Mikko Paunio on terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on
toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) lääkintöneuvoksena vastuualueenaan
ympäristölääketiede ja tartuntataudit. Hänellä on epidemiologian dosentuuri Helsingin yliopistossa.
Paunion mukaan D-vitamiinin tehosta on näyttöä koronan
torjunnassa. Jo varhain syksyllä 2020 hän totesi, että D-vita-

vuokranantajayhtiössä on
oltu jo pitkään tietoisia talon
tilanteesta. Hannele esitti yhtiölle sen verran vastaan tulemista, että hän saisi perheineen lähteä asunnosta niin
pian kuin mahdollista joutumatta maksamaan seuraavan
kuun vuokraa.

Vuokranantaja
”seuraa tilannetta”
Hannelen saama vastaus oli
yllättävä.
- Vuokranantajayhtiö ilmoitti vain ryhtyvänsä seuraamaan asiaa. Yhtiön edustaja kehotti välttämään
kohtaamista kyseisen naapurin kanssa, kunnes asia on
saatu selvitettyä ja hoidettua.
Vastauksena kysymykseeni,
voimmeko muuttaa niin pian
kuin löydämme uuden asunnon siten, ettei meidän tarvitse maksaa huhtikuun vuokraa, meille kerrottiin, että
voimme muuttaa yhtiön toiseen kohteeseen ja saamme viikon ilmaista asumisaikaa. Emme todellakaan ole
muuttamassa kyseisen yhtiön
asuntoon enää ikinä.
Hannelen perhe etsii parhaillaan uutta kotia.
- Yhden asunnon olisimme
jo saaneet yksityiseltä vuokranantajalta nykyistä taloamme vastapäätä. Mutta emme
halua nähdäkään enää tätä
gettoa. Edellisen vuokranantajayhtiön tarjous oli naurettava. Heidän vuokransakin ovat järjestään kalliimpia
kuin yksityisillä. Muillakin
yhtiöillä taitaa olla halvempia.
Hannelella on hyödyllinen
käytännön ohje jokaiselle
vuokra-asunnon etsijälle, jos
vain haluaa välttyä joutumasta ongelmiin.
- Käy ensin katsomassa talon nimitaulua, ennen kuin
vuokraat asunnon.
Suomen Uutiset pyysi kommenttia vuokranantajayhtiöltä saamatta minkäänlaista
vastausta.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

miinisuositukset auttaisivat koronapandemian torjunnassa
Suomen ja Euroopan yhteiskuntien normalisoimista ja avaamista.
- Elämämme normalisointi ei
olisi toivottavaa pelkästään taloudellisten näkökohtien vuoksi, vaan myös elämänlaadun
kannalta, Paunio kirjoitti tuolloin.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA/
KUVITUSKUVA
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Vantaalaiskoulun oppilaiden
vanhemmat vaativat:

Harjoitteluun
tulevien taustat
on tarkistettava
Vantaan Korson koulun kuudennella luokalla
opiskelevat oppilaat hämmästyivät, kun yllättäen mukaan opetukseen ilmestyi tuntematon,
ulkomaalaistaustaisen näköinen aikuinen mies.
Luokan opettaja ei selvittänyt tilannetta sen
enempää kuin kertomalla oppilaille, että kyseinen mies suorittaa ”harjoittelua”.
NUORTEN koululaisten
epäilykset heräsivät, sillä luokassa oleva mies lähinnä istui
tuolillaan tuijottaen ilmeettömänä eteensä sanomatta sanaakaan. Epäselväksi jäi,
mistä syystä mies oli kutsuttu luokkaan ja oliko hänellä joku tehtävä opetustilanteessa.
Korson koulussa annetaan
opetusta luokka-asteille 6-9.
Suomen Uutisten haastattelemat kuudesluokkalaisen
oppilaan vanhemmat ovat
ihmeissään siitä, miksi ulkomaalaistaustaisia aikuisia
miehiä osallistetaan 12-vuotiaiden lasten kouluopetukseen.
- Oma lapseni kertoi, että
luokkaan oli ilmestynyt outo
mies. Opettaja oli kertonut oppilaille, että vierailija
kuuntelee ja samalla opiskelee suomen kieltä. Melko erikoista, koululaisen äiti kummastelee.

Miksei vanhemmille
kerrottu etukäteen?
Suomen Uutisten haastattelema toisen kuudesluokkalaisen isä ihmettelee sitäkin,
miksei oppilaiden vanhemmille kerrottu etukäteen mitään ”vierailijan” läsnäolosta
opetustilassa.
Lisäksi useissa vanhemmissa hämmästystä on herättänyt se tosiasia, että koronan
sulkutoimien aikana koulussa
opiskelevat ainoastaan kuudesluokkalaiset ja erityisoppilaat, jotka ovat koulun pienimpiä ja haavoittuvimpia.
- Sulkutoimien ja koronapandemian aikana tällaista
riskinottoa ei voi mitenkään
hyväksyä. Ei voi pitää asianmukaisena toimintana, että
lasten joukkoon tuodaan tuntemattomia aikuisia miehiä,
joiden taustoista ei välttämättä tiedetä mitään, koululaisen
isä sanoo.
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Hän oli myöhemmin yhteydessä Vantaan kaupungin perusopetuksen johtajaan
saadakseen vastauksia kysymyksiinsä sekä lisää tietoja
vierailun kestosta ja luokassa
olevan miehen taustoista.
- Perusopetuksen johtaja vastasi ympäripyöreästi ja
kertoi vain, että kouluvierailut ja harjoittelut ovat yleinen käytäntö. Sain tietää, että
kyseisen ulkomaalaistaustaisen miehen vierailu jatkuu
ainakin kolme viikkoa. Olen
todella ihmeissäni, koska kukaan ei ole tarkemmin selvittänyt, kuka tämä mies on,
mistä hän on tullut ja mistä syystä hänet on päästetty
luokkaan.

Rehtori: Kouluun
pääsee harjoittelemaan
Korson koulun rehtori Maiju Rissanen esittää ensin tietämätöntä, kun Suomen Uutiset kysyy luokassa olleesta
ulkomaalaistaustaisesta miehestä sekä siitä, miksi hänet
oli kutsuttu paikalle.
- Nyt olisi tietysti hyvä tietää, mistä tilanteesta puhutaan. Meillä ei ole koulussa
koskaan ketään ulkopuolisia
henkilöitä, mutta toki meillä ajoittain on harjoittelijoita,
jotka ovat luokassa läsnä opetustilanteessa.
Korson koulussa on vuosittain joitakin harjoittelijoita. Rissanen sanoo lopulta, että luokassa opetukseen
osallistunut ulkomaalaistaustainen mies oli luokassa nimenomaan harjoittelemassa.
Rissanen ei kuitenkaan kerro
harjoittelun toiminnallisesta
sisällöstä eikä siitä, missä oppilaitoksessa harjoittelija itse
opiskelee.
- Kaikki harjoittelijat otetaan koulun opetukseen
haastattelujen kautta, ja harjoittelijat valitaan niistä henkilöistä, jotka suorittavat op-

Oppilaille ei kerrottu,
mitä mies harjoitteli.
Rehtori
haastattelee
harjoittelijat,
sen laajemmin
taustoja ei
tarkasteta.

Ala-asteikäisen tytön isä toivoo, että lasten kanssa toimivien
harjoittelijoiden taustat käytäisiin tarkasti läpi. Kuvituskuva.

pilaitoksessa opintojaan.
Kyseinen harjoittelija on valikoitunut kouluumme oppilaitoksen kautta, ja minä olen
itse hänet haastatellut. Sitä
kautta hänelle järjestyi harjoittelupaikka. Käsitykseni
mukaan hän on toiminut harjoittelussa ohjeiden mukaan,
Rissanen sanoo.
Rissasen mukaan kyseinen
harjoittelija kykenee kommunikoimaan suomen kielellä, vaikka kielitaito ei ole vielä täydellinen.

Oppilaiden
vanhemmilta ei
erikseen kysytä
Korson koulun rehtori Rissanen sanoo, että kouluun
pääsee jatkossakin harjoittelemaan henkilöitä, jotka joko opiskelevat tai aikovat opiskella koulutusalalla.
Harjoittelijat siis ainakin tutustuvat siihen, miten suomalainen koulumaailma toimii.
Harjoitteluun kuuluu erilaisia opettajan määräämiä tehtäviä.
Rissasen mukaan oppilaiden vanhemmilta ei erikseen
kysytä eikä heille ilmoiteta
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kouluun saapuvista harjoittelijoista.
- Vuodessa meille saapuu 4-5 harjoittelijaa. Meillä on yhteinen toimintalinja, että koululle voidaan ottaa
harjoittelijoita. Silloin heille
määritellään ohjaava opettaja, joka on vastuussa opetuksesta ja näin poispäin. Tällöin
harjoittelija pääsee opettajan
kanssa osallistumaan koulun
toimintaan.
Rissasen mukaan kouluun
saapuvien harjoittelijoiden
taustat tarkistetaan ensin
harjoittelijan omasta oppilaitoksesta. Tämän lisäksi Rissanen henkilökohtaisesti haastattelee kaikki harjoittelijat.
Sen laajempaa taustojen tarkistamista ei ole.
- Jos oppilaiden huoltajat
ovat jostain huolissaan, niin
erittäin mielelläni teen yhteistyötä heidän kanssaan,
minuun voi ottaa yhteyttä.

Perusopetuksen
johtaja: Olkaa huoleti
Suomen Uutiset tavoitti myös Vantaan perusopetuksen johtajan Ilkka Kalon.
Hän ei suostu kertomaan,

missä koulutusohjelmassa
Korson koulun vierailija opiskelee. Kalo vetoaa henkilötietojen suojaan. Kalon mukaan
harjoittelijoiden vierailut
ovat osa koulun normaalia
toimintaa.
Kalo vahvistaa, että harjoittelijan vierailusta ei kerrottu etukäteen oppilaiden vanhemmille.
- Yleinen tapa on, että ei
kerrota etukäteen, ellei ole
pitkäkestoista harjoittelua.
Meillä on hurja määrä erilaisia harjoitteluja ja työelämään tutustujia. Jos lähtisimme kaikesta tiedottamaan,
niin lyhytaikaisten harjoittelijoiden, vierailijoiden ja tutustujien tiedottamiseen kuluisi paljon aikaa ja koko
huoltajakunnalle runsas tiedottaminen voi johtaa tiedotusähkyyn. Tiedottamista
olisi paljon. Ei siis ole tarkoituksenmukaista tiedottaa aktiivisesti harjoitteluista
ja lyhytaikaisista vierailuista
koulussa.
Kalon mukaan Korson harjoittelija jatkaa loppuun nykyisen harjoittelujaksonsa,
mutta koronasta johtuen uusia harjoittelijoita ei olla lähiaikoina ottamassa. Kalon
mukaan harjoittelijan puutteellinen suomen kielen osaaminen ei ole ollut este harjoittelulle.
- Työelämään tutustumisessa näkee, millaista toimintaa

Oppilailla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

Vanhemmat
haluavat tietää,
mitä kouluissa
tapahtuu.

Kansanedustaja Jenna
Simula vaati vierailijoiden
taustojen selvittämistä.

ja työskentelyä koulussa on.
Kalo pyrkii rauhoittelemaan
vierailuista huolestuneita oppilaiden vanhempia.
- Voivat olla täysin huoleti asiaan liittyen. Meillä Vantaalla usein tutustuu työelämään ja alaan vierailijoita ja
harjoittelijoita.

Asuinalueet
eriytyvät Suomessa
Monet koululaisten vanhemmat ympäri Suomea ovat
jo pitkään olleet huolissaan
koulujen vierailu- ja harjoittelukäytännöistä. Huoli on
ymmärrettävä, sillä useinkaan perheillä ei ole tietoa

kouluissa vierailevien henkilöiden taustoista.
Perussuomalaisten kansanedustaja, Oulun kaupunginvaltuutettu Jenna Simula yhdessä useiden muiden
valtuutettujen kanssa vaati jo
kolme vuotta sitten, että Oulun kaupungin olisi ohjeistettava, ettei päiväkoteihin tai
kouluihin tule viedä vierailemaan sellaisia henkilöitä, joiden taustoja ei varmuudella
voida selvittää. Toissa vuonna Oulu linjasikin, että turvapaikanhakijoita ei toistaiseksi
päästetä vierailuille kouluihin.
Kansanedustaja, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra muistutti
viime viikolla tuumaustunnilla myös laajemmin monikulttuurisuudesta johtuvista asuinalueiden eriytymisen
seurauksista: etenkin pääkaupunkiseudulla monet nykyään valikoivat tarkoin
asuinalueen siksi, että saavat
lapsensa hyvään kouluun.
Monikulttuuristumisen
yleistyessä kärsijöiksi ovatkin
jäämässä ne, jotka eivät voi
muuttaa haluamaansa paikkaan ja jotka eivät kykene valitsemaan lapselleen rauhallista koulua.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

”Koulukiusaaminen ei lopu
pelkällä pääntaputtelulla”
Perussuomalaisten kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Ari Koponen on jälleen nuorten hyvinvoinnin asialla. Koponen käynnisti joulukuussa lainsäädäntöhankkeen turvallisemman opiskeluympäristön
turvaamiseksi kouluihin. Lakialoitteen allekirjoitti
enemmistö eli yli 100 kansanedustajaa.
KANSANEDUSTAJA Ari Koposen käynnistämässä lakialoitteessa ehdotetaan, että
perusopetuslaissa säädetään
rehtorin oikeudesta määrätä
jälki-istunto. Lakialoitteessa
esitetään myös säädettäväksi rehtorin mahdollisuudesta evätä oppilaan osallistuminen opetukseen kolmen
päivän ajaksi, jonka aikana
oppilaan tukea edistettäisiin
oppilashuollon toimesta.
Lisäksi Koposen lakialoitteessa esitetään, että rehtori voisi päättää oppilaan
määräaikaisesta erottamisesta enintään kahden viikon
määräajaksi.
- Tässäkin lakialoitteessa on
kuultu koulun arjessa työskentelevien ihmisten tarpeita sekä tehty yhteistyötä
opetusalan ammattilaisten
kanssa, sanoo Koponen.

Alaikäisten
väkivaltarikokset
vauhdittaneet hanketta
Lakialoite tulee tärkeään
kohtaan, sillä koulukiusaaminen ja väkivaltatapaukset
ovat kouluissa tällä hetkellä
erittäin vakava ongelma, johon on etsitty ratkaisuja jo
pitkään. Viimeksi edellisellä hallituskaudella laaja asi-

antuntijatyöryhmä etsi keinoja
kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi, mutta esitetyistä toimenpiteistä on toteutettu
vain pieni osa.
Vaikka perusopetuslaki säätää oppilaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön,
ei nykyinen lainsäädäntö mahdollista kouluille riittäviä keinoja ja toimivaltuuksia turvallisen oppimisympäristön
takaamiseen varsinkaan kiusaamis- tai väkivaltatilanteiden
tapahduttua. Etenkään koulun
nopea reagointi näihin tilanteisiin ei ole mahdollista lainsäädäntöpuutteiden vuoksi.
- Koulukiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen
ovat yksi oman eduskuntatyöni suurimmista tavoitteista. Lakialoitteella lisäisimme koulun
valtuuksia puuttua kiusaamisja väkivaltatilanteisiin unohtamatta oppilashuollon tärkeää roolia laajan ongelman
ennaltaehkäisevänä ratkaisijana sekä jälkihoidon tarjoajana,
Koponen paaluttaa.

Yhteistyö avain
asioiden muuttamiseen
Koposen mukaan koulukiusaamiseen puuttuminen ja sen
ehkäiseminen ovat asioita, joihin päästään vain eri tahojen

Ari Koponen

"Ei ole
mitään yhtä
keinoa ratkaista
näin laajaa
ongelmaa."
yhteistyöllä. Ongelma ei ratkea pelkästään hallituksen toimin, vaan siihen tarvitaan myös
opposition kuuntelemista sekä
vahvaa tukea. Lisäksi tarvitaan
eduskunnan ja kaikkien puolueiden yhteistyötä — unohtamatta etujärjestöjen ja kentän ääntä.
- Ei ole mitään yhtä keinoa ratkaista näin laajaa ongelmaa,
mutta kyseisen lakialoitteen
rehtorien valtuuksien lisääminen luo osan kokonaisuutta, millä pääsemme varmasti
eteenpäin väkivallan ja kiusaamisen vähentämiseksi kouluissa, päättää Koponen.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Palkittu luokanopettaja: Oppilaille kerrottava, mitä harjoittelussa tapahtuu
PERUSSUOMALAISTEN Vantaan
valtuutettu, Vantaan Perussuomalaisten toinen vaalipäällikkö Kai-Ari Lundell kommentoi
tapausta yleisellä tasolla.
- Kouluissa on perinteisesti ollut erilaisia harjoittelijoita, mutta opettajan tehtävänä

on samalla aina kertoa oppilaille, mitä harjoittelussa tapahtuu. Näin olen itsekin toiminut
aikoinaan työssäni, esimerkiksi kun olen toiminut ohjaavana
opettajana koulunkäyntiavustajille. Yleensä opettajan tehtävään kuuluu myös arvioinnin

antaminen harjoittelusta, Lundell sanoo.
Lundell itse on toiminut opettajana 1980-luvun alusta saakka, ja hänet on myös 2013 valittu vuoden luokanopettajaksi.
Lundellin mukaan harjoittelijoista tiedottaminen oppilaiden

vanhemmille on aina yksittäisen koulun vastuulla, riippuen
samalla harjoittelun kestosta.
Harjoittelijalta itseltään edellytetään samalla itseohjautuvuutta harjoittelun aikana.
- Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kyllä ihmettelisin

sellaista, että jos harjoittelija vain istuu luokassa ja tuijottaa eteensä, eihän siitä ole apua
luokan toiminnassa eikä harjoittelijalle itsellekään, Lundell
sanoo.
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PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
ESPOO
Koronarajoitusten vuoksi emme
voi järjestää perinteisiä perusiltoja, mutta pystymme järjestämään ehdokkaillemme rajatun
version perusillasta maanantaina 22.3. sekä joka ilta torstaista 25.3. maanantaihin 29.3. klo
18-21 Espoon Perussuomalaisten toimistolla, Sinikalliontie 5
A. Jos koet tarvitsevasi jotain
opastusta kampanjan vetämisen, sosiaalisen median sivujen
tai minkään muun ehdokkuuteen liittyvän asian kanssa, tervetuloa jutustelemaan ja kyselemään. Me olemme täällä sinua
varten! Ilmoittaudu mukaan
laittamalla viestiä jäsenvastaavalle numeroon 040 255 1599.
ÄHTÄRI
Ähtärin Perusuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 29.3.
klo 18 Uurnalehtosäätiöllä, Suojankuja 6. Käsitellään sääntömääräiset asiat, jäsenasiat ja
kuntavaaliasioita. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 17.4. klo 12
Aleksinkulmalla, Aleksanterinkatu 9, Oulu. Mikäli kokousta ei
pystytä fyysisesti pitämään, pidetään se etänä Teams-yhteyden kautta, kuitenkin niin, että
hallitus kokoontuu toimistolla,
Tarkka-ampujankatu 14, Oulu.
Käsitellään sääntömääräiset asi-

at. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa.
POHJOIS-POHJANMAAN
PERUSNAISET
Pohjois-Pohjanmaan PerusNaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
18.4. klo 12 piiritoimistolla, Tarkka-ampujankatu 14, Oulu. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Huomioimme kokouksen
järjestelyissä meneillään olevan
koronatilanteen. Mikäli kokousta ei pystytä järjestämään turvallisesti, pidetään kokous etänä Teams-yhteydellä, kuitenkin
niin, että hallitus kokoontuu piiritoimistolla. Tervetuloa!
KAARINA, PARAINEN,
SAUVO JA KEMIÖNSAARI
Kaarinan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 24.4. klo 14 etäkokouksena
Teams-yhteydellä. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouslinkki toimitetaan yhdistyksen jäsenille sähköpostitse.
Tervetuloa!
RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena lauantaina 24.4. klo 14. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
hallituksen kokoonpanon muutokset. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouslinkin
saamiseksi ilmoittautuminen

kokoukseen 20.4.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
jasenyysasiat@gmail.com. Tervetuloa.

PS PIIRIT
KYMI
Perussuomalaisten Kymen piiri
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 27.3.
klo 13 Teams-etäkokouksena.
Kokouslinkki toimitetaan piirikokousedustajille sähköpostitse. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan ehdokkaat
puoluevaltuustoon. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Koronarajoitukset huomioiden saman yhdistyksen edustajat voivat kokoontua kokoustamaan
yhdessä omalla paikkakunnallaan. Tervetuloa!
VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 25.4. klo 14 etäkokouksena Teams-yhteydellä. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kokousedustajille toimitetaan kokouslinkki
sähköpostitse, ja muille osallistujille linkki toimitetaan ilmoittautumisen perusteella. Ilmoittautumiset maanantaihin
19.4. mennessä osoitteeseen:
vs.perussuomalaiset@gmail.
com. Tervetuloa!
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PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP.

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Simo Grönroos
Puh: 040 664 9017 • simo.gronroos@perussuomalaiset.fi
Järjestöjohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri • Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi
Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA
Matti Heinonen • Puh: 0400 367 893
suomi.poika@netikka.fi
ETELÄ-SAVO
Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
Sampsa Rydman
pj@perushelsinki.fi
HÄME
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi
KAINUU
Sami Pihlajamaa • Puh: 040 546 9891
samipihlajamaa1@gmail.com

KESKI-POHJANMAA
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
KESKI-SUOMI
Jyrki Niittymaa • Puh: 040 705 1636
jyka.niittymaa@gmail.com
KYMI
Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com
LAPPI
Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com
PIRKANMAA
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@makesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi
POHJOIS-SAVO
Henri Uljonen • Puh: 044 559 3783
henri.uljonen@gmail.com
SATAKUNTA
Tiina Klemelä-Ruohomäki • Puh: 045 177 9001
tiina.klemela@gmail.com
UUSIMAA
Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Silvia Koski • Puh: 045 113 4311
silvia.koski@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806
ritva.elomaa@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Puheenjohtaja • Miko Bergbom
Puh: +358 44 206 9164
miko.bergbom@gmail.com

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Kari Kolari
Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.fi
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 0400 208 222 • veikko.granqvist@gmail.com
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu
PUOLUEHALLITUS

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Riikka Purra
Puh: (09) 432 3185
riikka.purra@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

ps-nuoriso.perussuomalaiset.fi

(09) 432 3117
(09) 432 3120
(09) 432 3134
(09) 432 3121
(09) 432 3087
(09) 432 3138
(09) 432 3165
(09) 432 3042
(09) 432 3109
(09) 432 3017
(09) 432 3108
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3105
(09) 432 3171
(09) 432 3185
(09) 432 3174
(09) 432 3178
(09) 432 3135
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3180
(09) 432 3057
(09) 432 3177
(09) 432 4198
(09) 432 3156
(09) 432 3195
(09) 432 3172

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Matti Mäntylä (Häme)
Pauli Saarinen (Satakunta)
Heikki Tamminen (Varsinais-Suomi)
Henri Uljonen (Pohjois-Savo)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

Sanna Antikainen
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Jussi Halla-aho
Petri Huru
Olli Immonen

(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi
Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

EDUSKUNTARYHMÄ

Pääsihteeri • Santeri Eskola
Puh: +358 50 431 6899
psnuoriso@gmail.com

Vilhelm Junnila
Kaisa Juuso
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Ari Koponen
Jari Koskela
Jouni Kotiaho
Sheikki Laakso
Rami Lehto
Mikko Lundén
Leena Meri
Juha Mäenpää
Jani Mäkelä
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mika Niikko
Tom Packalén
Mauri Peltokangas
Sakari Puisto
Riikka Purra
Lulu Ranne
Mari Rantanen
Minna Reijonen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Jenna Simula
Riikka Slunga-Poutsalo
Ville Tavio
Sebastian Tynkkynen
Veikko Vallin
Ville Vähämäki
Jussi Wihonen

(09) 432 3063
(09) 432 3013
(09) 432 3022

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869 • annika.hoffren@eduskunta.fi
Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227 • tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

(09) 432 3049
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