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Perussuomalaisilla on nyt
1350 valtuutettua
Valtuustopaikkojen muutos vuoden 2017 vaaleihin:

Valtuustopaikkojen määrä
lähes kaksinkertaistui!
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Katso kaikki PS-valtuutetut lehden järjestöliitteestä.

6 -7/ 2 0 2 1

KOK
+64

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Kun poliitikko puhuu, sanat
tarkoittavat päinvastaista
VALTUUSTOIHIN rynnii huima määrä perussuomalaisia, ja suunnilleen saman verran eri sortin sosialisteja poistuu alta. PS-valtuutettujen määrä lähes
tuplaantui. Ei hullumpaa.
Mediaa seuratessa välittyy kuva, että
perussuomalaiset olisivat kärsineet ankaran vaalitappion, ja paikkoja menettäneet puolueet olisivat suuria voittajia.
On toki totta, että PS ei yltänyt kaikkein
huimimpiin ennusteisiin, mutta miksi ennuste olisi tärkeämpi kuin varsinainen vaalitulos? Ei kai Suomi-Ruotsi-kiekkomatsin voittoakaan arvioida
jälkikäteen sillä perusteella, kenellä oli
makoisimmat vedonlyöntikertoimet,
vaan sillä perusteella, kumpi voitti tekemällä enemmän maaleja.
Helsingin apulaispormestari Nasima
Razmyar (sd.) twiittasi: ”Yön yli nukuttua vaalivoitto tuntuu entistä paremmalta.” Hmm. SDP menetti 248
paikkaa, peräti 15 % valtuutetuistaan.
Kaikkien aikojen surkein tulos, Tampereen pormestarin menetys, pääministeri Sanna Marinin kasvojen menetys.
Toivotaan lisää vastaavia voittoja.
Vihreä puheenjohtaja Maria Ohisalo
uskaltautui lopulta johdattamaan joukkonsa ensimmäisiin vaaleihin, ja huonostihan siinä kävi, joka viides paikoista katosi. Edessä on itsetutkiskelua:
jatkavatko entistä kiivaammin mahdottomissa haavekuvitelmissa vai pitäisikö
puuhastella jotain muuta? Koska vihreät on pitkälti totalitaristinen fanaatikkoliike, arvaan heidän turvautuvan
kolmanteen vaihtoehtoon: kieltämään
kilpailijoiden toiminnan. Lähetetään
nyt silti Ohisalon poliittiselle osastolle terveisiä: ilmastohysteria on ennen
kaikkea varakkaiden harrastus. Jos samaan aikaan sekä köyhdyttää kansakuntaa että vaatii suomalaisilta lisäuhrauksia, ei kannata odottaa kovinkaan
kummoista tulosta vaaleissa.
Kiistattomia vaalivoittajia ovat PS, kokoomus ja erityisesti RKP-oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, joka väitti pelastavansa äänestysaktiivisuuden
siirtämällä vaalit ajankohtaan, jossa äänestysaktiivisuus on alhaisin mahdollinen – kesäsunnuntaille. Henriksson perusteli siirtoa tuulesta temmatuilla 11
200 päivittäisellä koronatartunnalla.
Luku oli noin satakertaisesti pielessä,
mutta kerrankos sitä oikeusministeri
valehtelee, jotta saa äänestysaktiivisuuden minimiin. Siirto hyödytti suuresti puolueita, jotka siirron junailivat ja
haittasi PS:ää, joka siirtoa vastusti.
Tätä kirjoittaessa otsikoissa ovat jälleen valtiontalouden tarkastusviraston Tytti Yli-Viikarin törttöilyt. Arvon
johtaja on pannut viidessä vuodessa
haisemaan pelkkiin matkakuluihin yli
187 000 euroa. Hänen palkka- ja matkakulunsa on viidessä vuodessa pitkälti
toista miljoonaa.
Yhden Yli-Viikarin rahoittamiseen
tarvitaan 47 keskituloisen suomalaisen
koko verokertymä. Ja me siis puhumme nyt henkilöstä, jonka pitäisi valvoa
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koko julkisen koneiston tuhlaamista.
Jos tämä vaikuttaa järjettömältä, olet
väärässä. Kuvio on erinomaisen järkevä
niiden poliitikkojen mielestä, joita olisi
tarkoitus valvoa. Ylimmäksi kirstunvartijaksi on nimenomaan haluttu henkilö,
jonka toiminnan tarkoitus ei ole estää
poliitikkojen sikailua vaan päinvastoin
mahdollistaa se. Suomessa ei ole korruptiota.
Toki Yli-Viikari toimi taitamattomasti. Ensinnäkin hän jäi kiinni, ja toisekseen hän ei eronnut riittävän nopeasti.
Valtioneuvoston kanslian Päivi Anttikoski erosi. Hän kompastui Marinin
aamiaiseen, puhui höpöjä ja ajoi itsensä
umpikujaan. Entä mitä yhteistä on YliViikarilla ja Anttikoskella? Molemmat
ovat jääneet rysän päältä kiinni Iltalehden tutkivan toimittajan Jarmo Liskin ansiosta. Liski on muuten se Juha
Sipilän (kesk.) törttöilystä raportoinut
jymyuutisten paljastaja, jonka uurastuksen Yle palkitsi sanoilla: ”työsopimustasi ei jatketa”.
Luotettavuus oli joskus muinoin Ylen
korkein arvo. Nykyjohto on määrätietoisesti politisoinut Ylen ja savustanut
väärää mieltä olevat joko sivuraiteelle tai ulos talosta. Tulipunaiset aktivistit täyttävät ohjelmakartan, ja lopputuloksena sen kaikki kanavat saarnaavat
maailmanloppua yötä päivää. Siinä sivussa peräänkuulutetaan medialukutaitoa, joka tarkoittaa suomeksi sitä, ettei
pidä erehtyä itse ajattelemaan. Tämän
ääneen toteamisella on hintansa, sillä
kukaan ei ole niin pitkävihainen kostaja
kuin loukattu toimittaja. Mediakritiikkiä kannattaa harjoittaa vain, mikäli saa
itse viestinsä julkisuuteen.
Yle manipuloi vaaleja jälleen. Tällä kertaa Yle poisti vaalikoneestaan kysymyksiä, jotka olisivat suosineet liiaksi kirkasjärkisiä puolueita. Pois jäivät
kohdat: "Soteuudistuksessa syntyville maakunnille pitää antaa oikeus kerätä veroa” ja "Poliitikon velvollisuus on
ennen kaikkea ajaa omien äänestäjiensä
etuja". Päätös on osa pitkää vaalivaikuttamisen jatkumoa. Missä Yle, siellä vaalimanipulaatio.
Suomessa kouluissa opetetaan suomea, ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa ja muita kieliä. Pitäisiköhän niissä
opettaa politiikkakieltä? Siis sitä, missä
asiat maalaillaan kielen keinoin päinvastaiseksi kuin mitä ne oikeasti ovat.
Politiikan kielessä voitto tarkoittaa tappiota, tarkastaminen tuhlaamista ja
vihreys betonihelvettiä.
Koska elämme suurta politisoitumisen aikaa, näin ei tietenkään tapahdu. Sen sijaan että paljastettaisiin politiikkojen huijausmenetelmiä, tehdään
päinvastoin. Poliittinen punakaarti valtaa opetushallituksen, joka kirjoittaa
poliittisen opetussuunnitelman, joka
sitten jalkautetaan kouluihin. Lopputuloksena piltit aivopestään olemaan
siirtomaariistäjiä, joiden sukupuoli ja
seksuaalisuus on kaikkea muuta paitsi
itsestäänselvyys.

Jussi Hallaaho kiitteli
kenttää
hyvästä
tuloksesta.

Perussuomalaisista kuntavaalien suurin

1 350 valtuustopa
tapahtuu massiiv
Kuntavaaleissa perussuomalaiset teki historiallisen
vaalituloksen, sillä kannatus kasvoi 5,6 prosenttiyksikköä ja valtuutettujen määrä nousi 580:llä. Perussuomalaiset oli vaalien selkeä voittaja, vaikka media
yritti kovasti vähätellä puolueen historian parasta
kuntavaalitulosta.
PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Jussi Halla-aho analysoi
kuntavaalien tulosta tuumaustunnilla. Halla-ahon mukaan tulos oli täysin odotettavissa aiempien kokemusten valossa.
- Vuonna 2012 jäimme vaaleissa
noin 3 prosenttiyksikköä edeltävästä gallup-tuloksesta, ja suunnilleen
sama toistui nytkin. Ne, jotka kannattavat perussuomalaisia, ovat keskimäärin vähemmän ahkeria käyttämään äänioikeuttaan. Kuntavaaleissa
äänestysprosentti jää matalaksi, ja
me kärsimme siitä enemmän kuin
moni muu. Tänä vuonna prosentti jäi
erityisen matalaksi, todennäköisesti vaalien ajankohdan vuoksi, Hallaaho sanoo.

ta me lähdemme haastamaan perinteisiä alueellisia mahtipuolueita. Silti
emme jääneet tavoitteesta kovin kauaksi, Halla-aho muistuttaa.
Hän jatkaa, että viime kädessä vaalitulosta ei ole syytä verrata gallupkannatukseen, vaan nimenomaan
edellisten kuntavaalien tulokseen.
- Vaalitulosta ei pidä mitata suhteessa kunnianhimoisiin tavoitteisiin
tai mielipidekyselyihin vaan aiemmin vallinneeseen tilanteeseen ja aiempiin vaaleihin. Tosin totean, että
perussuomalaisten vaalivoiton kyseenalaistamisessa on varmaankin
eniten kyse toimittajakunnan itseterapioinnista ja vaalijännityksen laukeamisesta.

Tavoitteesta ei jääty kauas

Monessa kunnassa kolmen
suurimman joukossa

Kuntavaalin tulos perussuomalaisille on kaikkien aikojen paras.
- Saimme sunnuntaina historiallisen vaalivoiton sekä valtuustopaikoissa että ääniosuudessa. Vuosi
sitten asetimme tavoitteeksi kaksinkertaistaa ehdokasmäärän, valtuustopaikkojen määrän ja äänimäärän.
Tämä oli jättiläismäinen tavoite ottaen huomioon sen takamatkan, jol-

Halla-aho nostaa esille muutamia
yksityiskohtia, jotka eivät tule heti
näkyviin valtakunnallisista tuloksista.
- Suomen poliittinen värikartta on
edelleen pääosin vihreä. Keskustan vihreä, kuten kollegani, puheenjohtaja Saarikko sanoo. Kokoomus
ja demarit ovat suurimpia puolueita kaupungeissa, RKP rannikolla ja
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Perussuomalaiset suurin
kuudessa kunnassa.
"Suomessa oli
ennen vaaleja
43 kuntaa ilman
perussuomalaisia
valtuutettuja.
Arvatkaa, montako
niitä on vaalien
jälkeen?"

Puoluesihteeri Simo Grönroos antoi kiitosta perussuomalaisten lähes
kuudelletuhannelle ehdokkaalle.

Puolueelle historian
kuntavaalitulos.
voittaja paras

aikkaa - kunnissa
vinen muutos
"Perussuomalaiselle
viestille on
kysyntää, jos ihmisille
vain annetaan
mahdollisuus
äänestää sitä."
nyt myös perussuomalaiset eräillä
paikkakunnilla. Haluankin tässä yhteydessä esittää puoluetoimiston erityiset onnittelut Haminaan, Hämeenkyröön, Kankaanpäähän, Kihniöön,
Orimattilaan ja Ylöjärvelle, joissa perussuomalaiset ovat nyt suurin puolue. Salossa olemme valtuustoryhmän
koossa jaetulla kärkisijalla.
Värikartta on kuitenkin harhaanjohtava, koska se näyttää vain kunnan
suurimman puolueen.
- Yhtä harhaanjohtavaa olisi värjätä
koko Suomen kartta punaiseksi sillä
perusteella, että SDP on eduskunnan
suurin puolue. Tällainen esitystapa
piilottaa sen massiivisen muutoksen,
joka kunnissa sunnuntaina tapahtui.
Perussuomalaiset ovat nyt toiseksi
suurin puolue 62 kunnassa. Olemme
kolmanneksi suurin puolue 110 kunnassa. Siis noin 180 kunnassa olemme kolmen suurimman puolueen joukossa.

Ehdokasasettelu onnistui
Halla-aho sanoo, että myös perussuomalaisten ehdokasasettelu on-

nistui, sillä ehdokaslista oli 289 kunnassa. Vain neljässä kunnassa ei ollut
mahdollista äänestää perussuomalaisia.
- Suomessa oli ennen vaaleja 43
kuntaa ilman perussuomalaisia valtuutettuja. Arvatkaa, montako niitä
on vaalien jälkeen? Yhdeksän. Saimme 34:ään aiemmin tyhjään kuntaan
perussuomalaisen valtuustoryhmän.
Vain yhdestä kunnasta katosi vaaleissa perussuomalainen valtuustoryhmä.
Kynnys ehdolle lähtemiseen on keskustan tai RKP:n hallitsemissa pienissä kunnissa korkea, ja ehdokkaiden
hankkiminen on edellyttänyt kovaa
kenttätyötä paikallisyhdistyksiltä ja
piireiltä.
- Mutta kuten näemme, perussuomalaiselle viestille on kysyntää, jos
ihmisille vain annetaan mahdollisuus
äänestää sitä. Tienraivaajia tarvitaan.
Esimerkiksi Pomarkussa, Virroilla ja
Ähtärissä noustiin nollasta neljään
valtuutettuun kussakin. Pyhäjärvellä nollasta seitsemään. Eräillä paikkakunnilla kaikki perussuomalaisten
listoilla olleet tulivat valituiksi.
- Etenkin niissä kunnissa, joissa perussuomalainen valtuustotoiminta polkaistaan tyhjästä käyntiin, piirien on syytä ottaa heti koppi uusista
valtuutetuistamme ja opastaa heidät alkuun. Samoin apua ja neuvoja tarvitaan niillä paikkakunnilla, joissa valtuustoryhmät ovat voimakkaasti
uusiutuneet.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Kansanedustaja Lulu Ranne oli kotikaupunkinsa Hämeenlinnan
ääninkuningatar yli 1 800 äänellä.

Varapuheenjohtaja Riikka Purra jännitti perussuomalaisten vaalitulosta
puolueen vaalivalvojaisissa.

Perussuomalaisten vaalivalvojaisia vietettiin ympäri Suomea.
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Kannatuksen nousu
näkyi kentällä.

Kuntavaalien tuloksissa selkeä trendi:

Äänetysprosentti jäi
yllättävän alhaiseksi.

Keskusta, SDP ja vihreät vajoavat –
perussuomalaiset kasvaa voimakkaasti
Vaalien lopputulosta voi tarkastella monella eri mittarilla, mutta olennaisinta lienee
kuitenkin saavutettujen valtuustopaikkojen
määrä verrattuna edellisiin vaaleihin.
PERUSSUOMALAISTEN
puheenjohtaja Jussi Hallaaho toteaa, että kun vaalituloksia käy läpi paikkakuntakohtaisesti, voi nähdä selviä
trendejä.
- Keskusta, SDP ja vihreät vajoavat, kokoomus nousee hitusen, perussuomalaiset
kasvavat erittäin voimakkaasti. Ennen vaaleja Suomessa
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oli 59 kuntaa, joissa oli vain
yksi perussuomalainen valtuutettu. Näistä 47:ssä valtuustoryhmä kasvoi vaaleissa.
Uusia yhden valtuutetun kuntia tuli 11 kappaletta aiemmista nollakunnista.
- Niistä kunnista, joissa oli
valmiiksi perussuomalainen valtuustoryhmä, ryhmän
koko kasvoi 207:ssä kunnas-

sa. 114:ssä kunnassa ryhmä vähintään kaksinkertaistui. Ryhmä pysyi ennallaan
26 kunnassa. Valtuustoryhmä
pieneni vain 16:ssa kunnassa, mutta näistäkin osa johtui
valtuuston koon pienentymisestä kuntaliitosten seurauksena, Halla-aho sanoo.

Jalansija melkein
kaikissa Suomen
kunnissa
Halla-aho painottaa, että
perussuomalaiset tekivät
puolueen historian parhaan
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kuntavaalituloksen ja historiallisen suuren voiton suhteessa edeltäviin vaaleihin.
- Emme aivan päässeet tavoitteeseemme suurissa ja
keskisuurissa kaupungeissa,
mihin luultavasti vaikutti eniten matala äänestysaktiivisuus. Koska suuret äänestäjämassat asuvat kaupungeissa,
tämä näkyy kokonaisääniosuudessamme. Mutta yksi
näiden vaalien merkittävimmistä asioista tapahtui sen
vihreän värikartan alla, hiukan katseilta piilossa.
- Olemme saaneet jalansi-

jan melkein kaikissa Suomen
kunnissa, ja olemme kasvaneet voimakkaasti melkein
kaikkialla, missä meillä jo oli
jalansija. Tämä tosiasia valkeni toden teolla itsellenikin
vasta eilen, kun perkasin tuloksia kunta kerrallaan, Halla-aho sanoo.

Muutos ei tapahdu
yhdessä yössä
Halla-aho nosti jälleen esille, että muut puolueet ja media pitävät perussuomalaisia
edelleen tilapäisenä häiriönä.

Perussuomalaisten
kannatus
nousee myös
Helsingissä.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

Perussuomalaisille tuli
580 uutta valtuutettua.
de
Valtuustopaikkojen muutos vuo

Onnittelut uusille
valtuutetuille!
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Katso kaikki PS-valtuutetut leh

- Meidän vaalituloksiimme
kohdistuu aina räjähdysmäisiä ”jytkytysodotuksia”. Jos
ne eivät toteudu, muut huokaisevat helpotuksesta ja
lällättelevät meille analyyseissään. ”Ei tullut kuntajytkyä, vaan tuli lötky ja tussahdus”, he sanovat.

- Se muutos, jota me ajamme, ei kuitenkaan tapahdu
rytisten eikä yhdessä yössä. Se tapahtuu sillä, että
kasvamme osaksi päätöksentekojärjestelmää, sekä
kunnissa että muilla tasoilla, ja muutamme sitä sisältä päin. Nämä vaalit ovat
osa sitä prosessia ja antavat meille mahdollisuuksia,
jos osaamme ja maltamme niitä hyödyntää. Meillä
on nyt erittäin hyvät asetelmat kunnissa, kun ymmärrämme, mitä on tapahtunut
ja pidämme jalat maassa ja

13 vuotta ja kolme valtuustokautta myöhemmin tunnelmat
ovat hiukan rauhoittuneet. Media ei ehkä ole vieläkään täysin hyväksynyt olemassaoloamme, mutta ainakin se on oivaltanut, että emme mene haukkumisella emmekä pöyristelyllä pois.
Valtuustoissa keskustellaan ja päätetään pääosin kaavoitukseen sekä sote- ja koulupalveluihin liittyvistä asioista. Tosin
kuntien itsenäinen päätösvalta terveyspalvelujen ja koulujen
suhteen on käytännössä hyvin rajallista, koska taloudellista
liikkumavaraa ei useimmissa kunnissa ole, vaan ratkaisut tehdään pakon sanelemana.
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-150

SDP
-248

"Tie kuntavaaleihin
on ollut pitkä
ja raskas, mutta
myös antoisa ja
unohtumaton."

PÄÄSIN ensimmäistä kertaa kunnanvaltuustoon vuoden
2008 vaaleissa. Se oli minulle yhtä suuri tapahtuma kuin jokaiselle uudelle valtuutetulle vuoden 2021 kuntavaaleissa. Ilta
meni melko pitkäksi, ja aamulla heräsin puhelimen kiivaaseen
pirinään. Perussuomalaisten vaalimenestyksestä loukkaantuneet ja järkyttyneet toimittajat soittelivat uusia valtuutettujamme läpi ja yrittivät kalastella kohulausuntoja. Jos yhdeltä
saatiin jokin kärkevä kommentti, soitettiin seuraavalle ja kysyttiin, irtisanoutuuko tai tuomitseeko tämä puoluetoverinsa sanomiset.
Perussuomalaisten 443 valtuutetun odotettiin ajavan koko
maan kaaokseen ja sekasortoon. Vihreä oikeusministeri Tuija
Brax ehdotti uusiin valtuustoihin vihapuhekoulutusta – ennen kuin ensimmäistäkään valtuustokokousta oli pidetty.
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perussuomalaisen aatteen
kirkkaana mielessä.
Halla-aholle itselleen
nämä olivat neljännet kuntavaalit. Tuumaustunnilla
perussuomalaisten puheenjohtaja kiitteli jo toistamiseen puolueväkeä hyvästä
yhteishengestä vaalikampanjan aikana.
- Kiitos teille kaikille. Tie
kuntavaaleihin on ollut pitkä ja raskas, mutta myös
antoisa ja unohtumaton.
■ TEKSTI JA KUVAT
SUOMEN UUTISET

On olemassa ihmisiä, jotka rakastavat kunnallispolitiikkaa
tai tuntevat syvällistä vastuuta yhteisistä asioista ja hakeutuvat siksi valtuustoon ja lautakuntiin. Kaikki kunnia heille.
Suuri osa kuntavaaleihin osallistuvista ihmisistä on kuitenkin
kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta laajemminkin. Heille kuntavaalit ja valtuusto ovat ensisijaisesti se, mistä politiikkaan Suomessa tullaan sisään. Hyvin harva
menestyy esimerkiksi eduskuntavaaleissa, elleivät kasvot ole
ensin tulleet tutuksi paikallistasolla. Tai toisin päin: puolueet
harvoin ottavat eduskuntavaalilistoilleen henkilöitä, jotka eivät ole ensin kunnostautuneet kuntavaaleissa.
Kun yleispoliittisesti orientoitunut ja täynnä innostusta oleva uusi valtuutettu törmää ensimmäistä kertaa valtuustotyön
luonteeseen, hänellä saattaa mennä sormi suuhun. Hän tietää,
mikä on perussuomalaisten kanta maahanmuuttoon, ilmastopolitiikkaan tai EU-asioihin, mutta millaista on perussuomalainen kaavoitus? Yhtä hyvin kyllä voidaan kysyä, millaista
on kokoomuslainen, keskustalainen tai sosialidemokraattinen
kaavoitus, ja miten ne eroavat toisistaan.
Useimmissa paikallistason kysymyksissä puoluepolitiikalla
ei ole kovin suurta merkitystä, eikä siitä kannata tehdä itselleen päänsärkyä. Perussuomalaiset on yhteisö, johon ihmiset
lähtevät mukaan siksi, että he kokevat puolueen edustaman ajatus- ja arvomaailman itselleen kotoisaksi. Perussuomalaisia arvoja ovat paikallisen työn ja yrittämisen tukeminen, vastuullisuus ja säästeliäisyys, kähminnän ja korruption
vastustaminen sekä terveen maalaisjärjen käyttö. Jos luottamushenkilönä ottamasi kanta on sopusoinnussa näiden periaatteiden kanssa, se on myös perussuomalainen kanta.
Valtuutettujen merkitys perussuomalaisille ja tavoitteillemme ei rajoitu heidän työhönsä valtuuston kokouksissa. Asema
antaa kuuluvuutta ja näkyvyyttä sekä mahdollisuuden kertoa arvoistamme ja tavoitteistamme vaikkapa paikallislehden
yleisönosastolla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Pelkkä valtuutettujen olemassaolo ja heidän entistä suurempi määränsä vahvistaa meidän ääntämme ja painoarvoamme julkisessa keskustelussa.
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"Hallitus ei
halua vastata
suomalaisten
arkea
kiduttaviin
kysymyksiin."

n
Perussuomalaiset tivasi hallitukse
verotussuunnitelmista:

Ministerit Marin ja Saarikko
eivät vastaa mielellään suoraan kysymyksiin.

”Voisitteko nyt vastata ja lopettaa ylim
Perussuomalaiset moitti suullisella kyselytunnilla hallituksen verotusratkaisuja
ja vaati kertomaan, onko veronkorotuksia
tulossa lisää. Selkeä vastaus jäi jälleen kerran saamatta.
PERUSSUOMALAISTEN
kansanedustaja Lulu Ranne huomautti, että tuloista jää yhä vähemmän käteen,
kun lämmitysöljyn, bensan ja
dieselin verotusta kiristettiin
hallituksen toimesta. Yritykset taas joutuvat lisäämään
kuluja hintoihin, joka vähentää asiakkaita ja investointi-

"Oletteko
missään
vaiheessa ajatelleet,
että menot
laitettaisiin tärkeysjärjestykseen?

Hallitus lisää turvapaikanhakijoiden
oikeusapua

”Vieraat ensin ja
suomalaisille se,
mitä jää”
Perussuomalaiset kansanedustajat, lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri sekä valiokunnan jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian
Tynkkynen, esittivät hylkäämistä turvapaikanhakijoiden oikeusapua käsittelevään lakivaliokunnan mietintöön.
LAKIVALIOKUNNAN
mietintö liittyy hallituksen esitykseen turvapaikanhakijoiden oikeusavun laajentamiseksi ja avustajien
korvausten korottamiseksi tuntiperusteisiksi palkkioiksi.
Hallitus nostaa jälleen kerran ulkomaalaiset jalustalle.
Turvapaikanhaun ongelmiin
kaadetaan rahaa sen sijaan,
että puututtaisiin juurisyihin
eli maahanmuuttopolitiikan
kiristämiseen, perussuoma-
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laisten kansanedustaja Leena
Meri ihmettelee.

Muille ryhmille ei
vastaavia palveluja
heru
Hallituksen esityksessä ehdotetaan vuonna 2016
tehtyjen lakimuutosten
kumoamista. Tuolloin turvapaikanhakijoiden oikeusapua
kavennettiin, valitusaikoja lyhennettiin ja avustajille säädettiin asiakohtaiset palkkiot.

kykyä.
- Perussuomalaiset ajaa aina
politiikkaa, jolla Suomeen
syntyy yksityissektorin työpaikkoja ja jolla ihmisille jää
omista tuloista enemmän käteen. Me haluamme, että ihmisillä on varaa omaan kotiin
ja varaa käydä töissä, Ranne
totesi.

Hämmentävä
vastaus Saarikolta
Hallitus on kaavaillut muun
muassa kilometriveroa polttoaineveron tuottoa paikkaa-

vastata vain ”en ole”. Vastaus
on vähintään hämmentävä,
sillä hänen edeltäjänsä Matti Vanhanen piti valiovarainministerinä kilometriveroa
varteenotettavana keinona.

maan.
- Nostitte polttoaineveroja
juuri huimasti ja nyt kaavailette kilometriveroa ja tietulleja. Nämä ovat täysin veronkaltaisia menoja ihmisille,
jopa tuhansia euroja vuodessa per työssäkäyvä.
- Arvoisa valtiovarainministeri, aiotteko todella runnoa
läpi nämä suomalaisten arkea
edelleen kallistavat ja ankeuttavat verot?
Valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi lyhyesti,
että syytöksiä tuli niin paljon,
että hänen taitaa olla parempi

Suunnitelmien valossa Saarikon vastaus ei siis pidä
paikkaansa, kun vielä toukokuussa Vanhanen väläytti kilometriveroa.
- Hallitus ei halua vastata
suomalaisten arkea kidutta-

myös liian avokätisten palvelujen lisäämästä houkuttelevuudesta.
- Kansalaisten on oltava yhdenvertaisessa asemassa, eikä
myöskään tänne tulevia voida
asettaa muita parempaan asemaan. Lisäksi järjestelmämme kuormittuu entisestään,
kun laajalla ilmaisella oikeusavulla houkutellaan enemmän tulijoita Suomeen, Sebastian Tynkkynen arvioi.

ön hallinnonalan resursseista käsitellessään julkisen talouden suunnitelmaa. Lisäksi
lakivaliokunta ehdotti eduskunnalle ajankohtaiskeskustelua oikeuslaitoksen murenevasta rahoituksesta.
- Tämä on jälleen Sanna
Marinin hallituksen arvovalinta. Vieraat ensin ja suomalaisille se, mitä jää, perussuomalaiset valiokunnan jäsenet
paheksuvat.

Oikeuslaitoksen
rahoitus murenemassa

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Ei vieläkään
selkeää vastausta

Turvapaikanhakijoiden valituskierre jatkuu
entistä kiivaampana.

- Turvapaikanhakijoille tarjotaan nyt jälleen oikeusapua
turvapaikkapuhutteluun,
joka on verrattavissa muihin
viranomaisten hakumenettelyihin. Samaan aikaan vammaiset, lastensuojelun asiakkaat tai muut ryhmät eivät
ole käytännössä oikeutettuja
vastaaviin palveluihin, Mari
Rantanen summaa.

Palvelujen yhdenvertaisuus vaakalaudalla
Lakivaliokunnan perussuomalainen ryhmä onkin huolissaan palvelujen yhdenvertaisuudesta, mutta toisaalta
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Lakivaliokunta esitti syvän
huolensa oikeusministeri-

Kansanedustaja Lulu Ranne
joutui tivaamaan
ministereiltä
vastauksia.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Perussuomalaiset on nyt
kuntapuolue
”VAALIT on käyty ja ääniä
tuli 14 kappaletta. Kiitos jokaiselle äänestäneelle ja onnittelut jokaiselle, joka tuli
valituksi valtuustoon.” Näin
kirjoitti Joensuussa ehdokkaana ollut Jouni Facebookissa vaalien jälkeen.

mielisen käytöksen?”
viin kysymyksiin! Te ette halua vastata siihen, miten te
aiotte rahoittaa tämän yhteiskunnan, Ranne ihmetteli.
Ranne huomautti, että veropolitiikka on vaikuttavimpia
keinoja työllisyyden ja ostovoiman parantamiseksi.
- Voisitteko nyt vastata näihin keskeisiin kysymyksiin ja
lopettaa ylimielisen käytöksen? Ranne tivasi Saarikolta.
Tällä kertaa Saarikko tarttuikin kysymykseen siitä, miten hallitus aikoo rahoittaa
yhteiskuntaa jatkossa. Se aiotaan jatkossakin Saarikon

mukaan rahoittaa työllä.

Saarikon mielestä
veronalennukset eivät
olisi viisaita
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio linjasi perussuomalaisten tavoitteita
verotuksesta: veronkorotusten tie on käyty loppuun, ja
kansalaisten ostovoimaa tulee parantaa muun muassa
asumisen ja autoilun kustannuksia laskemalla.
- Oletteko EU:n elpymispa-

kettituhlailun jälkeen missään vaiheessa ajatelleet,
että menot laitettaisiin tärkeysjärjestykseen ja sitä
myötä verotusta jopa laskettaisiin? Tavio kysyi hallitukselta.
Saarikon mielestä nyt
koronan jälkeisellä kasvukaudella ei olisi talouspoliittisesti viisasta
kiihdyttää entisestään kasvua kansalaisiin kohdistuvilla veronalennuksilla.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Jouni on yksi niistä lähes
kuudesta tuhannesta suomalaisesta, jotka asettivat itsensä likoon asettumalla
perussuomalaisten ehdokkaaksi vaaleissa. Yksi niistä lähes kuudesta tuhannesta
suomalaisesta, jotka asettivat itsensä alttiiksi kritiikille,
leimautumiselle ja epäonnistumiselle.
Ilman näitä lähes kuutta tuhatta ehdokasta perussuomalaiset ei olisi noussut
vaaleissa merkittäväksi kuntapuolueeksi. Jokainen mukaan lähtenyt ehdokas on
näiden vaalien sankari.
Kuntavaalit ovat olleet osa
perussuomalaisen kenttäväen
elämää pitkään. Puolitoista
vuotta sitten alkoi ehdokkaiden kerääminen. Tuli korona.
Tuli vaalien siirto. Lopulta
tulivat vaalitkin. Olosuhteet eivät olleet helpot, mutta
kova työ kantoi tulosta.
Saimme puolueen historian
parhaan kuntavaalituloksen
14,5 % kannatuksella. Tämä
riitti neljänteen sijaan ja 1
350 valtuutettuun. Maassa on
lisäksi nyt kuusi kuntaa, joissa olemme suurin puolue.
Kuntavaalit eivät ole puolueelle helpot vaalit. Liki 6 000
saatua ehdokasta vaati runsaasti työtä, suostuttelua ja
maanittelua. Tyhjiä kuntia jäi
lopulta koko maahan ainoastaan neljä, mikä tarkoitti sitä,
että meillä oli kaikista puolueista kattavin ehdokasverkosto.

Rahat eivät riitä
tähän ralliin.
Lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Sebastian Tynkkynen, Leena Meri ja Mari Rantanen.

Lähdimme vaaleihin nostamalla esille sen, että perussuomalaisia äänestämällä kuntalainen sai kaksi asiaa
yhden hinnalla. Samalla äänellä oli mahdollista valita
suoran selän ja terveen maalaisjärjen omaava edustaja
päättämään paikallisista asioista kunnanvaltuustoon. Samalla äänellä sai myös lähettää terveisensä punavihreän
hallituksen politiikasta.
Lukuisat suomalaiset tart-

tuivat tarjoukseemme, ja
vaaleissa saimme 580 uutta valtuustopaikkaa ja kannatuksemme nousi 5,6 %.
Samaan aikaan hallituspuolueiden kannatus laski vielä enemmän kuin me nousimme.
  
Vaalit opettivat jälleen kerran sen, että gallupit eivät äänestä. Kuntapolitiikka onkin
maratonlaji, jossa kannatus
rakennetaan ajan ja näyttöjen
kautta. Perussuomalaiset on
nyt yli puolessa kunnista yksi
kolmesta suuresta puolueesta. Perussuomalaiset on nyt
oikea kuntapuolue.
Työ ei suinkaan ole nyt tehty, vaan se alkaa vasta nyt. 1
350 valtuutettuamme aloittavat elokuussa neljä vuotta kestävän urakan asioiden
laittamiseksi tärkeysjärjestykseen ja työn sen puolesta,
että ideologiseen vouhotukseen saataisiin laitettua jotain
rajaa. Perussuomalaiset eivät
ole enää huutavan ääni korvessa, vaan meillä on nyt poliittista painoarvoa.
Kuntavaalien alla kenttätyö mahdollistui koronan aiheuttaman kuukausien tauon
jälkeen. Kiertäessä Suomea
Oulusta Ruokolahdelle ja Joensuusta Turkuun korostui
paikkakunnalla kuin paikkakunnalla se yhteistyön henki, tekemisen meininki ja
into, millä kenttäväki haluaa
muuttaa Suomea parempaan
suuntaan.
Pidetään yllä tämä henki,
niin saamme aikaan muutosta tulevissakin vaaleissa. Vuoden päästä eduskuntavaalien valmistelu on jo käynnissä.
Ennen sitä pidetään mahdollisesti maakuntavaalitkin,
mikäli hallitus saa puuhaamansa uudistuksen kasaan.
Valmiina on oltava, sillä kun
yhdet vaalit ovat menneet,
niin seuraavat ovat jo kulman
takana.
Perussuomalaisten puoluekokous järjestetään Seinäjoella elokuussa. Kokouksessa
valitaan puolueen johto sekä
käsitellään sääntömuutosesitys. Sekä tietysti tavataan aatetovereita ja juhlitaan kuntapolitiikassa tapahtunutta
edistystä. Kiitokset kentälle hienosta työtä – Seinäjoella tavataan!
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Suomalaisten verotaakka kasvaa.

Himoverottava hallitus
on jo päättänyt asiasta

Maakuntavero tulee – oletko valm
Hallituksen ministereiden ristiriitaiset ja sekavat puheet uudesta maakuntaverosta toistuivat kuntavaalien alla. Perussuomalaisten
Jussi Halla-aho varoittaa, että mikäli maakuntavero tulee, kohdistuu siihen vääjäämättä ja nopeasti korotuspainetta, vaikka
samalla myös kuntavero uhkaa nousta.
SOTE ja sen kylkiäisenä tuleva maakuntahallinto hyvinvointialueineen käyvät
kalliiksi, joten Sanna Marinin (sd) johtaman hallituksen
ratkaisu on tuttu: kättä työnnetään yhä syvemmälle veronmaksajan taskuun.
MTV:n kuntavaalitentissä kävi varsin selväksi, että
hallitus on lähiaikoina tuomassa pöytään maakuntaveron eli kokonaan uuden verotuksen tason valtionveron
ja kuntaveron lisäksi. Väistämätön seuraus siis on, että
kokonaisveroaste tulee nou-

semaan, kun jälleen uusi verottaja on pyrkimässä palkansaajan kukkarolle.

Ministerit näennäisesti
eri linjoilla
Ministerit eivät kuitenkaan
halunneet suututtaa äänestäjiä kuntavaalien alla, vaan
maakuntaveroasiassa hallituksen rivit näennäisesti jopa
rakoilivat.
Keskustalaisen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan hän ei ”kannata” maakuntaveroa, vaikka

toisaalta myönsikin, että veroa jo valmistellaan. Saarikko
myös vihjasi, että eräillä reunaehdoilla uusi verotustaso
saattaisi olla sittenkin myös
keskustalle mahdollinen.
- Kaikkein oleellisinta on,
että se ei saa nostaa kokonaisverotusta Suomessa. En pidä
maakuntaveroa pelkästään
sote-palveluihin perusteltuna, Saarikko lausui.

Kunnille jäävät velat
ja investoinnit
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi, että sote-palveluiden järjestämisen suurin ongelma
on rahan puute. Halla-aho
korostikin, että kuntien yhteistyömekanismien korvaaminen hyvinvointialueilla ei
tuo lainkaan lisää rahaa palveluiden järjestämiseen.
- Päinvastoin, esimerkiksi

Hallitus kieltää valtiolta ja kunnilta öljylämmityksen
vuoteen 2024 mennessä

”Kansalaiset ovat täysin perustellusti
huolissaan hallituksen ilmastohysteriasta”
Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immosen mukaan
keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko yrittää törkeällä tavalla harhauttaa kansalaisia, mitä tulee hallituksen
ilmastotoimiin ja perussuomalaisten esittämään kritiikkiin hallituksen politiikkaa kohtaan.
KESKUSTAN puheenjohtaja Annika Saarikko on syyttänyt perussuomalaisia valehtelusta,
koska puolue on nostanut esiin
hallituksen tavoitteen päästä
eroon öljylämmityksestä Suomessa.
- Lapissa mainostettiin perussuomalaisia sellaisilla sanankäänteillä, jotka olivat suo-
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ranaisia vääriä ja valheellisia
syytöksiä hallituksen politiikasta. Esimerkiksi siitä, että hallitus
olisi kieltämässä öljylämmityksen, Saarikko väitti Ilta-Sanomille vaalien alla.

Lystin kustantavat
suomalaiset veronmaksajat
Hallitusohjelmassa asiasta lin-

jataan kuitenkin näin: ”Valtion
ja kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan vuoteen
2024 mennessä. Kannustetaan
öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla.”
Toisin sanoen hallitus kieltää
valtiolta ja kunnilta öljylämmityksen niiden kiinteistöissä vuoteen 2024 mennessä. Tämän
lystin kustantavat tavalliset suomalaiset veronmaksajat.
- Lisäksi hallitus ”kannustaa”
kansalaisia luopumaan kiin-
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palkkaharmonisointi ja monet muut uudistukseen liittyvät kulut itsessään vievät juuri sitä rahaa, jota tarvittaisiin
palvelujen järjestämiseen.
Pelkästään sote-palveluiden
näkökulmasta esitetty hyvinvointialueiden määrä on liian suuri.
- Useimmat hyvinvointialueet ovat heikossa taloustilanteessa, ja tuskin edes kovin
pitkäikäisiä. Tämä aiheuttaa
suurta painetta siihen, että
jos maakuntavero tulee, niin
totta kai sitä nostetaan. Samaan aikaan kunnat joutuvat ahdinkoon muun muassa velkojensa ja investointien
vuoksi, jolloin kunnillakin on
painetta korottaa omaa verotustaan, Halla-aho sanoi.
Tuskin kukaan enää edes
uskoo, että maakuntavero ei tulisi nostamaan kokonaisverotusta. Halla-aho totesi jo aikaisemminkin, että
teistöjensä öljylämmityksestä
seuraavan 9 vuoden aikana tekemällä öljylämmityksestä käytännössä niin kallista, että kiinteistöjen lämmitysratkaisua
on pakko vaihtaa. Toki hallitus
on tarjoamassa tähän hieman
kompensaatiota, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen huomauttaa.
Tähänkin kompensaatioon rahat kahmaistaan veronmaksajien kukkarosta.
- Kansalaiset ovat täysin perustellusti huolissaan hallituksen ilmastohysteriasta. Hallitus
ajaa päätöksillään esimerkiksi
rintamamiestalojen eläkeläiset
erittäin ahtaalle.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

jos hallitus todella tuo uuden verottajan tähän maahan,
niin tosiasiallinen seuraus on
väistämättä se, että kokonaisveroaste nousee.

Hallitus viittaa
kintaalla komitean
mietinnölle
Maakuntaveron käyttöönottoa selvittävän parlamentaarisen komitean työ valmistui
keväällä.
Parlamentaarisen maakuntaverokomitean tehtävä oli
selvittää ja arvioida maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä. Komiteassa oli mukana edustajia
kaikista eduskuntapuolueista,
ja komitea esittää, että maakuntaveroa ei oteta käyttöön.
Komitean johtopäätös on,
että yksistään soten sekä pelastustoimen tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ei

Hallitus verottaa ennätysmäisesti asumista ja liikkumista

Autoilijoille luvassa kilometriveroa
Perusuomalaiset hiillostivat hallitusta kyselytunnilla
vastuuttoman ilmastopolitiikan vaikutuksista liikkumisen
ja asumisen hintaan sekä yritysten kilpailukykyyn.
Hallitus yrittää
selittää, ettei
maakuntavero
nosta suomalaisten kokonaisverotusta.

mis?
Annika Saarikko ei pidä
totuudesta,
jonka kuulee
Jussi Hallaaholta.

vielä luo perustetta maakuntaverolle. Komitean laskelmien mukaan maakuntaveroihin kohdistuisi nopeasti
myös korotuspainetta, kuten myös Halla-aho on todennut.
Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan maakuntaverosta on kuitenkin jo

VIIME vuonna hallitus nosti liikenne- ja lämmityspolttoaineiden veroja ennätysmäisesti, ja
näin asumisen ja liikkumisen
kustannukset kasvoivat pitkien
etäisyyksien maassa.
- Mukana päätöstä tekemässä oli keskusta, joka haluaa sanojensa mukaan pitää maaseudulla asumisen mahdollisena.
Sanat ja teot eivät täsmää, perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso hämmästeli.

Perussuomalaiset
eivät suostu nostamaan
liikkumisen hintaa

sovittu hallituksessa, ja Andersson sanoo luottavansa
siihen, että sopimus pitää.
Myös pääministeri Marinin mukaan sekä sotesta että
maakuntaverosta on sovittu,
joten molempia ”tehdään”.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Olli Immonen ymmärtää öljylämmittäjien hädän.

Suuret kaupungit valmistelevat jo hallituksen mahdollistamia ruuhkamaksuja, jotka nostaisivat työssäkäynnin hintaa
jopa tuhansia euroja vuodessa. Ministeriön verotusta pohtiva liikennetyöryhmä esitti juuri
uusia veronkorotuksia polttoaineille, jotta hallituksen ilmastotavoitteet voidaan toteuttaa.
- Hallitus on korottanut juuri
polttoaineveroja. Nyt olette väläyttäneet jo kilometrimaksua
tai polttoaineiden päästökauppaa keinona veronkeräykseen.
Milloin ja miten aiotte toteuttaa ne, ja oletteko valmiit perumaan haitalliset ja ennätysmäiset veronkorotuksenne? Juuso
kysyi.

Päästökaupalla ja
kilometriverolla lisätuloja
valtiolle?
Valtiovarainministeri Annika

Päästöoikeudet Saksaan
ja Puolaan Suomen
kustannuksella

Kaisa Juuso

"Hallitus
on korottanut
juuri
polttoaineveroja."
Saarikko (kesk.) totesi, että kyseessä on visainen ongelma.
Hän totesi, että samaan aikaan
kun liikenteen päästöjä on rajoitettava, liikenteen tuottamat
verotulot ovat valtiolle tärkeitä.
Polttoaineveron korotuksia ei
Saarikon mukaan tehdä enää
tällä kaudella, mutta polttoaineiden päästökauppa ja kilometrivero säilyvät vaihtoehtolistalla.

EU Suomen metsäteollisuuden kimpussa

Hallitus ajaa
eläkeläiset ahtaalle.

Juuson mukaan tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että
omat metsänsä hakanneet EUmaat voisivat rauhassa jatkaa
sähköntuotantoa fossiilisilla
energialähteillä ja Suomi joutuisi siksi rajoittamaan metsähakkuuttaan ja vaikeuttamaan
metsäteollisuuden raaka-aineen hankintaa – siis antamaan
päästöoikeuksia esimerkiksi
Saksaan ja Puolaan suomalaisen metsäteollisuuden kustannuksella.
- Voitteko luvata, että ette
suostu rajoittamaan metsänhakkuuta Suomessa, jotta muut
EU-maat voisivat tuprutella rauhassa? Juuso kysyi.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) ei vastannut tähän kysymykseen,
vaan puhui yleisellä tasolla EU:n
yhteisestä ilmastopolitiikasta.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

EU on puuttumassa myös

Hallitus jakaa kavereilleen
tulospalkkioita
JUHA SIPILÄN hallituskauden
aikana päätettiin poistaa virkamiesjohdon tulospalkkiot. Nyt
valtiovarainministeriössä on
tehty Sirpa Paateron (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) johdolla päätös jakaa tulospalkkiot ensimmäisen kerran vuoden 2014
jälkeen.
Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on järkyttynyt demarihallituksen ta-

Suomen metsänhakkuumäärään. Suomessa puusto kasvaa
hyvin, mikä kertoo pitkään jatkuneesta vastuullisesta metsänhoidosta – nyt EU haluaa
perussuomalaisten mukaan sosialisoida Suomen metsien hiilinielut.
- EU:ssa halutaan, että valtavat
Suomen metsien hiilinielut lasketaan EU:n yhteiseen pottiin
– siis myös heidän hyväkseen,
Juuso totesi.

vasta jakaa rahaa kavereilleen
samaan aikaan kun Suomi velkaantuu ja koronavuosi on ajanut monet pahaan ahdinkoon.
Yhteensä alivaltiosihteereille,
osastopäälliköille ja pääjohtajille hallinnon eri alueilta jaettiin
noin 170 000 euroa. Koponen
on Brother Christmas -hyväntekijänä auttanut esimerkiksi vanhuksia, sairaita ja vähävaraisia,
eikä voi uskoa demarien jaka-

van verovaroista tulospalkkioita heikoimmassa asemassa olevien sijasta kavereiden taskuun
eli jo hyvin toimeentuleville virkamiesjohtajille.
- Aivan käsittämätöntä toimintaa. Virkamiesjohtajille jaetaan
palkkioita reilusta 2 000 eurosta
yli 10 000 euroon per henkilö ja
vielä koronapandemian aikana,
kun velkaannumme muutenkin
aivan ennennäkemättömällä tavalla! Raha kuuluisi esimerkiksi
tapahtuma-alan työntekijöille,
pienyrittäjille tai mielen ongelmista kärsiville, harmittelee Koponen.
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Suomi haalii kansainvälisistä sopimuksista
huonot puolet.

Perussuomalaiset ulkoja turvallisuuspoliittisesta
selonteosta:

Maahanmuuton ja
terrorismin aiheuttamat
turvallisuusuhat sivuutettu
Eduskunta käsitteli valtioneuvoston ulkoja turvallisuuspoliittista selontekoa ja ulkoasiainvaliokunnan sen pohjalta laatimaa
mietintöä. Selonteossa määritellään lähtökohdat Suomen harjoittamalle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.
PERUSSUOMALAISTEN
varapuheenjohtaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purran mukaan
olisi tärkeää, että turvallisuuteen liittyvät selonteot keskittyisivät itse asiaan eivätkä ripustautuisi ideologiseen
analyysiin.
- Nyt näin ei valitettavasti ole. Niin selonteossa kuin
sen pohjalta laaditussa mietinnössä maahanmuuton ja
terrorismin aiheuttamat uhat
jäävät marginaaliin. Ennemminkin selonteossa korostetaan eriarvoisuutta, näköalattomuutta ja ”väärää mieltä”
olevien puolueiden aiheuttamia uhkia, Purra sanoo.

Selonteon analyysi on
paikoin ideologista
Samanlainen poliittinen
agenda näkyy Purran mukaan
vielä vahvemmin ensi viikolla lähetekeskustelussa olevassa sisäisen turvallisuuden
selonteossa, johon perussuomalaiset jättivät parlamentaarisessa ryhmässä eriävän
mielipiteensä.
- Sen sijaan, että ulko- ja
turvallisuuspoliittisessa selonteossa rehellisesti käsiteltäisiin ulkoapäin tulevia
uhkia, siellä väitetään, että
uhkana on – suora lainaus –
”ulossulkeva nationalismi ja
ulossulkevat piirteet”, Purra
ihmettelee.
- Kun katsotaan todellisuutta niin Suomessa kuin vaikkapa länsinaapurissamme Ruotsissa, tällaista arviota ei voi
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pitää kuin harhaisena. Toivon, että kyse on enemmän
retoriikasta kuin aidosta harkitusta arviosta, Purra sanoo.

Siirtolaiskriisi
voi toistua
Purran mukaan olisi tärkeää
ymmärtää ja varautua laajamittaisen maahanmuuton aiheuttamiin uhkiin.
- Vuoden 2015 tapahtumien ei pitäisi olla mahdollisia, koska turvapaikanhakijat eivät kuulu EU-alueella
vapaan liikkuvuuden piiriin,
mutta niin vain tapahtui ja
voi tapahtua taas uudelleen.
Sekä Kanarian saarilla, muualla Espanjassa, Italiassa että
Kreikassa on näkyvissä laittoman siirtolaisuuden määrän
kasvu, Purra kertoo.
- Turvapaikanhakijoiksi väitettyjen siirtolaisten käyttäminen hybridioperaatioissa,
kuten Turkista Kreikkaan tapahtuvissa rajatapauksissa,
on selvä uhka, myös suhteessa omaan itärajaamme.

Turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiin puututtava
Hallintovaliokunta korosti
selonteon yksimielisessä lausunnossaan, että turvapaikkajärjestelmän perustavoite on kansainvälisen suojelun
antaminen sitä aidosti tarvitseville.
- Väärinkäytöksiin tulee
puuttua, ja palauttamisen on
oltava tehokasta ja viivytyk-

setöntä. Nyt näin ei ole. Palauttaminen ei toimi, Purra
sanoo.
Purra muistuttaa, että myös
EU-tasolla voitaisiin asialle
tehdä paljon enemmän.
- Tarvitaan valtioiden korkeimpien ministerien osallistumista palautussopimusten
solmimiseen ja täytäntöönpanoon. Kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö ja muut yhteiskuntien eri toimintalohkot on
kytkettävä mukaan toimivan
palautuspolitiikan ja palautusyhteistyön toteuttamiseksi viipymättä. Hallintovaliokunnan mukaan unionin ja
jäsenmaiden erilaisen taloudellisen tuen vastineeksi on
voitava asettaa velvoite palautettavien vastaanottamiseen ilman ehtoja, Purra kuvaa.

Radikaali-islamistinen
ideologia leviää
Suomessa
Selonteossa terrorismi ja
väkivaltainen radikalisoituminen mainitaan muutaman
kerran, mutta se ei kuitenkaan ota laajemmin kantaa
näihin. Hallintovaliokunta
käsittelee kuitenkin lausunnossaan myös terrorismia ja
korostaa, että ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon
yhteydessä on jatkossa syytä
kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota terrorismin aiheuttamaan turvallisuusuhkaan.

"Meidän on
varauduttava
siihen, että sääntöjä
niin EU:ssa kuin
kansainvälisessä
politiikassakin voidaan
uudelleentulkita
nopeastikin."
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- Suomessa merkittävimmän terrorismin uhan muodostavat valiokunnan saaman
selvityksen mukaan radikaali-islamistista ja äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat
yksittäiset toimijat ja pienryhmät. Suojelupoliisin terrorismintorjunnan kohdehenkilöitä on tällä hetkellä noin
390, ja näistä valtaosa kytkeytyy radikaali-islamistiseen
ideologiaan. Radikaali-islamistinen terrorismi muodostaa myös globaalisti merkittävimmän terrorismin uhan,
Purra sanoo.
Hallintovaliokunnan lausunnossa kuvataan myös
suojelupoliisin arviota, jonka mukaan Syyrian ja lrakin
konfliktialueelta Suomeen
palaavat vierastaistelijat todennäköisesti jatkavat toimintaansa radikaali-islamistisissa verkostoissa.
- Terroristijärjestöjen toimintaan kytköksissä olevat
palaajat muodostavat saadun
selvityksen mukaan turvallisuusuhan sukupuoleen katsomatta, Purra sanoo.

Suomi toimii liian
sinisilmäisesti
Valtioneuvosto korostaa selonteossaan kansainvälistä
sääntöpohjaista järjestelmää
ja sen instituutioita. Lähtökohtana on tunnusomaisesti
arvopohjainen ulkopolitiikka,
jossa korostuu tavoitteiden
asettaminen ja julistaminen
globaalin vastuun näkökulmasta.
- Kuitenkin kansainvälinen,
monenkeskinen sopimusjärjestelmä on horjunut monin osin jo pidemmän aikaa,
ja voimapolitiikka on palannut yhä voimakkaammin mukaan kuvaan. Myös Suomi
itse on yhä enemmän tullut

Kansanedustaja Sakari
Puiston mielestä selonteko
herättää monia kysymyksiä.

haalineeksi kansainvälistymisestä sen huonoja puolia, pitkälti omaa sinisilmäisyyttään,
perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa
pitänyt kansanedustaja Sakari Puisto huomauttaa.
- Selonteko herättää monia
kysymyksiä. Ovatko menneisyydessä laaditut säännöt toimivia, vai ovatko ne etääntyneet realiteeteista? Mikä on
oma todellinen vaikutusmahdollisuutemme kehityskulkuun yhdessä Pohjoismaiden
ja muiden samanmielisten maiden kanssa ja osana
EU:takin? Ovatko selonteossa asetetut tavoitteet kaikilta osin yhteensovitettavissa Suomen kansallisen edun
kanssa?

EU:sta muodostumassa
yhä enemmän taakanjakounioni
YK-järjestelmää ei ole kyetty uudistamaan, suurvallat eivät suostu kansainvälisten
tuomioistuinten tuomittaviksi ja asevalvontasopimuksia
rikotaan toistuvasti. Vaikka

Henkilöstön työtaakka
on kasvanut merkittävästi.
Turvapaikanhakijatulva
saattaa olla
jälleen edessä.
Kuvituskuva
rajavalvonnasta.

monia myönteisiä kehityskulkuja on nähtävissä, on sekin seikka tunnustettava, että
kansainväliset instituutiot
voivat toimia kunnolla vain
niin kauan kuin niistä on hyötyä vahvoille jäsenvaltioille.
- Olemme myös ilmaisseet
huolemme siitä, että Euroopan unionin talous- ja arvoyhteisöstä on muodostumassa yhä enenevissä määrin
fiskaali-, velka- ja taakanjakounioni. Meidän on varauduttava siihen, että sääntöjä
niin EU:ssa kuin kansainvälisessä politiikassakin voidaan
uudelleentulkita nopeastikin,
Puisto muistutti.
- Keskeinen globaali kehityskulku, väestön demografiset muutokset, on jätetty selonteossa vähälle huomiolle.
Väestön ikääntyminen Euroopassa yhdistettynä Lähi-idän ja Afrikan merkittävästi nuorempaan väestöön,
toimimattomiin yhteiskuntiin ja näköalattomuuteen lisää edelleen laajamittaisten
muuttoliikkeiden mahdollisuutta. Heikosti länsimaisiin
yhteiskuntiin sopeutuvien ihmisten muuttovirtojen vaikutuksia olisi pitänyt pohtia selonteossa perusteellisemmin,
Puisto peräänkuulutti.
Selonteossa sivutaan arktisen alueen turvallisuuspoliittisia ja taloudellisia ulottuvuuksia osana suurvaltojen
välistä kilpailua. Puisto muistuttaa, että iso osa maatamme
kuuluu arktiseen alueeseen ja
on siten myös suoranaisena
ulkovaltojen intressien kohteena. Tätä kehityskulkua ei
ole kuvailtu riittävästi selonteossa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Hätähuuto poliisilta ja muilta toimijoilta

Sisäisen turvallisuuden takaajat eivät
suoriudu enää tehtävistään
Poliisi ei pysty hallintovaliokunnan saaman
tiedon mukaan suoriutumaan perustehtävistään
eikä pitämään kiinni hallitusohjelman kirjauksista ilman lisärahoitusta. Resurssipula uhkaa myös
hätäkeskusta, jonka henkilöstö on ollut selvästi
alimitoitettu jo vuosia.
EDUSKUNNAN valiokunnat
ovat viime viikkoina käsitelleet valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025.
Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka
Purra haluaa nostaa esille kehyskauden rahoituksen merkittävät puutteet sisäisen turvallisuuden toimialalla.
- Vuodesta toiseen poliisi, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos
ja muut toimijat kertovat rahoituksen ongelmista, esimerkiksi kasvavien ICT- ja toimitilamenojen vuoksi, mutta tänä
vuonna asiantuntijakuulemisten piirtämä kuva on entistäkin lohduttomampi. Sisäisen
turvallisuuden viranomaisten
välttämättömät menot eivät
tule katetuksi, Purra sanoo.

Poliisien määrä uhkaa
vähentyä
Esimerkiksi poliisilla on velvollisuus suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. Vuoden
2022 tavoitteena hallitusohjelman mukaisesti on 7 500
poliisin taso. Purran mukaan
kaikki puolueet näyttävät kannattavan poliisimiesten määrän nostamista, mutta yhdessä
valmiiksi alijäämäisen kehyksen kanssa tämä ei tule toteutumaan.
- Poliisin esittämä realistinen riski on, että käytännössä
mentäisiin alle toiminnan kannalta kriittiseksi määritellyn 7
200 poliisin tason ja jopa siitäkin alemmaksi 7 050 henkilötyövuoteen, mikäli pakolliset

menot jatkavat kasvuaan samalla tavalla eikä tilanteeseen
vastata ylimääräisillä resurssilisäyksillä, Purra kertoo.

"Vuodesta toiseen
poliisi, rajavartiolaitos, hätäkeskuslaitos ja muut
toimijat kertovat
rahoituksen
ongelmista."
Riikka Purra

Koulutetut suoraan
kortistoon
Ilman lisärahoitusta poliisi
ei valiokunnan saaman tiedon
mukaan pysty suoriutumaan
perustehtävistään eikä pitämään kiinni hallitusohjelman
kirjauksista.
- Päinvastoin edessä on leikkauksia, jotka johtavat säästöihin. Lisääntyneet poliisikoulupaikat tuottavat lisää
poliisimiehiä, mutta samanaikaisesti joudutaan vähentämään henkilöitä nykytasoon
nähden eikä uusia voida palkata. Poliiseja koulutetaan siis
kortistoon, ja edessä on myös
yt-neuvotteluja. Samalla ajoneuvot, varusteet, toimitilat,
ICT ja monet muut vievät yhä
kasvavan osansa, Purra kuvaa.
Valiokunnalle toimitetun lausunnon mukaan poliisimiesten
määrän säilyttäminen nykytasolla merkitsisi niin merkittäviä säästötoimia, ettei niiden
toteuttaminen ole realistista.
Rahoitusvajeista johtuen poliisi on jo nyt joutunut tinkimään välttämättömistä varustehankinnoista niin, että
työnteko kärsii.

Poliisi ei suoriudu
tehtävistään edes nyt
Kaikkein huolestuttavinta
Purran mukaan on, että poliisi
ei edes tällä hetkellä suoriudu
tyydyttävästi nykyisistä tehtä-

vistään, vaikka rahoitus on vielä
kohtuullisella tasolla.
- Saamamme tiedon mukaan
resurssivaje näkyy kenttä- ja hälytyspartioiden kasvavissa hälytysvasteajoissa ja hälytystehtävien priorisointina. Kaikkeen ei
voida reagoida eikä varsinkaan
säällisessä ajassa. Henkilöstön työuupumus ja työtaakka
ovat kasvaneet merkittävästi. Kun poliisi keskittyy vakavien rikosten selvittämiseen, päivittäisrikosten tutkinta ja niin
kovin paljon juhlapuheissa kuuluva ennalta estäminen heikkenevät entisestään. Tutkintaajat pidentyvät ja selvitettyjen
rikosten määrä vähenee, Purra luettelee ja sanoo ongelmien
vaikuttavan kansalaisten luottamukseen.
Rikosten selvitysprosentit ovat
laskeneet jo pitkään ja ovat osin
huomattavan alhaisia, esimerkiksi omaisuusrikosten selvitystaso on viime vuosina ollut vain
36—37 prosenttia. Rikosten tutkinta-aika on keskimäärin yli
140 vuorokautta.

Hätäkeskuslaitoksen
palvelutaso heikentynyt
Myös hätäkeskuslaitos kärsii samanlaisista ongelmista.
Määrärahat eivät mahdollista oppilaitoksista valmistuvien hätäkeskuspäivystäjien palkkaamista. Henkilöstö on ollut

selvästi alimitoitettu jo vuosia.
- Tämä on näkynyt erittäin korkeina sairauspoissaoloina sekä
työterveydenhuollon kustannuksina. Tämän lisäksi henkilöiden vähäisyys näkyy suoraan
siinä, miten sujuvaa avunsaanti on. Ongelmia on jo normaaliolojen ruuhkatilanteissakin,
puhumattakaan esimerkiksi kesäloma-ajoista. Apua pyytävä kansalainen saa odottaa yhä
kauemmin. Pahimmillaan tästä
seuraa kuolemia, Purra sanoo.
Hätäkeskustoiminnan sujuvuudella on myös välitön vaikutuksensa hätäkeskuspalveluja käyttävien viranomaisten eli
poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen palvelujen saatavuuteen ja siten ihmisten yleiseen turvallisuuteen.
- En voi kuin ihmetellä, mistä tämä sisäisen turvallisuuden
toimijoiden krooninen alibudjetointi johtuu. Samaan aikaan
kun turvallisuusympäristöstä
tulee yhä haastavampi, resurssit
heikentyvät. Jos kaikki kerran
kannattavat turvallisuuteen satsaamista, miten tällainen kierre
on päässyt syntymään? Kenen
poliittinen arvovalinta tämä on?
Purra miettii.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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Sote-uudistus on susi jo syntyessää

Suuremmilta
alueilta viedään
rahat ja pienemmiltä
päätösvalta
Hallitus yrittää viedä sote-uudistuksen väkisin ja vauhdilla läpi. Lukuisat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa uudistusta
koskevan hallituksen esityksen ongelmista.
Perussuomalaiset eivät voi ummistaa silmiään katastrofilta, johon Marinin hallitus
on Suomea viemässä.
PERUSSUOMALAISTEN
ryhmäpuheenvuoron asiasta eduskunnassa pitänyt
kansanedustaja Arja Juvonen kertoo saaneensa henkilökohtaisesti useita yhteydenottoja kansalaisilta.
Nykytilassa ei ole hurraamista, mutta paremmaksi ei tilanne muutu Sanna
Marinin hallituksen sote-uudistuksellakaan, koska toimet
puuttuvat.
- ”Meidät vanhukset on
unohdettu. Ei ole palvelutaloa, minne mennä, kun ei

jaksa kotihommia ikänsä takia tehdä. Me olemme 86- ja
90-vuotiaita. Terveyspalvelut on ajettu alas, lääkärille ei
saa aikoja”, Juvonen siteeraa
saamaansa kansalaispalautetta ja jatkaa:
- On selvää, että tässä tilanteessa emme voi ummistaa
silmiämme ja korviamme katastrofilta, joka pääministeri Marinin hallituksen soteuudistuksen muodossa uhkaa
Suomea. Tästä syystä koko
oppositio teki yhteisen välikysymyksen.

Laadukkaista palveluista
voi vain unelmoida.
Yhteiskunnan
tärkeimmät palvelut
vaarassa
Sote-palvelut ovat monin tavoin yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita. Toimivien sote-palveluiden merkitys
korostuu hädän, sairauden ja
vanhuuden hetkellä, kun ihmiset eivät enää kykene itse
huolehtimaan itsestään.
- Nyt kuitenkin näiden palveluiden tulevaisuus on uhattuna. Hallitus tukee hyvin-

Perussuomalaiset alentaisivat työn verotusta ja sivukuluja

Halpatyövoimalla ei saa polkea
suomalaisten palkkoja
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho katsoo,
että joustavampi työmarkkinamalli on mahdollinen, jos
samaan aikaan suomalaisen työntekijän asema turvataan
työvoiman tuonnilta ja taataan terve tasapaino työvoiman
kysynnän ja tarjonnan välillä. Työperäiselle maahanmuutolle perussuomalaiset esittää tiukkoja edellytyksiä: sen
pitää olla suomalaisia yrityksiä palvelevaa, julkista taloutta
vahvistavaa ja yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.
JUSSI HALLA-AHO esitti näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia
työmarkkinaongelmiin puheessaan perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa.
- Suomessa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että tänne syntyy liian vähän työpaikkoja; että
liian pieni osa työikäisistä on
töissä; ja että tämä luo rakenteellisen kestävyysongelman
julkiseen talouteen. Kuten perussuomalaiset ovat monessa
yhteydessä korostaneet, korona
ei ole syy näihin ongelmiin; se
on pikemminkin tarjonnut verukkeen lakaista ongelmia maton alle. Kysymys kuuluu, miksi
tilanteeseen ei löydetä ratkaisuja, vaikka kaikki tiedostavat,
että jotain pitäisi tehdä.
Halla-aho katsoo, että tilan-
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teeseen syytä on sekä ay-liikkeessä ja sen poliittisissa jatkeissa että elinkeinoelämässä ja
sen poliittisissa jatkeissa.
- Kummallakin osapuolella on
ymmärrettävä pointti, mutta
kumpikin kieltäytyy katsomasta kokonaisuutta ja hakemasta
ratkaisuja, jotka olisivat siedettäviä myös toiselle osapuolelle
ja kestäviä pitkällä aikajänteellä,
Halla-aho sanoo.

Kotimaista tuotantoa ei voi
enää suojata tulleilla
Ammattiyhdistysliikkeen taakkana on tunnetusti haluttomuus luopua saavutetuista
eduista.
- Ay-liike vastustaa heikennyksiä työttömyysturvaan ja ir-

Sellainen
työperäinen maahanmuutto, joka
kuormittaa julkista
taloutta, ei ole
hyväksyttävää.
tisanomissuojaan, paikallisen
sopimisen lisäämistä ja työehtosopimusten yleissitovuuden
purkamista sekä lakko-oikeuden rajoittamista. Samoin se
vastustaa sisäistä devalvaatiota
eli palkkojen tosiasiallista leikkaamista, josta viime kauden
kilpailukykysopimus oli esimerkki. Tämä on täysin ymmärrettävää. Me emme kuitenkaan
enää elä siinä maailmassa, jossa
nykyiset, työntekijää suojaavat
mekanismit rakennettiin, Hallaaho sanoo.
Hän muistuttaa, että Suomessa ei enää voi suojata kotimaista tuotantoa tulleilla.
- Meillä ei ole omaa valuuttaa,
jonka ulkoisen arvon manipuloinnilla voitaisiin korjata vien-
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Suomessa väestön
terveys ja
hyvinvointierot
kuuluvat
länsimaiden
suurimpiin.
vointierojen kasvua, sillä
uudistus ei nopeuta hoitoon
ja lääkärille pääsyä. Näin on
nähtävä, sillä sote-esitys ei
tuo yhtä ainoatakaan keinoa

titeollisuuden kilpailukykyä ja
kuitata palkankorotuksia. Erityisen ironista on, että poliittinen
vasemmisto oli aikanaan globalisaation hurmassa viemässä
Suomea valuuttaunioniin, tulliunioniin ja sisämarkkinoille,
mutta kieltäytyy niistä sisäisistä
sopeutustoimista, joita näissä
järjestelyissä selviäminen edellyttää.

Vasemmisto jäänyt itsensä
panttivangiksi
Halla-aho toteaa, että jos haluaa säilyttää kaiken, voi käydä
niin, että menettää kaiken.
- Osa vasemmistosta varmasti ymmärtää Suomen kilpailukykyongelmat ja niiden seuraukset suomalaiselle työlle ja
yrittämiselle. Vasemmisto on
kuitenkin jäänyt oman itsensä panttivangiksi. On liian suuri kiusaus yrittää voittaa vaalit pelottelemalla saavutettujen
etujen menettämisellä. On liian
suuri kiusaus luvata toimeentulostaan ja asemastaan huolestuneille äänestäjille, että kaikki
voi jatkua kuten ennenkin, kunhan äänestätte meitä.
Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka paljon on iloa yleissitovista
työehtosopimuksista ja irtisanomissuojasta, jos ei ole työpaikkaa.
- Jokin joustaa aina. Jos va-

tuoda lisää lääkäreitä tai hoitajia. Kuinka hallitus voi toimia näin? Meillehän on luvattu pääsyä viikossa lääkärille!

Hyvinvointierot
kasvavat entisestään
Suomessa väestön terveysja hyvinvointierot kuuluvat
länsimaiden suurimpiin. Ne
uhkaavat kasvaa entisestään
alueellisen eriarvoistumisen
seurauksena: työt ja hyvinvointi keskittyvät kasvukes-

luutta ei jousta eivätkä palkat ja
työehdot jousta, työllisyys joustaa. Globaalissa taloudessa työt
teetetään siellä, missä se on
kannattavinta, Halla-aho muistuttaa.

Elinkeinoelämä
ei hae kompromissia
vaan selkävoittoa
Halla-ahon mukaan elinkeinoelämän ongelma on se, että
vaikka se tunnistaa realiteetit
vasemmistoa paremmin, se ei
hae kompromissia vaan selkävoittoa.
- On totta, että yleissitovuus,
irtisanomissuoja, pitkäkestoinen ansiosidonnainen työttömyysturva ja poliittisten
lakkojen uhka vaikeuttavat työllistämistä ja vähentävät Suomen kilpailukykyä verrattuna
useisiin verrokkimaihin, mutta elinkeinoelämä ei halua ymmärtää, että myös työntekijäpuolen neuvotteluasema on
turvattava jollakin tavalla. Niin
kauan kuin tätä ei ymmärretä,
vaan ainoastaan vaaditaan kaiken sääntelyn purkamista, tähän maahan ei koskaan saada
hallitusta, joka pystyisi tekemään mitään työmarkkinauudistuksia. Kun yrittää saada kaiken, käy helposti niin, että ei
saa mitään, Halla-aho sanoo.
Hän painottaa, että jotta pai-

Kokonaiset kunnat
ovat vaarassa.

rien palkkaamista. Palvelutarpeen kasvua ei huomioida
rahoituksessa täysimääräisenä. Leikkauksillako ammattitaitoisen työvoiman saanti
ratkaistaan? Juvonen ihmettelee.

"Perussuomalaiset
eivät pidä muutosta itseisarvona.
Jos uudistus johtaa
huonompaan
tilaan kuin lähtötilanne, se pitää
jättää tekemättä."

Muutos ei ole
itseisarvo

Arja Juvonen

Hyvän hoidon saaminen saattaa jatkossa
riippua kunnasta.

kuksiin, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomesta lakkautetaan
tehtaita.
Kokonaiset kunnat ovat vaarassa, kun palveluihin ei riitä
rahaa. Päivystyssairaaloiden
ja lähipalveluiden lakkauttaminen lisää kurjistumisen
kierrettä.
- Hallituksen aluepolitiikka ei käännä tätä kehitystä,
vaan kiilusilmäinen ilmastopolitiikka on pikemminkin kiihdyttänyt suomalaisen
maaseudun alasajoa. Sote-

uudistus ei pelasta haja-asutusalueiden lähipalveluita tai ratkaise rahoitukseen
liittyviä ongelmia, vaan rahat uhkaavat huveta muutoskustannuksiin ja äänivallan
keskittyessä maakuntien keskuskaupungeille palveluiden
alasajo muualla helpottuu entisestään, Juvonen kertoo.

kallinen sopiminen olisi sopimista eikä sanelemista, kummallakin osapuolella on oltava
neuvotteluvoimaa.
- Elinkeinoelämä, poliittisine jatkeineen, vaatii työmarkkinauudistusten lisäksi ulkomaisen työvoiman maahanmuuton
vapauttamista eli käytännössä saatavuusharkinnan lopettamista. Millaisen neuvotteluasetelman tämä luo työntekijän ja
työnantajan välille? Sopiminen
ei ole paljon muuta kuin sana,
jos työntekijällä ei työttömyysturvan heikentämisen vuoksi ole varaa jäädä työttömäksi,
ja jos työnantaja voi aina sanoa,
että elleivät tarjottu palkka ja
ehdot kelpaa, hän voi palkata
afrikkalaisen tai uzbekin tilalle.

kääntäen: mitä enemmän työmarkkinoita vääristetään halpatyövoiman maahantuonnilla,
sitä kireämpää ja kankeampaa
sääntelyä tarvitaan, eikä se ole
kenenkään etu.
Halla-aho toteaa, että jos haluamme lisätä ja säilyttää suomalaisia työpaikkoja sekä samalla kohentaa tuottavuutta
ja yritysten kilpailukykyä, työmarkkinaosapuolten on mentävä peilin eteen ja kysyttävä,
mistä kiikastaa.
- Keskeinen tulppa on keskinäisen luottamuksen puute. Olen varma, että niin liittokuin paikallistasolla ratkaisut
ovat löydettävissä, kun on luottamuspääomaa. Työntekijöillä on oltava varmuus siitä, että
yhdessä sovituilla ratkaisuilla säilytetään työpaikat, ja vastaavasti työnantajalla on oltava
varmuus siitä, että ratkaisuilla lisätään tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Molempien työmarkkinaosapuolten syytä katsoa
peiliin
Halla-aho esittää perussuomalaisten viestin elinkeinoelämän
suuntaan.
- Meille saavutetut edut ja vallitsevat järjestelmät eivät ole
uskonnollisia opinkappaleita
tai pyhiä lehmiä. Nykyistä joustavampi malli on mahdollinen,
jos samaan aikaan suomalaisen
työntekijän asema turvataan
työvoiman tuonnilta ja taataan
terve tasapaino työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä. Ja

Hoidon saatavuus
riippuu varallisuudesta
Kun pieneltä kunnalta vie-

Työperäisen oleskeluluvan
edellytykseksi 3 000 euron
kuukausitulot
Työperäistä maahanmuuttoa perussuomalaiset ei torju,
mutta sille on välttämättä oltava tiukat reunaehdot: työperäisen maahanmuuton pitää olla
suomalaisia yrityksiä palvelevaa, julkista taloutta vahvista-

dään tehdas, työt ja terveyskeskus, mitä jää jäljelle? Maakuntavaaleissa pienet kunnat
häviävät oman äänensä. Ne
eivät saa edustustaan maakuntavaltuustoon, vaikka
kunnan kaikki äänestäjät äänestäisivät yhtä ehdokasta.
- Suurimmilta yli sadantuhannen asukkaan kaupungeilta taas viedään rahat.
Erityisesti heikennetään Uudenmaan asemaa, ja samalla
on väläytelty Kelan korvausten leikkauksia: Uudenmaan
asukkaat, hoitakaa itsenne
yksityisellä ja maksakaa aivan
kaikki itse. Hoidon saatavuus
riippuvaiseksi varallisuudesta, tätäkö keskusta haluaa?
Juvonen kysyy.

Tavoitteet eivät
toteudu
Perussuomalaisten mielestä
Marinin hallituksen soteuudistus ei täytä sille määriteltyjä tavoitteita. Uudistuksen
piti turvata yhdenvertaiset

ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikille Suomessa asuville sekä
parantaa näiden palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
- Uskooko hallitus tähän itsekään, kun yksi uudistuksen
keskeisistä pohdinnoista liittyy siihen, mitä kunnissa tehdään tyhjilleen jääville sotekiinteistöille?
Yhdeksi uudistuksen tavoitteeksi on asetettu ammattitaitoisen työvoiman saanti.
Hallituksen esitys ei kuitenkaan sisällä yhtäkään ratkaisua ongelmaan, vaan henkilöstö nähdään pelkkänä
kustannuksena, joka sekin jätetään perustettavien hyvinvointialueiden ongelmaksi.
- Yhteiskuntamme rahallinen panostus sote-palveluihin on ollut ja säilyy myös
tämän uudistuksen myötä Pohjoismaiden alhaisimpana. Hoitotyötä tekeville ei
riitä lisää rahaa, eikä uudistus mahdollista lisäkäsipa-

Rakennemuutoksiin upotettavat rahat eivät tuota terveyttä tai hyvinvointia. Hallituksella tuntuu riittävän
rahaa kaikkialle muualle paitsi sinne, missä rahaa kipeimmin tarvittaisiin, jotta erityisesti ikääntyneet suomalaiset
saisivat ansaitsemaansa laadukasta hoitoa ja hoivaa. Hallitus aikoo tehdä päätökset, mutta jättää rahoituksen
pohtimisen seuraajilleen.
- Perussuomalaiset eivät
pidä muutosta itseisarvona.
Jos uudistus johtaa huonompaan tilaan kuin lähtötilanne, se pitää jättää tekemättä. Kun uudistus ei paranna
palveluihin pääsyä, kyseessä
on liian kallis harjoitus. Kun
jopa perustuslakivaliokunnan
yksimielisen lausunnon mukaan aikataulu vaikuttaa uudistuksen merkitys ja mittavuus huomioiden kireältä,
miksi hallitus ei ota lusikkaa
kauniiseen käteen ja ota aikalisää näiden virheiden korjaamiseksi?
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Verotusta voi keventää,
jos tahtoa riittää

vaa ja samalla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.
Halla-aho toteaa, että sellainen työperäinen maahanmuutto, joka polkee palkkoja, ylläpitää suomalaisten työttömyyttä
ja kuormittaa julkista taloutta,
ei ole hyväksyttävää.
- Se ei ole yritystenkään pitkän aikajänteen etu, koska se
ei luo kannustinta tehostaa toimintaa ja lisätä työn tuottavuutta. Tosiasia on, että suurin
osa Suomeen tulevasta työperäisestä maahanmuutosta saapuu matalan tuottavuuden
aloille, joissa on paljon tilaa automatisaatiolle ja robotisaatiolle. Tätä kehitystä ei pidä hidastaa halpatyövoiman tarjonnalla.
Perussuomalaiset esittää työperäisen oleskeluluvan edellytykseksi noin 3 000 euron kuu-

kausituloja.
- Tällöin muuttoliike painottuu
oikeisiin osaajiin, joista kaikki kyllä puhuvat, mutta joita kovinkaan monet eivät oikeasti
tarkoita. Sikäli kuin matalapalkka-aloille tarvitaan välttämättä
lisätyövoimaa ulkomailta, tulee
katkaista yhteys maahan tulemisen ja maahan jäämisen väliltä. Toisin sanoen: ei pääsyä sosiaaliturvan piiriin, ei oikeutta
perheenyhdistämiseen, ei pysyvää oleskelulupaa, ei kansalaisuutta. Tämä on hyvin lähellä japanilaista mallia. Jos Japani
ei tunnu houkuttelevalta vertailukohdalta, lisään, että tämä on
myös lähellä mallia, johon Uusi-Seelanti on koronan jälkeen
siirtymässä sosiaalidemokraattisen pääministerinsä Jacinda Ardernin johdolla.

Halla-aho toistaa, että sisäinen
devalvaatio on kilpailukyvyn
kannalta välttämätön. Kyykytyspolitiikan poliittinen seuraus on
kuitenkin se, että valtaan nousee poteroihinsa kaivautuneita sosialistihallituksia, joilla ei
ole halua eikä kykyä uudistuksiin eikä liioin estoja kasvattaa
velkakuormaa tulevien polvien
niskaan.
- Perussuomalainen ratkaisu tähän yhtälöön on palkkaveron leikkaus pieni- ja keskituloisilla työssäkäyvillä, palkan
sivukulujen karsiminen, yritysverotuksen keventäminen ja
uudistaminen siten, että se kannustaa investointeihin; asumisen, liikkumisen, kuljetusten ja
energian hinnan laskeminen.
- Tämä on mahdollista, jos siihen on poliittista tahtoa. Vähentyvät verotulot kompensoituvat osittain korkeammalla
työllisyydellä ja pienenevillä julkisilla menoilla. Edelleen rahoitusaukkoa voidaan täyttää karsimalla yhteiskunnan kannalta
täysin turhia menoja, kuten kehitysapua ja haitallisen maahanmuuton kustannuksia.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

13

Ministerivalehtelu sai uudet
mittasuhteet kuntavaalien alla

Demarit pahimpia
puhumaan palturia
Valehtelusta ja vääristelystä on tullut politiikan tekemisen, oikeastaan politikoinnin keskeinen retorinen työkalu. Eduskuntasalin ulkopuolella myös ministerit usein puhuvat
perinteisessä mediassa palturia tai kirjoittavat
puuta heinää sosiaaliseen mediaan, minkä vain
suinkin ehtivät. Tässä jutussa tarkastellaan
SDP:n kansanedustajien virheellisiä väitteitä
perussuomalaisten työmarkkinapolitiikasta.
VALTIOELIMISSÄ toimivat poliitikot saavuttavat asemansa luottamuksella, ja
luottamuksen varaan jokaisen poliitikon ura rakentuu
myös vaalipäivän jälkeen. Totuuden kunnioittaminen on
niin olennainen osa politiikan
tekemisen pelisääntöjä, että
eduskunnassa jopa on kiellettyä syyttää toista valehtelijaksi. Jos joku kansanedustaja
näin tekee, yleensä siitä seuraa eduskunnan puhemiehen
ankarat moitteet. Toisaalta
jokaiselta kansanedustajalta
samalla odotetaan ja edellytetään totuudessa pysymistä.
Kansanedustajan totuudessa pysymisen velvollisuus on
hakattu valtiosäännön kivi-

Ministerien
on oltava
rehellisiksi ja
taitaviksi
tunnettuja Suomen
kansalaisia.
jalkaan eli Suomen perustuslakiin. Perustuslain mukaan
kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta.
Ministereiden ominaisuuksista perustuslaissa puolestaan säädetään, että ministerien on oltava rehellisiksi
ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Koska yleen-

Valehtelu ja vääristely
lisääntyvät.
sä ministerit ovat samalla
kansanedustajia, ministereitä tavallaan koskee kaksinkertainen perustuslaillinen
rehellisyyden ja totuudessa
pysymisen vaatimus.

Erityisen palkitsevaa
valehdella siitä,
mitä opponentti
esittää
Valehtelusta ja tahallisesta vääristelystä on kuitenkin

tullut politiikan teon – tai tarkemmin politikoinnin – keskeinen työväline. Eduskuntasalin ulkopuolella myös
ministerit usein puhuvat perinteisessä mediassa palturia
tai kirjoittavat puuta heinää
sosiaaliseen mediaan, minkä
suinkin ehtivät.
Näyttäisi siltä, että valehtelu ja vääristely ovat henkisesti erityisen palkitsevia, kun
eteen tarjoutuu tilaisuus kohdistaa pötypuhetta poliitti-

seen opponenttiin tai varsinkin siihen, mitä opponentti
on esittänyt.
Tosin on huomattava, että
opposition ja hallituksen välinen jännite sekä vastapuolen
esitysten arviointi – useimmiten myös kritiikki – ovat osa
täysin normaalia demokratiaa. Tässä jutussa kuitenkin
tarkastellaan suoraa valehtelua ja vääristelyä, jotka eivät
suinkaan ole sama asia kuin
kritiikki.

Yhdysvaltalaiset professorit
esittävät pakotteita valtakunnansyyttäjä Toiviaista vastaan

”Tahraa Suomen
maineen vainoamalla
kristittyjä”
Yhdysvalloissa useat nimekkäät professorit toteavat lausunnossaan, että Suomen syyttäjälaitos
pakottaa kansalaiset valitsemaan uskonnollisen
vakaumuksen ja vankeustuomion välillä.
YHDYSVALLAT kohdistaa pakotteita yleensä yksittäisiin ihmisiin. Pakotteita on toistuvasti kohdistettu sellaisiin vieraan
vallan keskeisiin päättäjiin, joiden on katsottu loukanneen
maansa kansalaisten ihmisoikeuksia tai uskonnon harjoittamisen vapautta.
Joukko nimekkäitä vaikuttajia
vaatii avoimessa kirjeessään Yhdysvaltoja asettamaan pakotteita valtakunnansyyttäjä Raija
Toiviaista vastaan. Vaatimukset
liittyvät Toiviaisen Päivi Räsästä kohtaan nostamiin syytteisiin. Kirjeen nimekkäiden allekirjoittajien joukossa on muun
muassa huippuyliopistojen
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Kirjeessä todetaan
Toiviaisen
rikkovan YK:n
ihmisoikeuksien
yleismaailmallisen
julistuksen artiklaa.
Yalen, Princetonin ja Harvardin
professoreja.
Kirje on osoitettu Yhdysvaltojen kansainvälisen uskonnollisen vapauden komitealle (US
Commission on International Religious Freedom). Kirjeessä pyydetään komissiota muun muassa tekemään esitys asiassa

Raija Toiviainen
jahtaa tosissaan
Päivi Räsästä.
toimivaltaiselle Yhdysvaltojen
ministeri Janet Ellenille. Kyse on
nimenomaisesti taloudellisten
pakotteiden asettamisesta Toiviaiselle ja jokaiselle, joka päättää tukea tätä hänen loukatessaan Räsäsen oikeuksia.

Toiviainen rikkoo
ihmisoikeuksia
Kirjeessä Räsäsen syytteen
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syyksi todetaan hänen toteamuksensa siitä, että kristillisten pyhien kirjoitusten valossa homoseksin harjoittaminen
on syntiä. Kirjeen mukaan tällaisesta asiasta nostettu syyte lähettää jokaiselle kansalaiselle,
asemaan katsomatta, yksiselitteisen viestin, että perinteisen
juutalaisen, kristityn, islamilaisen ja usean muun uskonnon
opettaminen ei nauti syytesuo-

jaa.
Kirjeessä todetaan Toiviaisen
rikkovan muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklaa 18 sekä
lisäksi useita muita keskeisten
kansainvälisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvien
sitoumusten keskeisiä kohtia.
Artiklassa 18. määrätään: ”Jokaisella ihmisellä on ajatuksen,
omantunnon ja uskonnon va-

meisesti toivoen, että vasemmistolainen vaihtoehtotodellisuus muuttuisi äänestäjien
ajatuksissa todeksi.

Demarit aloittivat
valehtelun heti

Ministerit
Marin ja
Tuppurainen
ovat esittäneet
kummallisia
väitteitä.

Vaihtoehtotodellisuus ei
muuttunut todeksi
Esimerkiksi voidaan nostaa valehtelu ja vääristely, jotka viime aikoina ovat
kohdistuneet alkukesän kenties huomiota herättävimpään poliittiseen puheeseen eli perussuomalaisten
puheenjohtajan Jussi Halla-ahon toukokuun lopussa
paus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon
tai vakaumuksen julistamiseen
yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia
menoja.”
Kirjeen mukaan mikään kohtuullisuusperiaatteen mukainen
käsitys tasapainosta vihapuheen ja uskonnon harjoittamisen vapauden välillä ei tue
syyttäjä Toiviaisen käsityksiä,
vaan kyse on puhtaasti syyttäjän kansalaiseen kohdistamasta
sortotoimenpiteestä ja ihmisoikeusloukkauksesta.

Imaamin lausunto
ei kiihottanut
Islamin uskon käsitys homoseksuaalisuuden tuomittavuudesta on huomattavasti jyrkempi kuin kristinuskon vastaava.
Helsingin Mellunmäessä imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa
suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että
siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Tämä Suomessa toimivan imaamin lausunto
ei ole kiihottanut valtakunnansyyttäjäämme ryhtymään toimenpiteisiin.

perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa esittämään linjapuheeseen.
Hallituksen eräät ministerit
– varsinkin demariministerit – sekä hallituspuolueiden
kansanedustajat ovat viime
päivinä ahkerasti esittäneet
eri kanavissa itse keksimiään epätosia väitteitä Halla-ahon ja perussuomalaisten työmarkkinapoliittisista
tavoitteista sekä Halla-ahon
puheen sisällöstä, samalla il-

Demareiden koko eduskuntaryhmä tormakoitui välittömästi Halla-ahon puheen
jälkeen, etenkin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti
Lindtman tarttui Halla-ahon
puheeseen kuin hukkuva oljenkorteen.
Pari päivää Halla-ahon puheesta median sähköpostilaatikoihin ilmestyi kirjoitus,
jossa Lindtman aloitti harhaisen hyökkäyksensä väitteillä, että perussuomalaiset
olisivat ”romuttamassa yleissitovuutta ja leikkaamassa
työttömyysturvaa”. Lindtmanin mielestä Halla-aho myös
”heikentäisi palkansaajien
neuvotteluasemaa”.
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen puolestaan kirjoitti
Twitterissä, että ”perussuomalaiset ja Jussi Halla-aho
haluavat poistaa yleissitovuuden ja työehtojen vähimmäissuojan”. Tuppuraisen seuraajat eivät kuitenkaan olleet
vakuuttuneita, vaan eurooppaministerin väitteet ammuttiin alas saman tien ja kuitattiin vaalipaniikiksi:
Et vissiin kuunnellut tai ymmärtänyt. Veikkaan jälkimmäistä.
Nyt en ymmärrä. Eihän missään vaiheessa Halla-aho sanonut noin. Tytti on nyt kek-

Luetun
ymmärtämisestä
olisi demareille
hyötyä
Onko Halla-aho esittänyt
haluavansa poistaa yleissitovuuden ja työehtojen vähimmäissuojan? Esittääkö
Halla-aho työttömyysturvan
leikkausta? Ei ole.
Se, mitä Halla-aho oikeasti
esitti, olisi selvinnyt myös demarikansanedustajille ja ministereille, jos he vain olisivat
viitsineet lukea Halla-ahon
puheen. Tai toisaalta, lukeminen ei vielä ole riittävää koska pitäisi myös ymmärtää,
mitä on lukenut.
Kuten Halla-ahon puheesta käy ilmi, perussuomalaisille yrityksen ja työntekijän
välinen tasapaino on olennaisinta. Se, että suomalaiset työpaikat säilyvät ja kasvavat sekä se, että jokainen
suomalainen tulee palkallaan toimeen ja elättää perheensä. Samalla paranne-

"Hussein
Al-Taeen (sd.)
kirjoitukset
eivät herättäneet
minkäänlaista
reaktiota."

"Valtakunnansyyttäjän
aloittama
järjetön ajojahti
on vakava
mainehaitta
Suomelle."

Uskonnonvapaus ei tunnu
koskevan kristittyjä

Sanna Antikainen

Räsänen on todennut, että tietyn tyyppinen käytös on hänen
vakaumuksensa ja hänen lukemiensa uskonnollisten tekstien
ymmärtämisen perusteella syntiä. Mahdolliset rangaistustoimenpiteet Räsänen on jättänyt
Jumalalle, jonka näyttäytymistä
Suomessa tässä nimenomaisessa asiassa ei yleisesti pidetä erityisen todennäköisenä.
Tulee pitää mielessä, että syyte ei ole sama asia kuin tuomio.
Myöskään professorien kirje ei
ole sama kuin tuomio, mutta
suhteellisen vakavasta viestistä on kyse. Tuskinpa tavanomainen lainrikkoja saisi tuollaisen
tukijoukon ilmoittautumaan
julkisesti syytetyn tueksi ja vaatimaan rankaisutoimenpiteiden

sinyt jotain. Pyhälehmä
sentään.
Voisitko Tytti näyttää mulle
missä Halla-aho noin sanoo?
Myös pääministeri Sanna
Marin viritti itsensä hurjille kierroksille ja esitti mielikuvituksellisia väitteitä Halla-ahon linjapuheesta. Tämä
nähtiin esimerkiksi MTV:n
kuntavaalitentissä, jossa kiihtynyt Marin väitti perussuomalaisten ”haluavan purkaa mallin, jolla Suomessa on
varmistettu työehdot ja vähimmäispalkat”.

kohdistamista syyttäjään. On
syytä myös kysyä, edustaako
professorien allekirjoittama kirje sellaista maalittamista, jonka
kriminalisointia Suomessa ajaa
muun muassa Valtakunnansyyttäjänvirasto.
Käsitys siitä, mitä yhteinen
länsimainen arvopohja ja ihmisoikeudet tarkoittavat, ei voi
poiketa kovin radikaalisti eri
maiden välillä. Muutoin puhe
yhteisistä arvoista alkaa kuulostamaan teennäiseltä – jopa
mauttomalta. Aika ajoin olisi syytä palauttaa mieliin, että
koko länsimaisen ajattelun ja
oikeusjärjestelmän ydin perustuu nimenomaisesti juuri juutalais-kristillisiin käsityksiin ja arvoihin.

Samaa mieltä on perussuomalaisten kansanedustaja Sanna
Antikainen, joka pitää Toiviaisen
järjetöntä ajojahtia vakavana
haittana Suomen kansainväliselle maineelle.
- Valtakunnansyyttäjän järjetön ajojahti Päivi Räsästä kohtaan on samalla sekä vakava
hyökkäys sanan- ja uskonnonvapautta kohtaan että vakava
mainehaitta Suomelle. Vastaavia pakotteita on käytetty vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin
syyllistyneitä henkilöitä kohtaan, ja Suomi onkin vaarassa päätyä hyvin kyseenalaiseen
seuraan. Valtakunnansyyttäjän
toiminnasta tulisi käynnistää
selvitys mitä pikimmiten.
Räsäsen puheet ja kirjoitukset muuan muassa sosiaalisessa mediassa ovat useaan otteeseen olleet tutkinnan kohteena.
Räsästä syytetään nyt kolmesta

taan yritysten tuottavuutta
ja kilpailukykyä, sillä yritysten palkanmaksukyky ei riipu
tuotannon määrän vaan tuotannon arvon kasvusta.

Neuvotteluvoimaa
ja luottamusta
Puheessaan Halla-aho kehotti molempia työmarkkinaosapuolia katsomaan peiliin ja hakemaan ratkaisuja,
jotka palvelevat molempien
osapuolten intressejä. Toisin
kuin demariedustaja Lindtman väittää, Halla-aho ei ole
esittänyt esimerkiksi palkansaajien neuvotteluaseman
heikentämistä.
Päinvastoin: Halla-aho painotti puheessaan sitä, että
kummallakin osapuolella,
sekä ay-liikkeellä että elinkeinoelämällä, on oltava neuvotteluvoimaa takanaan.
Halla-aho korosti, että työmarkkinaratkaisu on löydettävissä, kun osapuolet
saavuttavat keskinäisen luottamuksen. Hän myös totesi, että työntekijöillä on oltava varmuus siitä, että yhdessä
sovituilla ratkaisuilla säilytetään työpaikat – ja vastaavasti työnantajalla on oltava
varmuus siitä, että ratkaisuilla lisätään tuottavuutta ja kilpailukykyä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.
- Perustuslakimme takaa jokaiselle uskonnon ja omantunnon vapauden, mutta valtakunnansyyttäjää tämä ei näytä
kiinnostavan. Uskonnonvapaus
ei hänen toimintansa perusteella näytä Suomessa kuuluvan
kristityille, vaan hän hakemalla
hakee perustetta syytteen nostamiselle. Valtakunnansyyttäjän
toiminta alkaa muistuttaa noitavainoa, Antikainen arvioi.

Toiviaisen toiminta
ollut tapetilla ennenkin
Valtakunnansyyttäjä Toiviaisen toiminta on herättänyt huomiota julkisuudessa aiemminkin.
- Valtakunnansyyttäjä tutkii
Päivi Räsäsen puheita ja kirjoituksia jo toista vuotta, mutta
samaan aikaan esimerkiksi Hussein Al-Taeen (sd.) kirjoitukset
eivät herättäneet minkäänlaista
reaktiota. Näin valikoivat syyttämispäätökset herättävät kysymyksiä siitä, mitä agendaa valtakunnansyyttäjä oikein ajaa,
Antikainen pohtii.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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AftaTV aloittaa uutislähetyksensä
syksyllä

Uusille tv-uutisille
on tilausta ja
k y s y nt ä ä
Suomalaisen uutistuotannon kentälle tulee
ensi syksynä uusi toimija, kun Keravalla toimiva AlfaTV käynnistää päivittäiset uutislähetykset. AlfaTV:n toimitusjohtaja Hannu Haukka sekä senior adviser Jarmo Kalliola
vahvistavat Suomen Uutisille media-alalla pitkään liikkuneet huhut kanavan oman uutistuotannon aloittamisesta.
TÄLLÄ hetkellä tv-uutispuolella tilanne on vähintäänkin
mielenkiintoinen sikäli, että
vaikka suomalaiset kuluttavat uutisia ahkerasti, kaupallisista toimijoista ainoastaan
MTV tuottaa uutisia laajassa mitassa.
- Valtioneuvosto on ollut
huolestunut uutisten yksipuolistumisesta, ja siellähän
jopa perustettiin työryhmä
miettimään uutisten tulevaisuutta Suomessa. Lopputuloksena valtio päätyi kuitenkin tukemaan kaupallisen
tv-kanavan, MTV:n uutistuotantoa. Tämä osoittaa, että
uusille tv-uutisille olisi tilaus
ja kysyntää. AlfaTV:n uutiset
ovat vastaus kysyntään, Jarmo Kalliola sanoo.
- AlfaTV:sta tulee Suomeen
nyt toinen kaupallinen tv-kanava, jolla on todelliset uutislähetykset.

Katsojaluvut
nousussa
Uutistoiminnan aloittaminen on mediatalolle toiminnan luonnollista jatkumoa,
sillä AlfaTV on viime vuodet kasvanut tasaisesti ja kasvu on kiihtynyt tänäkin vuonna. Kanavan mainosmyynti
on tuplaantunut ja ohjelmien
katsojaosuudet nousseet. Ohjelmistopuolella ajankohtaisohjelmien ja asiaohjelmien
osuus on lisääntynyt merkittävästi, joten vain oma uutislähetys enää puuttuu.
AlfaTV:ssä on jo pitkään rakennettu Uutistunti-konseptia, joka pitää sisällään
uutislähetyksen sekä sen jälkeen uutisiin integroitavat
ajankohtaisohjelmat, joissa on mahdollisuus keskustella syvällisemmin uutis- ja
ajankohtaisaiheista ja päivänpolitiikasta. Konsepti on siis hieman samankaltainen kuin Yleisradiossa ja
MTV:llä. AlfaTV:n suunnittelemaan kokonaisuuteen kuu-
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luu myös verkkouutispalvelu,
jonka sisältöjä jaetaan sosiaalisessa mediassa. Erillistä urheilu-uutislähetystä ei kuitenkaan ole luvassa.
- Urheilun esittäminen on
kallista, jos ajatellaan vaikka Formula 1 -kisoja tai olympialaisia. Siinä meillä ei ole
kilpailuetua muihin nähden. Urheilua kuitenkin käsitellään uutisaiheena muiden joukossa, eli kun Suomi
voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden, siitä toki meillä kerrotaan, Hannu Haukka sanoo.

Ankkurisijoittajina
jo tuttuja nimiä
AlfaTV on mainosrahoitteinen TV-kanava, jonka taustalla toimiva Brilliance Communications Oy on perustettu
joulukuussa 2013. Viikkotasolla AlfaTV tavoittaa 1,4
miljoonaa katsojaa.
Tuloja tv-toimintaan kerätään myös mainosmyynnillä
ja kaupallisella yhteistyöllä.
Yhteisöillä on myös mahdollisuus ostaa Alfalta omaa lähetysaikaa.
Täysipainoisen uutistoiminnan käynnistämiseen kuitenkin tarvitaan lisää pääomaa,
ja sitä ollaan lähdössä hakemaan lähiaikoina alkavalla suunnatulla osakeannilla,
jota Haukka kutsuu ”kasvurahaksi”.
- Uutisia meiltä on pyydetty
jo pitkään, ja olen itsekin saanut usein vastata kysymyksiin, milloin uutistoiminta alkaa. Laajoja odotuksia siis on
ollut ilmassa, ja nyt voimme
kertoa, että uutistoiminta todella käynnistyy.
Kalliola kertoo, että osakeannin koko tulee olemaan
enintään kolme miljoonaa
euroa, ja yhden osakkeen
merkintähinta 500 euroa.
Kolmen miljoonan euron
pääoma olisi siis kasassa 6
000 osakkeen myynnillä.

”Me emme ole vain yhden
totuuden tv-kanava."
- Me haluamme olla uutiskanava, mutta myös samalla kansan kanava. Sen vuoksi
haluamme saada paljon uusia omistajia. Kun osakeanti alkaa, kynnys tulla mukaan
on matalalla. Kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus tulla mukaan omistamaan valtakunnallista tv-kanavaa.
AlfaTV:n edellinen rahoituskierros alkoi viime vuonna
ja päättyi tämän vuoden puolella. Kalliola sanoo, että tuolloin yhtiöön haettiin osakeannilla paitsi pääomaa myös
osaamista.
- Se kierros päättyi sikäli
onnellisesti, että keräsimme
noin miljoona euroa ja samalla saimmekin taloon hyviä
osaajia, joista olemme käyttäneet nimeä ankkurisijoittajat.
Omistajien joukossa on jo
nyt julkisuudesta tuttuja nimiä, kuten esimerkiksi Toivo
Sukari, Eero Lehti, Heikki
Salmela sekä kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo. Harkimo on myös varsin konkreettisesti mukana
AlfaTV:n toiminnassa, sillä
kansanedustaja isännöi kanavalla HJALLIS - Lisää rahaa
-puheohjelmaa, jonka aiheena ovat talous ja raha.
- Hjallis on itse tunnettu henkilöbrändi, ja se kerää
yleisöä. Viikkotasolla Hjalliksen ohjelma tavoittaa lähes 200 000 katsojaa, Kalliola sanoo.

Uutisia ilman
piilonarratiivia
Suomen kokoisessa maassa uuden tv-uutistuotannon
aloittaminen ja etenkin sen
vakiinnuttaminen on haas-
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teellista. Viimeisin merkittävä yrittäjä oli Nelosen tvuutiset, jonka omistajayhtiö
Sanoma kuitenkin lakkautti
vuonna 2014.
Samalla Suomen niin sanotun valtamedian sisältöjä ja
näkökulmia on kuitenkin pitkään moitittu yksipuolisiksi.
Lisäksi median ja tutkijoiden
motiivit julkisuudessa askarruttavat ihmisiä. Ilmiö on havaittu myös esimerkiksi E2tutkimuslaitoksen raportissa,
jonka mukaan lähes puolet
kansasta kokee median tuottavan yksipuolista tietoa.
Kalliola sanoo, että yksipuolisen uutisoinnin ilmiö tunnetaan alalla hyvin, ja tästä trendistä erottautumalla
AlfaTV:n uutistuotannon
brändiä rakennetaan omanlaiseksi.
- Myös meille tulee paljon
palautetta, että Suomessa uutislähetykset ovat kovin yksipuolisia. Kansalaiset siis
haluaisivat uutisten ja ajankohtaisaiheiden käsittelyyn
mukaan enemmän näkökulmia. Me haluammekin olla se
uutiskanava, joka kertoo aiheista laajemmin kuin muut.
Me emme ole vain yhden totuuden tv-kanava. Tuomme
esille myös uutispimentoon
jääviä näkökulmia ja henkilöitä.
Haukan mukaan aiheiden
monipuolinen tarkastelu tulee AlfaTV:n uutisissa osaksi kaikkia journalistisia prosesseja.
- Siihen kuuluu se, että asiat kerrotaan ilman etukäteen
laadittua asialistaa tai piilonarratiivia. Pyrimme avaamaan monipuolisesti isoja asiakokonaisuuksia, eikä

Yksipuolisen
uutisoinnin
ilmiö tunnetaan
alalla hyvin.
meillä ole tarvetta ajaa minkään intressiryhmän asiaa.
AlfaTV siis haluaa noudattaa
tervettä journalistista käytäntöä, johon uskomme myös
katsojien olevan tyytyväisiä.
Uutistoiminnassa noudatamme luonnollisesti myös Journalistin ohjeita.
Uuden uutislähetyksen sijoittaminen prime time -aikaan on haasteellista, koska
MTV:n ja Ylen pääuutislähetyksillä on jo nyt omat tutut
alkamisaikansa.
- AlfaTV:n Uutistunti-kokonaisuuden lähetysajankohta
tulee olemaan kello 19.30, eli
uutistunti osuu MTV:n Seitsemän uutisten ja Ylen iltauutisten väliin. Luonnollisesti tavoite on vakiinnuttaa
asemamme prime time -lohkossa kyseisenä ajankohtana,
Haukka sanoo.

Henkilöstö kasvaa,
puitteet kunnossa
AlfaTV:n uutistunnilla ei ole
varsinaista ulkomaista esikuvaa, vaan kokonaisuus on
suunniteltu ja ideoitu itse.
- Tiedämme kuitenkin, että
maailmalla on riittävästi esimerkkejä siitä, miten uutiset voidaan tehdä täysipainoisesti kokonaisuutena.
Kustannustehokas mallimme mahdollistaa tasokkaiden

Ylen uutisstudio hiljeni,
kun Jussi Halla-aho ehdotti
leikkauksia
kehitysapuun.

AlfaTV:n Jarmo
Kalliola ja
Hannu Haukka
valmistautuvat
jo syksyn uutislähetyksiin.

Juontaja lopetti keskustelun leikkauksista

Kehitysavun miljardikuluista ei vieläkään
saa puhua Ylellä
Yleisradion äärimmäisen nuiva suhtautuminen julkiseen keskusteluun kehitysapumenojen tarpeellisuudesta kävi taas selväksi Ylen kuntavaalitentissä, johon
oli kutsuttu eduskuntapuolueiden puheenjohtajat.
Ylen juontaja vaihtoi välittömästi puheenaihetta, kun
perussuomalaisten Jussi Halla-aho esitti kehitysapua
menoleikkauskohteeksi.

- Uutistoimintaa on tarkoitus tehdä pienellä, mutta tehokkaalla porukalla, Hannu Haukka kertoo.

- AlfaTV:stä tulee Suomeen nyt toinen kaupallinen tv-kanava,
jolla on todelliset uutislähetykset, Hannu Haukka iloitsee.

uutisten tuottamisen murto-osalla siitä, miten muut
toimijat ne Suomessa toteuttavat, Haukka sanoo.
Vaikka suunnittelutyötä uutislähetyksiä varten on
siis jo tehty pitkään, uutis-

ten tekeminen edellyttää
välttämättä myös henkilöstön määrän kasvattamista.
Haukka vihjaa, että tiedossa
on jo, keitä henkilöitä todennäköisesti kutsutaan mukaan
tekemään uutisia. Toistaisek-

si nimilista pysyy salassa.
- Uusien rekrytointien määrä riippuu tietenkin myös
osakeannin tuloksesta, mutta alustavasti on suunniteltu, että uutisia kutsuttaisiin
tekemään kymmenen uutta journalistia. Osa tekijöistä
saadaan talossa jo valmiiksi
työskentelevistä journalisteista.
- Uutistoimintaa on tarkoitus tehdä pienellä, mutta tehokkaalla porukalla. Me
emme siis ole rekrytoimassa satoja ihmisiä, ja osa toimituksellisesta työstä tullaan
ostamaan freelancereilta.
Ulkomaankirjeenvaihtajia
emme käytä, vaan ulkomaanuutisia ostetaan uutistoimistoilta sekä ulkomaisilta freelance-toimittajilta, joiden
paikallistuntemus tulee myös
näkymään uutisissa, Haukka sanoo.
Puitteet ja kalusto uutisten tekemiseen ovat kunnossa, voisi jopa todeta, että
viimeisen päälle kunnossa.
AlfaTV:n toimitilat ovat Keravalla vasta valmistuneessa
kolmikerroksisessa uudisrakennuksessa, joka pitää sisällään kaksi modernia studiota.
Lentokenttä on lähellä,
ja koska pääkaupunkiin on
vain noin 25 minuutin ajomatka, politiikan ja liike-elämän huippunimille ja monille
muille merkkihenkilöille on
suhteellisen nopeaa ja vaivatonta saapua vieraaksi Alfan
ajankohtaisohjelmiin - jatkossa myös uutislähetyksiin.

YLEISRADION alustoilla ei haluta eikä sallita poliitikkojen keskustelua kehitysapumenoista,
vaikka Suomi kippaa joka vuosi
maailmalle 1 200 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa kehitysapuun.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho esitti Ylellä puoluejohtajien tv-tentissä,
että julkisista menoista pitää
karsia kaikki turhat kulut.
Halla-aho totesi, että menoleikkaukset pitäisi kohdistaa
toissijaisiin ja ylimääräisiin menoihin, kuten kehitysapuun,
jonka kulut Suomen veronmaksajille ovat tänä vuonna siis yli
1,2 miljardia euroa.
- Vaihtoehto olisi, että kehitysapua maksettaisiin jatkossa vain budjettiylijäämästä. Tällä hetkellä me otamme ne rahat
velaksi ja…, Halla-aho sai sanottua suorassa lähetyksessä
ennen kuin Ylen juontaja katkaisi lauseen ja päättäväisesti siirsi keskustelun pois kehitysapumenoista.

Yle tukahdutti
kehitysapukeskustelun
aikaisemminkin

lä jo toinen kerta, kun Yle suorassa tv-lähetyksessä katkaisee
keskustelun kehitysapumenoleikkauksista.
Kuntavaalitentin toisinto nähtiin viime huhtikuun Ylen A-Talkista, jossa Halla-aho tuolloinkin sai aloitettua keskustelun
sellaisten julkisten menojen
karsimisesta, jotka eivät kuulu suomalaisen veronmaksajan
maksettavaksi.
- Säädetään vaikka lailla, että
kehitysapua voidaan maksaa
vain ylijäämästä. Sillä saadaan
1 200 miljoonan euron säästö vuodessa. Sillä voidaan kuitata teidän kehysylityksenne
seuraavalta vuodelta, Hallaaho aloitti.
Halla-ahon ehdotus oli niin
jäätävä, että edes yleensä puheliaat kansanedustajakollegat Antti Kurvinen (kesk) ja Antti Lindtman (sd) eivät kyenneet
sanomaan sanaakaan.
Myös Ylen juontaja johdatteli nopeasti keskustelun pois kehitysapuleikkauksista – aivan
vaalitentissä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Kyseessä oli lyhyen ajan sisäl-

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Muistathan
päivittää
muuttuneet
yhteystietosi
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099
tai
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset rp:n
XIV puoluekokous pidetään
14.8.–15.8.2021
alkaen klo 10.00 Seinäjoki Areenalla,
Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
sekä sääntömuutosasia.
Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja
kaikki ne puolueen jäsenet, jotka ovat maksaneet
kuluvan vuoden jäsenmaksun 30.6.2021 mennessä,
eikä edellisen vuoden jäsenmaksua ole laiminlyöty.
Huom! Äänioikeutetuilla jäsenillä tulee olla
kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti.
Kokoukseen tulee ilmoittautua 23.7.2021 mennessä
puolueen kotisivujen kautta:
www.perussuomalaiset.fi
Jussi Halla-aho
Puheenjohtaja		

Simo Grönroos
Puoluesihteeri

Perussuomalaisen nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.

HARALD HIRMUINEN

ILMOITA tilattavien lehtien
määrä ja mihin tarkoitukseen
lehdet ovat tulossa. Muista
laittaa tilaukseen yhteystietosi
ja lehtinippujen toimitusosoite.
Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen
oikeuden päättää lehtitilaus-

ten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi
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