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PERUSSUOMALAINEN
Hallitus lähetti taas 
verovaroja maailmalle

Saarikko kehottaa suomalaisia 
tinkimään elintasosta
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Bensan hinta Bensan hinta 
karkasi käsistä - karkasi käsistä - 
eikä loppua näyeikä loppua näy

Hallituksen ilmastotoimet näkyvät jo:

Hintaa nostaa 
korkea verotus.
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HÄTÄTILANNE on sellainen, jos-
sa joko ihmishenki, terveys, omai-
suus tai ympäristö on vaarassa. 
Hätätilanteessa pitää soittaa yks-
yks-kakkoseen. Lisäksi pitää pysyä 
rauhallisena. Tämä tarkoittaa nätisti 
sanottuna sitä, että ei saa panikoida.

Jos tavallinen ihminen ei hätäti-
lanteessa saa mennä paniikkiin, niin 
miksi isomman mittakaavan hätäti-
lanteissa koko yhteiskunta saa men-
nä paniikkiin? Välillä näyttää, että 
paniikkia suorastaan lietsotaan. Seu-
raukset ovat kummallisia.

Teollisuuden mahtimaa Saksa me-
nee paniikkiin säännöllisin väliajoin. 
Sellainen koettiin vuonna 2011, kun 
tsunami iski Japaniin aiheuttaen 
ydinvoimalaonnettomuuden. Sak-
sassa panikoitiin sen myötä niin pe-
rinpohjaisesti, että hätäpäissään 
päättivät luopua ydinvoimasta. Ta-
pahtumat etenivät kuin kaaosteori-
an mukainen perhosvaikutus - aal-
to lyö rantaan, ja maapallon toisella 
puolella kansakunta ampuu itseään 
jalkaan.

Ydinvoima olisi päästötön ja poik-
keuksellisen tehokas energialähde, 
mutta kun paniikki on valloillaan, 
järki ei istu kuskin paikalla. Sitten 
heittäydytään Venäjän armoille kaa-
suputkien varaan. Sitten, kun Venä-
jä hyökkää Ukrainaan, on taas aika 
tehdä paniikissa päätöksiä. Seuraa-
vaa tunnekuohua odotellessa puna-
vihreä hallitus päätti nostaa kivihii-
lentuotantoa pitääkseen saksalaiset 
talot lämpiminä.

+ + +
Suomessa ei onneksi koskaan pa-

nikoida. Ei yhtään. Suomessa ei ole 
sitten minkäänlaista ilmastopaniik-
kia.

Mitä nyt päätetiin ajaa turvetuo-
tanto alas. Vähän harmi, sillä Suo-
men turvevaranto vastaa ener-
gia-arvoltaan koko Pohjanmeren 
öljyvarantoa. Turve olisi Suomen 
arvokkain sähkön- ja lämmöntuo-
tannon raaka-aine, paitsi että ei ole, 
koska kolikkoa heittämällä päätet-
tiin, että turve ei Suomessa uusiu-
du. Ruotsissa päätettiin päinvastais-
ta. Suomen tarina juontaa juurensa 
vuoteen 2000, jolloin Tuija Bra-
xin (vihr.) johtama suuri valiokun-
ta totesi 12–12-tasatulokseen ajau-
duttuaan, että ratkaistaanpa turpeen 
kohtalo kolikolla. On lämmin ja tur-
vallinen olo, kun tietää, että Suo-
messa energiapolitiikka perustuu 
väkevälle tieteelle… eikun anteeksi 
siis kolikonheitolle.

Mutta vielä riittää Suomessa ener-

giamuotoja, joita hallitus ei ole ehti-
nyt kieltää.

Sekä liikkumismuotoja.

Kunpa joku muistuttaisi hallitus-
tamme periaatteista, joiden varaan 
Suomen teollinen selkäranka on ra-
kennettu: Suomen kylmä ilmasto ja 
pitkät etäisyydet on kompensoita-
va edullisilla kuljetuskustannuksilla 
ja alhaisella energian hinnalla. Nyt 
molemmat ovat katkolla. Millä sel-
kärangan on tarkoitus pysyä kasas-
sa? Ja jos se katkeaa, kenen on tar-
koitus maksaa vihreänä markkinoitu 
maailmanparannus? Miksi hallitus, 
kokoomuksen varauksettomalla tu-
ella, samanaikaisesti tuhoaa yrityk-
siä, mutta haluaa edelleen jatkaa yri-
tystulojen jakamista?

 
En ymmärrä logiikkaa. Ehkä se 

johtuu siitä, että sitä ei ole.

Vanhassa runossa kiurut, peippo-
set ja pääskyset enteilevät kesän tu-
loa. Valtionvarainministeriön tiedo-
tustilaisuuksiin ilmestyvä Annika 
Saarikko (kesk.) enteilee kansakun-
nan konkurssia. Punavihreän talous-
katastrofin siunannut Saarikko tote-
aakin: ”Suomalaiset, valmistautukaa 
laskemaan elintasoanne. Kaikki ar-
jen kustannukset nousevat, eikä meil-
lä ole mahdollisuutta kompensoida 
niitä.”

Siinäpä oiva viesti suomalaisille. 
Tämän jälkeen onkin ilahduttavaa 
kuunnella hallituksen päätöksiä tu-
kitoimenpiteistä. Harmittavasti niitä 
ei ole tarkoitettu suomalaisille. ”Li-
säämme kehitysmaille annettavaa il-
mastorahoitusta 93 prosenttia.” 

Hupsista vaan, sinne paloivat sadat 
miljoonat.

Lapsena kuvittelin, että tulevai-
suuden Suomi olisi järkevä ja vau-
ras. No, mitenpä lapsi mistään mi-
tään tietäisi. Jos nykymeno jatkuu, 
tulevaisuuden Suomi on järjetön ja 
köyhä.

Lehtimiehen tuskaa lisää sekin, 
että Suomesta on paperi loppumas-
sa. Siis Suomesta. Paperi. Paperipu-
la johtuu sekä UPM:n ja Paperiliiton 
pitkään jatkuneesta työtaistelusta 
että kasvaneesta Venäjä-riippuvuu-
desta. Paperipulassamme on jotain 
samaa kuin jos Saudi-Arabiasta lop-
puisi hiekka.

Tämä Perussuomalainen-lehti pai-
netaan vielä suomalaiselle paperille.

 Seuraavasta en ole aivan varma.

Kun Suomesta loppui paperi

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

YLEN Ykkösaamussa vieraillut elin-
keinoministeri Mika Lintilä esit-
ti synkän julistuksen kaikille suoma-
laisille palkansaajille. 
Jatkossa ruokakului-
hin menee yli viidesosa 
nettotuloista.

Lintilän mukaan suo-
malaisten on syytä va-
rautua siihen, että jat-
kossa yhä suurempi osa 
palkasta hupenee vält-
tämättömiin elämän 
perusasioihin.

- Ruuan hinta tu-
lee nousemaan. Maatalouden tila on 
kriittinen jo ennestään. Me tarvitaan 
hyvin nopeasti selkeä tukipaketti 
maataloudelle, jonka täytyy olla val-
tion rahaa, mutta myös markkinoilta 
tulevaa, Lintilä sanoi Ylellä.

Ministeri ennakoi lähitulevaisuu-
dessa suomalaisten joutuvan maksa-
maan ruokakassistaan jopa tuplas-
ti sen hinnan mitä nyt. Pahimmillaan 
ruokakuluihin menisi jatkossa jo yli 
viidesosa nettotuloista, eli suoma-
laisten jo nyt heikko ostovoima on 
heikentymässä entisestään.

Sortuiko Lintilä 
hurskasteluun?

Ruuan hintaan vaikuttavat mo-
net tekijät, kuten Venäjän Ukrainas-
sa aloittama sota. Kotimainen ruuan-
tuotanto on tosin ajautunut kriisiin 
jo aiemmin, sillä lannoitteet, rehut, 
sähkö, polttoaineet, koneet ja ra-

kennustarvikkeet ovat kaikki kallis-
tuneet rajusti, eikä monella maati-
layrittäjällä ole puskureita toiminnan 

jatkamisen turvaami-
seksi.

Osa viljelijöistä on ta-
loudellisen ahdingon 
vuoksi jopa jättämässä 
kevätkylvöjä tekemät-
tä, kun ei ole rahaa edes 
siementen, lannoittei-
den ja polttoaineiden 
ostoon.

Lintilän Ylellä väläyt-
tämä maatalouden tuki-

paketti vaikuttaa hurskastelulta, sil-
lä hallituspuolue keskusta ei ollut 
valmis tukemaan perussuomalais-
ten eduskunnassa esittämiä muutos-
ehdotuksia kotimaisen maatalouden, 
huoltovarmuuden ja omavaraisuu-
den sekä maaseudun kehittämisen 
varmistamiseksi. Hallitus äänesti ku-
moon joka ikisen esityksen kotimai-
sen maatalouden hyväksi.

Sittemmin valtiovarainministe-
ri Annika Saarikko on väläytellyt 
maataloudelle 300 miljoonan euron 
tukipakettia, mutta sen toteutumi-
seen on vielä matkaa.

Kunnianhimoiset 
ilmastotoimet syövät 
ostovoimaa

Kuten perussuomalaiset ovat usein 
muistuttaneet: ruuan omavaraisuus 
on turvallisuuskysymys, joten koti-
maisen maatalouden tukemiselle on 

Samaan aikaan kun suomalaiset kärvistelevät 
hurjien elinkustannusten kanssa, hallitus lyö vain 
lisää pökköä pesään: vihreät vaativat kunnianhi-
moisempia ilmastotoimia, hallituskumppanit nyö-
kyttelevät - ja suomalainen maksaa.

Ruuan hinta nousee rajusti - hallitus lisää ilmastotoimia

Miksi SDP ja keskusta hyväksyvät suomalaisten kurjistamisen?

Ruuan 
hinta kertoo 
suoraan yli-
mitoitetuista 
ilmastotoi-
mista.

Vihreät vie ja
muut vikisevät
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Ruuan hinta nousee rajusti - hallitus lisää ilmastotoimia

Miksi SDP ja keskusta hyväksyvät suomalaisten kurjistamisen?

vahvat perusteet. Kotimainen maata-
lous on nyt ajautunut kuilun reunal-
le, ja maatilojen määrä vähenee koko 
ajan.

Perussuomalaiset on myös aiemmin 
kutsunut kaikkia puolueita mukaan 
hakemaan tehokkaita ja kestäviä rat-
kaisuja, jotka turvaavat maatalouden 
tulevaisuuden.

Ruokakassin kallistu-
misen taustalla on myös 
pääministeri Sanna Ma-
rinin (sd) hallituksen maa-
ilman kunnianhimoisin il-
mastopolitiikka, jonka 
seurauksena Suomessa on 
jo pitkään tankattu ennä-
tyskallista bensaa. Räjäh-

täneet polttoaine- ja 
energiahinnat siirty-
vät suoraan kuluttaja-
hintoihin, ja esimerkiksi 
ruuan hinta nousee.

Ei ihme, että kan-
sa hämmästelee, miten 
varsin mitätöntä kanna-
tusta nauttiva vihreät sa-

nelee hallituksessa, mitä tehdään ja 
isommat – SDP ja keskusta – hyväk-
syvät kaikki järjettömät esitykset, jot-
ka pöydälle tuodaan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

SDP ja 
keskusta 
hyväksyvät 
järjettömim-
mätkin 
esitykset.

Hallitus ei peruuta senttiäkään ilmastotoimista

Hallitus pitää tiukasti kiinni ylikunnianhimoisista ilmastotoimistaan lisäten 
suomalaisten jo valmiiksi korkeita elinkustannuksia. Ja lisää on luvassa.
YMPÄRISTÖ- ja ilmastoministeri Emma 
Kari (vihr.) kertoi hallituksen uusista il-
mastotoimista. Ne koskevat muun mu-
assa maataloutta, julkista rakentamista 
ja liikennettä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riik-
ka Purra pitää käsittämättömänä, että 
hallitus ei tingi pätkääkään kalliista ta-
voitteistaan, vaikka Euroopassa on sota 
ja energianhintakriisi heikentää jo huol-
tovarmuutta.

- Uskomatonta mutta totta. Edes näis-
sä epävarmoissa oloissa hallitus ei pe-
ruuta senttiäkään maailman kun-
nianhimoisimmista ilmastotoimista. 
Päinvastoin niitä ja päästövähennysta-
voitteita kiristetään, Riikka Purra häm-
mästelee.

Pumppuhinnat nousevat 
tuntuvasti

Kaikki aiemmin sovitut ilmastotoimet 
ovat edelleen mukana hallituksen lis-
talla, mukaan lukien kiistelty polttoai-

”Ilmastokunnianhimo 
menee kaiken edelle”

neiden jakeluvelvoitteen nosto, joka 
nostaisi pumppuhintoja entisestään tun-
tuvasti.

Perussuomalaiset ei voi käsittää suun-
nitelmia eteenkään nyt, kun Suomessa 
eletään epävarmuudessa Ukrainan so-
dan takia.

- Hyökkäyssota Ukrainaan ja sen mo-
ninaiset seuraukset ja epävarmuudet ei-
vät ole saaneet hallitusta muuttamaan 
politiikan tärkeysjärjestystä. Turvallisuus, 
huoltovarmuus, ruoantuotanto ja muut 
elintärkeät asiat jäävät ilmastokunnian-
himon taakse, Purra paheksuu.

- Diesel maksaa paikoin jopa 2,50 eu-
roa litralta, ja hallitus on pahentamassa 
tilannetta entisestään omilla toimillaan.

Liikenteeseen halutaan 
kyttäysvero

Hallitus valmistelee lisäksi edelleen 
kansallista liikenteen päästökauppaa.

- Liikenteeseen halutaan kyttäysvero 
palvelemaan keskustalaisia intressejä ja 

intohimoja, Purra lataa.
- Kaupan päälle hallitus antaa tulevien 

viikkojen aikana eduskunnalle uuden il-
mastoselonteon. Eivätkö hallitus ja edus-
kunta oikeasti voisi keskittyä nyt vain sii-
hen kaikkien odottamaan turvallisuuden 
ajankohtaisselontekoon?

Suomalaisten pärjääminen 
ykkösasiaksi

Purra muistuttaa, etteivät korkeat ener-
giahinnat vaikuta vain autoilijoihin. 
Myös suomalainen ruoantuotanto on 
ennätyskriisissä.

- Myös ruoantuotanto saa hallitukselta 
osumaa. Maataloudessa ja ruoantuotan-

nossa on suuria ongelmia ja riskejä alka-
en lannoitteiden saatavuudesta ja siitä, 
saadaanko kevätkylvöjä edes tehtyä.

- Ruoan hinta on noussut ja nousee 
edelleen rajusti. Samaan aikaan Suo-
men hallitus esittää paketissaan maata-
louteen kohdistuvia uusia ilmastotoimia. 
Siis samaan aikaan, kun kuulemme joka 
päivä, millaisessa kriisissä maatalous on, 
Purra sanoo.

Purra painottaa, että Suomen ykkösasi-
an pitäisi olla oman turvallisuuden ja 
huoltovarmuuden varmistaminen ja se, 
että suomalaiset pärjäävät.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

Autoilijat ovat protestoineet ylikalliita polttoaineiden hintoja vastaan.

Suomalaisten 
elinkustannukset 
karkaavat käsistä.

Ruuan hinta 
uhkaa tuplaan-
tua.

Ministerit Sanna Marin ja 
Annika Saarikko toteuttavat 
kritiikittä vihreän ministerin 
Emma Karin vaatimukset.
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Perussuomalaisten 19 muutosehdotusta maatalouden pelastamiseksi

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus ju-
listaa maatalouden hätätilan ja ryhtyy 
viipymättä toimenpiteisiin kotimaisen 
elintarviketuotannon, omavaraisuuden 
ja huoltovarmuuden turvaamiseksi.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus 
poistaa maatalousrakennusten kiinteis-
töveron jo vuoden 2022 maksuunpanos-
ta alkaen pysyvästi.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus pe-
ruu tai lakkaa valmistelemasta tai edis-
tämästä sellaisia maataloutta koskevia 
ilmastopoliittisia toimenpiteitä, jotka 
heikentävät maatalouden kannattavuut-
ta, lisäävät byrokratiaa tai kaventavat 
maatalouden toimintamahdollisuuksia.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus li-
sää maatilojen arvonlisäveron maksuun 
vuosittain 12 kuukautta kulutonta mak-
suaikaa seuraavan kolmen vuoden ajak-
si.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus var-
mistaa Maatilatalouden kehittämisrahas-

VIIME kesänä sato jäi pie-
neksi Suomessa, ja tänne on 
jouduttu tuomaan rehua ja 
viljaa. Venäjän sota Ukrai-
nassa vaikeuttaa 
ruokahuoltoa 
maailmanlaajui-
sesti ja pahim-
millaan aihe-
uttaa monessa 
maassa nälkä-
ongelman.

Suomessa pär-
jätään jotenku-
ten vielä, mutta 
jos tuleva kesä 
on satotasoltaan yhtä huono 
kuin viime kesä, pulassa ol-
laan. Ruuan hinta tulee tääl-
läkin nousemaan rajusti.

Kohonneet tuotantokustan-
nukset, polttoaineiden hin-
nan nousu ja vaikeus saada 
lannoitteita saavat maanvil-
jelijät miettimään, kannat-
taako pelloille keväällä edes 
mennä.

Suomen Uutiset jututti ky-
menlaaksolaista maanvilje-
lijää, jolla on 100 lehmää ja 
noin 250 hehtaaria peltoa. 
Tulevana kesänä hän aikoo 
kylvää 75 hehtaaria omaan 
käyttöönsä.

- Olisi mahdollista kylvää 
50 hehtaaria myyntiin, mut-
ta siihen pitäisi ottaa 50 000 
euron laina, hän sanoo.

Polttoöljyn ja 
viljankuivatuksen 
kustannukset nouse-
massa pilviin

Lainalla pystyisi ostamaan 

Hallituksen käsittämätön ja sokea ilmas-
tonmuutoksen torjumiseen keskittynyt 
politiikka väheksyy kotimaista maatalout-
ta ja ruuantuotantoa. Tilanne on maanvil-
jelijöiden mukaan tukala.

Suomeakin uhkaa 
pian ruokapula

Maanviljelijät joutuvat ottamaan lainaa 
päästäkseen kylvötöihin, lannoitteita ei saa

siemenet, lannoitteet, tor-
junta-aineet, polttoaineet ja 
maksaa lisäksi puinti- ja kui-
vatuskustannukset. Tällä het-

kellä tuotanto-
panoksiin on 
varattava 1 000 
euroa hehtaaril-
le. Jotta kulut ja 
lainat saisi mak-
suun, pitäisi vil-
jasta saada kun-
nollinen maksu.

Hyvänä kesä-
nä hehtaaril-
ta saadaan esi-

merkiksi kauraa noin 4 000-5 
000 kiloa. Kauran hinta on 
ollut 130 euron paikkeilla 
tonnilta hehtolitrapainosta 
riippuen.

- Viime kesänä osasta jäi 
hehtolitrapaino alle halutun, 
ja siitä olisi maksettu 60 eu-
roa tonnilta. Se ei kata edes 
rahteja.

Nyt kaurasta maksetaan yli 
300 euroa tonnilta.

Polttoöljyn hinta on nous-
sut yli kahteen euroon litral-
ta, ja syksyisiä viljan kuivaus-
kustannuksia ei kukaan vielä 
tiedä.

- Vaikka maksettaisiin 400 
euroa tonnilta, ei kanna-
ta tehdä ylimääräistä, jos vil-
jaa joudutaan kuivaamaan 6-7 
tuntia nykyisillä tai vielä nou-
sevilla kustannuksilla. Kus-
tannukset karkaavat käsistä.

Suomen viljapolitiikka ei 
toimi.

- Joitakin vuosia sitten 
oli erittäin huono ruisvuo-
si. Hinta nousi, kun rukiista 

Jos tuleva 
kesä on 
satotasoltaan 
yhtä huono 
kuin viime 
kesä, pulassa 
ollaan.

Perussuomalaiset esitti 10 
miljoonan lisäystä Maatilata-
louden kehittämisrahastoon 
ja seuraavien lausumien  
hyväksymistä:

ton maksuvarmuuslainojen ja takausvas-
tuukyvyn riittävyyden.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus 
alentaa maatalouden energiakustannuk-
sia muun muassa kohdennetuin verotoi-
menpitein.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus ryh-
tyy toimenpiteisiin ruokaketjun eri osien 
kustannusten jakamiseksi niin, että al-
kutuottaja saa oikeudenmukaisen osuu-
den loppuhinnasta.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus val-
mistelee pikaisesti elintarvikemarkki-

nalakiin tarvittavat, kriisin edellyttämät 
muutokset.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus 
edistää pankkien valmiutta myöntää vil-
jelijöiden lainoihin lyhennysvapaita ja 
korkohelpotuksia.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus hel-
pottaa nuoren viljelijän vuotuista yrittä-
jätulovaatimusta ja koulutusvaatimusta.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus pa-
rantaa viljelijän mahdollisuutta yrityk-
sensä velkasaneeraukseen.

oli pulaa. Seuraavana vuon-
na ruis talvehti hyvin ja tuli 
hyvä sato. Ulkomaista ruis-
ta tuotiin silti Suomeen, jotta 
saatiin rukiin hinta täällä pu-
toamaan alas. Tämä kyykytys 
riittää jo.

Hallitus hylkäsi 
perussuomalaisten 
ehdotukset

Parhaat sadot viime kesä-
nä saatiin turvepelloilta, juu-
ri niiltä, jotka hallitus haluaa 
poistaa käytöstä. Turvepel-
lot kestivät kesän kuivuuden 
ja niiden ansiosta tilat saivat 

edes jotain sa-
toa.

Moni viljeli-
jä tajusi huonon 
satokauden ai-
heuttamat on-
gelmat ja ehti 
tehdä muutoksia eläinten 
ruokintaan.

- Esimerkiksi sokerijuurik-
kaalla on pystytty korvaa-
maan lehmille osa viljasta. 
Maatiloilla ollaan idearikkai-
ta löytämään konstit selvitä 
seuraavaan satokauteen, ker-
too maanviljelijä.

Perussuomalaiset esitti vii-
me viikolla eduskunnassa 19 

ehdotusta suo-
malaisen maa-
talouden pe-
lastamiseksi. 
Hallitus hylkäsi 
jokaisen ehdo-
tuksen.

Mitä viljelijät toivoisivat?
– Jos valtio takaisi siemenen 

ja apulannan kustannuserät. 
Se olisi valtiolle sijoitus ja 
mahdollistaisi sen, että maan-
viljelijä uskaltaisi tehdä työn. 
Kiinteistöverot voisi myös ot-
taa pois vähäksi aikaa, ja jos 
peltojen lannoittamiseen hal-
litukselta saisi tukea koti-
maisen metsäteollisuuden 

Jos apulantaa 
saa, sitä ei ole 
varaa ostaa.

"Jokainen maanviljelijä koettaa saada tilansa omavaraiseksi."

"Tämä kyykytys
riittää jo."
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SUOMALAINEN maatalous on 
keskellä koko EU-ajan vakavin-
ta kriisiä. Lannoitteet, rehut, 
sähkö, polttoaineet, koneet ja 
rakennustarvikkeet ovat kaik-
ki kallistuneet rajusti, eikä mo-
nella maatilayrittäjällä ole pus-
kureita toiminnan jatkamisen 
turvaamiseksi.

Hallitusta ei kiinnosta

Osa viljelijöistä on taloudelli-
sen ahdingon vuoksi jättämäs-
sä kevätkylvöjä tekemättä, kun 
ei ole rahaa edes siementen, 
lannoitteiden ja polttoainei-
den ostoon.

Maatalouden ja kotimaisen 
ruuantuotannon turvaamisek-
si perussuomalaiset esittivät 
eduskunnassa vuoden 2022 
lisätalousarvioon 19 konk-
reettista esitystä, jotka yh-
dessä muodostavat vahvan ko-
konaisuuden maatalouden, 
huoltovarmuuden ja omava-
raisuuden sekä maaseudun 
kehittämisen varmistamisek-

si – ja hallituspuolueet äänes-
tivät joka ikisen kohdan ku-
moon.

Loppuuko Suomesta 
ruuantuotanto?

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Sebastian Tynkky-
nen kuvaa lopputulosta järkyt-
täväksi. Tynkkynen pelkää, että 
kotimainen ruuantuotanto on 
loppumassa kokonaan.

- Teimme 19 konkreettis-
ta esitystä kotimaisen maata-
louden hyväksi. Miettikää, että 
hallitus, joka on luvannut huo-
lehtia kotimaisesta maatalo-
udesta, äänesti kaikki esityk-
set kumoon. Siinä siis tämän 
hallituksen arvopohja – ja sen 
on vaihduttava, Tynkkynen jy-
rähtää videossaan, joka levisi 
poikkeuksellisen vauhdikkaasti 
sosiaalisessa mediassa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaiset esittivät eduskunnassa valtion lisä-
talousarvioon 19 konkreettista muutosehdotusta, jotka 
yhdessä muodostavat vahvan kokonaisuuden kotimaisen 
maatalouden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden sekä 
maaseudun kehittämisen varmistamiseksi, mutta yksikään 
ehdotus ei hallitukselle kelvannut. 

”Arvopohjan on 
vaihduttava”

Tynkkynen järkyttyi hallituksen välin-
pitämättömyydestä maataloutta kohtaan

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus purkaa 
maataloutta ja tilamyyntiä koskevaa byrokra-
tiaa ja lupavaatimuksia.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus tehostaa 
julkisen sektorin esimerkillisyyttä ruokapalve-
luhankinnoissa.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus vahvis-
taa maatalouden sivuelinkeinojen rahoitusta 
ja toimintaedellytyksiä.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus turvaa 
maatalouden lomituspalvelujen saatavuuden.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus huoleh-

tii viljelijöiden henkiseen jaksamiseen tarvit-
tavista palveluista.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus selvittää 
tuottajan maksaman alv-kannan laskemista 
muun muassa lihan osalta ja ottaa soveltuvin 
osin käyttöön samantyyppisiä verohuojen-
nuksia lihatuottajille kuin Saksassa on tehty.

EDUSKUNTA edellyttää, että hallitus viipy-
mättä tekee toimenpiteitä lämmitys- sekä lii-
kennepolttoaineiden hintojen alentamiseksi 
etenkin maatalouden, mutta myös koko alku-
tuotantoketjun, puuhuollon sekä teollisuu-
den tukemiseksi.

"Olisi mahdollista kylvää

50 hehtaaria myyntiin, mutta

siihen pitäisi ottaa 50 000

euron laina."

sivutuotteena syntyvän ravin-
nekuidun käyttöön, lannoit-
teisiinkin käytetyt varat jäisi-
vät kotimaahan ja olisi jotain 
peltoon laittaa.

Luonto ei armahda, 
hallitus voisi

Hallitus myi lannoitetuo-
tannon norjalaiselle yhtiöl-
le vuosia sitten. Sen jälkeen 
lannoitteiden hinta on vain 
noussut. Tällä hetkellä lan-
noitteita ei edes saa. Niiden 
tekemiseen on käytetty ve-
näläistä maakaasua ja ammo-
niakkia. Maakaasun korkean 

hinnan vuoksi eurooppalaiset 
lannoitetehtaat olivat seiso-
kissa loppuvuodesta.

– Jos apulantaa jostakin saa, 
hinta on niin korkea, että ei 
ole varaa ostaa. Maataloutta 
on verotuksellisesti ja muu-
ten kuritettu jo vuosia. Siksi 
ei ole halua eikä varaa tehdä 
ylimääräistä, vaikka nähdään, 
että ensi vuonna ei ole viljaa. 
Tämän hallituksen on turha 
odottaa, että maalta tullaan 
avuksi.

Viime kesän viljan ja re-
hun joustovara on jo syöty 
pois. Omaraisuus ja huolto-
varmuus ovat nyt entistä tär-

keämpiä.
– Jokainen maanviljelijä ko-

ettaa saada tilansa omavarai-
seksi. Mutta vaikka kevääl-
lä ja kesällä tekisimme kaiken 
oikein, ei se takaa hyvää sa-
toa. Jos tulee toinen huono 
satovuosi, maan ruoantuotan-
to on pulassa. Myös siemen-
viljoista voi tulla pulaa. Luon-
to ei armahda, hallitus voisi 
armahtaa, sanoo kymenlaak-
solainen maanviljelijä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

"Jokainen maanviljelijä koettaa saada tilansa omavaraiseksi."

Sebastian Tynk-
kynen pelkää, 
että kotimainen 
ruuantuotanto 
on loppumassa 
kokonaan.
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KEVÄINEN auringonpais-
te saa lumihanget hohtamaan 
valkeana Kalmarin kyläl-
lä Saarijärvellä. Maaseutu-
yrittäjä Juha Korkeamä-
ki köpöttelee kyynärsauvojen 
avulla kotitilansa jäisellä pi-
halla.

Endurossa eli maastomoot-
toripyöräilyssä katkenneen 
jalan paraneminen vie Kor-
keamäen mukaan oman ai-
kansa. Isäntä astuu tupaan 
sisälle ja kertoo Vanhamä-

Turvetuotantoa ajetaan alas Suomessa 
vauhdilla hallitusohjelman ilmastotavoittei-
den saavuttamiseksi. Hallituksen tavoitelis-
talla on puolittaa turpeen käyttö energian-
tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. - Siinä 
ei ole mitään järkeä, että maailmaa pelas-
tetaan ajamalla kotimainen turvetuotanto 
alas, sanoo omiinsa pettynyt keskustalainen 
maaseutuyrittäjä.

”Punavihreä ilmastopolitiikka 
on kaikista pahin”

Keskustaan pettynyt maaseutuyrittäjä Juha Korkeamäki: 

Nyt tuli vaalikauden härskein veto: 

Sanna Marinin hallitus kauhoo kaksin käsin kurjuutta suo-
malaisille. Samaan aikaan hallitus intoilee ilmastohankkeis-
ta ja kohdistaa maailmanparannusprojekteihinsa entistä 
enemmän veronmaksajilta kerättyjä miljoonia.
ULKOMINISTERIÖ julkisti kan-
sainvälisen ilmastorahoitus-
suunnitelmansa, jonka mukaan 
rahoitus lähes kaksinkertaistuu 
edelliseen, Juha Sipilän (kesk) 
hallitukseen verrattuna. Kan-
sainvälinen ilmastorahoitus 
viittaa rahoihin, jotka kohden-
netaan kehittyvien maiden il-
mastotoimiin kehitysyhteistyö-
varoista.

Suunnitelman mukaan vuo-
si 2023 on ilmastorahoituksen 
huippuvuosi, jolloin rahoitus 

noussee jopa 249 miljoonaan 
euroon. Tämän jälkeen kan-
sainvälisen ilmastorahoituk-
sen suunnitellaan jatkuvan noin 
200 miljoonan euron vuosita-
solla vuoteen 2026 saakka.

Rahoitus jakautuu lahja-
muotoiseen sekä investoin-
ti- ja lainamuotoiseen tukeen. 
Hallitusohjelman mukaisesti 
lahjamuotoisen tuen ennakoi-
daan jakautuvan tasaisesti hil-
linnän ja sopeutumisen kesken 
vuodesta 2022 alkaen.

Saarikko kehotti suomalaisia 
tinkimään elintasosta - hallitus 
tuplasi kehitysavun ilmastorahat

Ilmastointoilu 
näyttäytyy irvokkaana

Pääministeri Sanna Mari-
nin (sd) johtama hallitus on jäl-
leen ohjaamassa jättisumman 
rahaa maailmanparantamiseen. 
Ukrainan sodan varjossa eläväl-
le kansalle hallituksen ilmasto-
intoilu näyttäytyy irvokkaana, 
jopa haistatteluna, kun samaan 
aikaan veronmaksajille kauho-
taan kaksin käsin kurjuutta.

Valtiovarainministeri Anni-
ka Saarikko (kesk) ehti jo varoi-
tella kansaa hintojen nousus-
ta ja elintason romahtamisesta. 
Saarikko painotti Helsingin Sa-
nomien haastattelussa, että 

valtiolla ei ole varaa paikata ve-
ronmaksajille hintojen nousus-
ta aiheutuvaa lovea lompak-
koon, joten Saarikko kehotti 
kansaa varautumaan siihen, 
että elintasosta on jouduttava 
tinkimään.

Hesarissa Saarikko vihjaili ove-
lasti, että elintason lasku oli-
si seurausta Venäjän Ukrainassa 
aloittamasta sodasta. Saari-
kon mukaan elintason lasku tu-
lee iskemään kipeimmin pieni-
tuloisiin.

- Hintojen nousu on kaik-
kein vaikein asia pienituloisil-
le, se on hyvä muistaa nytkin. 
Tämä aika on sellainen, että jos-
tain totutusta voi joutua tinki-
mään. Suomen on sopeudutta-
va arvaamattomaan Venäjään, 
ja jokaisen suomalaisen on so-
peuduttava sen seurauksiin, 
Saarikko sanoo haastattelussa.

Ruotsi tukee 
kansalaisiaan, Suomi ei

Saarikon puheiden perusteel-

la suomalaisia odottava elinta-
son lasku siis johtuisi sodasta, 
ikään kuin hallituksen maail-
man kunnianhimoisimmilla il-
mastotoimilla ei olisi mitään 
vaikutusta elämän kurjistumi-
seen ja ostovoiman heikkene-
miseen.

Taivaisiin kohonneet sähkön 
ja polttoaineiden hinnat ovat 
kuitenkin pitkälti seurausta hal-
lituksen ilmastotoimista. Siinä 
missä esimerkiksi Ruotsin hal-
litus on päättänyt aloittaa ko-
titalouksien liikaa kallistunei-
den sähkölaskujen tukemisen 
yli kuudella miljardilla kruunul-
la, Saarikon mukaan mitään täl-
laista ei ole Suomessa suunnit-
teilla. 

Venäjän pommittaessa Uk-
rainaa ja tuhotessa maan inf-
rastruktuuria, Suomen ympä-
ristö- ja ilmastoministeri Emma 
Kari (vihr) järjesti tiedotustilai-
suuden, jossa hän kertoi hal-
lituksen päätöksistä lisätä il-
mastotoimia maataloudessa ja 
jatkaa liikenteen päästökaupan 

en tilan historian ulottuvan 
1700-luvulle asti.

- Meillä oli lypsykarjatila, 
mutta lehmistä luovuttiin ja 
siirryttiin kotimaisen ener-
giaturpeen tuotantoon, Kor-
keamäki sanoo.

Turvetuotanto on ollut Kor-
keamäen pääelinkeino 15 
vuotta. Enimmillään hänel-
lä on ollut kahdella suolla vii-
si miestä töissä. Nyt toisen 
suon työkoneet on romutettu, 
ja jatkossa töissä on enintään 

yksi konekuski.
- Se riippuu polttoaineen 

hinnasta, että aletaanko nos-
tamaan turvetta ensi kesänä, 
Korkeamäki toteaa.

”Älytöntä tuuliviiri-
politiikkaa”

Turvetuotantoa ajetaan 
alas Suomessa vauhdilla, jot-
ta hallitusohjelman ilmasto-
tavoitteet alkaisi-
vat toteutua.

Hallituksen ta-
voitelistalla on 
puolittaa turpeen 
käyttö energian-
tuotannossa vuo-
teen 2030 men-
nessä. Turpeelle 
olisi kuitenkin 
tarvetta Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan.

- Siinä ei ole mitään järkeä, 
että maailmaa pelastetaan 

ajamalla kotimainen turve-
tuotanto alas. Sitten tuodaan 
turvetta ja haketta Venäjäl-
tä. Nyt kun tuontihana on 
mennyt kiinni, niin huude-
taan apua kotimaasta. Tämä 
on ihan älytöntä tuuliviiri-
politiikkaa, Korkeamäki tu-
hahtaa.

Turveyrittäjät ovat huo-
mauttaneet jo kauan aikaa 
sitten, että energiaraaka-ai-

neen saatavuu-
dessa voi tul-
la hankaluuksia 
kotimaisen tur-
vetuotannon 
alasajamisen 
seurauksena.

Korkeamäen 
mukaan turve-
tuottajille ei löy-
dy helposti kor-

vaavaa työtä maaseudulta.
- Me olemme maksaneet ve-

roja, ja ne jäävät jatkossa saa-

matta. Meitä kannustettiin 
tukirahalla romuttamaan ko-
neita, mutta ne romutuspalk-
kiot ovat pieniä summia, kun 
elinkeino lähtee alta, hän sa-
noo.

Ekovihreä uskonto

Pääministeri Sanna Ma-
rinin (sd.) hallituksen ta-
voitteena on, että Suomi oli-
si hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä.

- Päästökauppa nosti tur-
peen hintaa, kun se arvottiin 
uusiutumattomaksi energi-
anlähteeksi jo Paavo Lip-
posen 2. hallituksen aikaan, 
Korkeamäki muistuttaa.

Vihreiden puheenjohta-
ja Maria Ohisalo hehkut-
ti syyskuussa 2020, että 
turpeen alasajo energiatuo-
tannossa on alkanut.

- Punavihreä ilmastopoli-

"Maailmaa 
pelastetaan
ajamalla 
kotimainen 
turvetuotanto
alas."

- En maksanut edes jäsenmak-
sua vielä. Minulla on mennyt 
usko puolueeseen, keskusta-
lainen yrittäjä myöntää.

Hallituksen tavoitteena on puolit-
taa turpeen käyttö energiantuotan-
nossa vuoteen 2030 mennessä.

"Turpeen käyttöä 
pitää lisätä
eikä vähentää."
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Todellinen turvallisuuspuolue
ISTUN eduskunnan kuppilas-
sa ilmastopolitiikkaa käsitte-
levän salikeskustelun aikana. 
Kuten kaikkia keskusteluja ny-
kyään, sitäkin värittää Venä-
jän hyökkäyssota Ukrainaan 
ja turvallisuuspolitiikka. Olen 
juuri pyyhkimässä sämpylän 
murusia suupielistäni valmis-
tautuakseni palaamaan saliin, 
kun suuren lehtitalon toimitta-
ja istuu pöytään.

Hän kertoo, että toimituksen 
esimies oli saanut idean, että 
minusta pitäisi tehdä haastat-
telu. Hämmästyn ja ilahdun, 
sillä tällaista ihmettä ei ole-
kaan vähään aikaan tapahtu-
nut.

Ihme saa oitis selityksensä, 
kun toimittaja kertoo, millai-
nen ajatus haastattelun takana 
on. Kyseessä ei siis suinkaan 
olisi henkilöhaastattelu, jos-
sa saan rauhassa kertoa perus-
suomalaisista linjoista ja jota 
täydentäisivät hyvässä valais-
tuksessa otetut rennot mutta 
päättäväiset kuvat.

Tämän haastattelun tarkoi-
tuksena olisi selvittää, mitä pu-
heenjohtaja kommentoi, kun 
puolueen kaikki tärkeät tee-
mat hajoavat eivätkä ole enää 
relevantteja. Siis nyt kun pe-
russuomalaiset joutuvat kään-
tämään takkinsa, toimittaja 
selventää.

Anteeksi mitä, kysyn ihmeis-
säni. Toimittaja selventää:

Ilmastopolitiikan kritiikil-
lä ei ole enää merkitystä, kos-
ka kaikki haluavat vain vihreää 
siirtymää.

Maahanmuuttoteemamme 
on haudattu, koska perussuo-
malaisetkin toivottavat ukrai-
nalaiset sotaa pakenevat terve-
tulleiksi.

Ja EU:kin on toiminut niin 
yhtenäisesti pakotteiden mää-
räämisessä.

Sovittelemme haastattelua 
seuraavalle viikolle. Riennän 
saliin pitämään vielä viimeiset 
puheenvuorot hallituksen il-
mastolakia vastaan.

Perussuomalaiset saavat pu-
heenvuoronsa mediaan yleen-
sä silloin, kun joku meistä 
on mokannut tai kun tilanne 
muuten näyttää kannaltam-
me huonolta. Tuolloin puhelin 
soi jatkuvasti, ryhmähuoneen 

ovella on mikrofonien meri ja 
kuppilasta löytyy toimittaja-
seuraa. Muulloin saa olla aika 
rauhassa. Siksi toimittajan tar-
jous haastattelun sisällöstä ei 
hämmästyttänyt.

Se, mikä hämmästytti, oli jäl-
leen kerran analyysi tilantees-
ta.

Hallitus ei edes näissä olois-
sa suostu siirtämään energia- 
ja ruokaturvallisuutta, huol-
tovarmuutta, kansalaisten 
toimeentuloa ja veronmaksa-
jan rahojen järkevää käyttöä 
ilmastokunnianhimon edel-
le tärkeysjärjestyksessä. Tämä 
vaatii entistä enemmän perus-
suomalaisia vastustusta, ei vä-
hemmän. Kaikki kannattavat 
Venäjän riippuvuudesta ir-
rottautumista. Se ei kuiten-
kaan tarkoita samaa kuin yhä 
kunnianhimoisempi ilmasto-
politiikka. Paitsi niille, jotka 
ratsastavat sodalla omaa ide-
ologiaansa edistääkseen.

Entä sitten pakolaiset. Pe-
russuomalaisille on päivänsel-
vää, mikä erottaa Euroopassa 
käytävästä sodasta pakenevat 
ukrainalaiset naiset ja lapset 
niistä nuorista miehistä, jot-
ka saapuvat tuhansien ja tu-
hansien kilometrien päästä 
– ja jäävät maahan loppuiäk-
seen riippumatta siitä, saavat-
ko turvapaikan vai eivät. Mitä 
nyt välillä käyvät lomailemas-
sa aurinkoisissa kotimaissaan. 
Ukrainalaiset ovat isänmaalli-
sia ihmisiä eivätkä jää riesak-
semme. Auttamisenhalua edis-
tää, kun autettava ei uhkaa 
auttajan turvallisuutta ja yh-
teiskuntarauhaa.

Mitään kriisiä ei myöskään 
EU jätä käyttämättä hyväk-
seen. Suotta ei ole jo kuulunut 
jatkoa yhteisvelan ja uusien tu-
lonsiirtojen elvytyspaketille. 
Vain hölmö uskoo, että EU:n 
onnistuminen jossakin, ku-
ten pakotteissa, estäisi unionia 
pian taas toimimasta kaikkea 
muuta kuin arvostettavalla ta-
valla. Saattepa nähdä, että mei-
tä tarvitaan entistä enemmän.

Perussuomalaiset on oikean 
tärkeysjärjestyksen puolue. 
Todellinen turvallisuuspuolue. 
Meidän ei tarvitse muuttaa 
sitä, vaikka ajat muuttuvat.

Haastattelukutsuakaan ei 
kuitenkaan lopulta tullut. 
Ehkä toimittajakin jäi vielä 
epäilemään analyysiansa.

RIIKKA PURRA
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

valmistelua. Myös kiistelty 
biopolttoaineiden jakeluvel-
voitteen nosto toteutuu. 

Karin mukaan hallitus jatkaa 
kansan elintasoa kurjistavia il-
mastohankkeitaan normaalisti 
Ukrainan sodasta huolimatta. 

Ihan kuin ei riittäisi, että halli-
tus on jo tällä kaudella työn-
tänyt suomalaisilta veron-
maksajilta kerättyjä miljardeja 
EU-tukipaketteihin ja kehitys-
apuhankkeisiin ympäri maail-
maa. Ja lisää on luvassa EU:n 

pelätyn ilmastorahaston muo-
dossa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

tiikka on kai-
kista pahin. 
Maatalous ja 
turvetuotan-
to on laitettu 
päästöjen läh-
teeksi. Tapah-
tui mitä ta-
hansa, niin 
ihminen tarvitsee ruokaa ja 
energiaa. On hurskastelua 
pistää Hanasaaren hiilivoi-
malaitos kiinni, kun maa-
ilmalla vain lisätään hiilen 
käyttöä, Korkeamäki sanoo.

Hallituksen hallitsematon 
toiminta ei saa Korkeamäen 
hyväksyntää.

- Ilmastopolitiikka on uusi 
uskonto. Sehän tiedetään, 
että uskonnon takia on ta-
pettu ja sodittu maailmassa, 
Korkeamäki toteaa ja jatkaa:

- Vihervasemmistossa har-
mittaa se, ettei siellä ole ar-
vostusta meitä kohtaan. 

Miksei joku voi 
kiitellä juhla-
puheissa, mutta 
käytäntö on toi-
nen. Luonnon 
hyvinvointi on 
meidän maa-
seutuyrittäji-
en etu. Meillä 

ei ole mitään intressiä pila-
ta mitään, Korkeamäki ko-
rostaa.

Usko koetuksella 
keskustaan

Keskusta on ajanut perin-
teisesti maaseudun asiaa, 
mutta Korkeamäki pettyi 
puolueeseen.

- En maksanut edes jäsen-
maksua vielä. Minulla on 
mennyt usko puolueeseen. 
Muutaman kollegan kanssa 
on puhuttu samaa, Korkea-
mäki kertoo.

Kepuun tyytymätön Korke-
amäki sanoo olevansa poliit-
tisessa tyhjiössä.

- Keskustaa viedään halli-
tuksessa kuin litran mittaa. 
Se on porukkaa ilman sille 
kuuluvaa sananvaltaa. Vihre-
ät on prosenttipuolue, mut-
ta niillä on hirvittävän paljon 
valtaa, Korkeamäki arvos-
telee.

Perussuomalaiset ovat vaa-
tineet turpeen käytön pa-
lauttamista hyväksytyksi 
energiamuodoksi, joka olisi 
tarpeen yrittäjille ja Suomen 
huoltovarmuudelle.

- Perussuomalaiset on pitä-
nyt huolta pidemmän aikaa 
omavaraisuudesta. Sen nä-
kökannan minä allekirjoitan, 
Korkeamäki kiittelee.

Tarvitaan aikalisä

Korkeamäen mukaan halli-
tuksen kunnianhimoisen il-
mastopolitiikan toteutta-
minen pitäisi jäädyttää ja 
keskittyä siihen, mikä on tär-
keää tällä hetkellä.

- Turpeen käyttöä pitää li-
sätä eikä vähentää. Jos turve 
luokiteltaisiin vuosittaisen 
kasvun osalta uusiutuvaksi 
energianlähteeksi, niin Suo-
messa voitaisiin aloittaa esi-
merkiksi biodieselin valmis-
taminen, Korkeamäki kertoo.

Hän kummastelee, mihin 
hallituksen kova kiire ilmas-
totoimien toteuttamisessa 
tähtää.

- Kurjuuden ja kärsimyk-
sen kauttako tässä mennään? 
Se on samanlaista hallitse-
mista kuin kommunismissa. 
Onko tarkoitus päästää kan-
sa niin huonoon kuntoon, 
että on helppo mennä liitto-
valtioon? Korkeamäki kysyy.

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNE

"Keskustaa 
viedään 
hallituksessa
kuin litran 
mittaa."

Annika Saari-
kon mielestä 
suomalaisten 
pitää kiristää 
vyötä, että halli-
tus voi lähettää 
verovaroja 
ulkomaille.
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LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN 
litrahintoja Suomessa maalis-
kuun alussa: Helsinki; ysivi-
tonen 2,21 euroa, diesel 2,28
euroa. Kuortane; 2,24 ja 2,28. 
Lappeenranta; ysivitonen ja 
diesel kumpikin 2,22. Karja-
lohja; 2,32 ja 2,33. Oulainen; 
ysivitonen ja diesel kumpi-
kin 2,46.

Kaikki kallistuu tällä hetkel-
lä henkeäsalpaavaa vauhtia, 
ja selvimmin asian huomaa 
autoa tankatessa. Kun auton 
polttoaine on kallistunut eu-
ron litralta, se tarkoittaa 25 
000 kilometriä vuodessa aja-
valle keskiver-
toautoilijalle (8 
l/100 km) 2 000 
euron lisäkus-
tannusta.

Täysin sietä-
mätöntä poltto-
aineiden hinta-
karusellissa on 
sekin, että ”lö-
pöllä” köröt-
televä joutuu 
maksamaan dieselkäyttöises-
tä autostaan useamman sa-
dan euron käyttövoimaveron. 
Vaikka auton käyttämä polt-

toaine on jo selvästi bensaa 
kalliimpaa.

Verot alas tai kansa 
nousee ylös

Perussuomalaisten kansan-
edustajat muistuttivat taan-
noisessa välikysymyskeskus-
telussa verojen vaikutuksesta 
polttoaineen hintaan. Poltto-
aineiden korkeaa hintaa on 
usein perusteltu maailman-
markkinahinnalla, mutta to-
dellisuudessa hintaa nostaa 
korkea verotus.

- Kun kuuntelin hallitus-
puolueiden ja 
kokoomuksen 
puheita, niin 
tuli olo, että pu-
hujat olivat 
unohtaneet ve-
rotuksen vaiku-
tuksen hintaan 
ja sen, mistä 
Suomen polt-
toaineverotus 
koostuu. Ker-

tauksen vuoksi: tänä vuon-
na polttoainevero koostuu 
energiasisältöverosta, hiili-
dioksidiverosta ja huoltovar-

Polttoaineet maksavat Suomessa enemmän 
kuin koskaan ennen. Energian hintapiikki ei 
ole pelkästään sodan takia Venäjään kohdis-
tuvien pakotteiden aiheuttama, vaan taustalla 
on ”vihreä” politiikka, joka pyrkii kaikin kei-
noin eroon fossiilisista polttoaineista, mutta 
samalla vierastaa ydinvoimaa.

Vihreä siirtymä vie 
autoilijoiden rahat

Polttoaineiden hinta jo reippaasti yli kipurajan

Kaikki 
kallistuu 
tällä hetkellä
henkeä-
salpaavaa 
vauhtia.

Hintaa nostaa 
korkea verotus.

muusmaksus-
ta. Tämän lisäksi 
maksetaan ar-
vonlisävero, joka 
maksetaan polt-
toaineen koko 
hinnasta eli myös 
hintaan sisälty-
västä polttoaine-
verosta, sanoi kansanedustaja 
Sanna Antikainen.

Sodalla on yksin 
turha selittää 
korkeita hintoja

Polttoaineiden hinnat ovat 
nousseet kaikkialla maail-
massa. Raakaöljyn barrelihin-
ta ei ole ollut näin korkealla 

14 vuoteen. Kaa-
sun hinta puo-
lestaan on 10-15 
kertaa normaalia 
korkeammalla ta-
solla.

Liberaaleille ta-
loustieteilijöil-
le energian hinto-

jen jyrkän nousun selitys on 
yksinkertainen: kaikki joh-
tuu siitä, että Venäjän hyök-
käyssodan seurauksena Nord 
Stream 2 -kaasuputkiprojek-
ti on peruutettu ja venäläisen 
öljyn ostamista on rajoitettu.

Mutta todellisuudessa ener-
giakriisin juuret ovat syvem-
mällä kuin Ukrainassa, kir-
joittaa James Woudhuysen, 

joka toimii London South 
Bank -yliopiston työelä-
mäprofessorina erikoisaluei-
naan talouden ennustaminen 
ja innovaatiot.

Euroopalla on paha 
kaasuriippuvuus

Kaasun hinnan nousu iskee 
sitä kipeämmin, mitä riippu-
vaisempi maa on kaasusta. 
Monen Euroopan maan ko-
deissa kaasu on pääasiallinen 
liesien ja lämminvesivaraa-
jien polttoaine. Kotitalouk-
sien lisäksi kaasua käytetään 
teollisuudessa, maataloudes-
sa, sähkön tuotannossa ja ajo-
neuvojen polttoaineena.

Hallitusohjelmaa korjattava pikaisesti

Perussuomalaisten eivät hyväksy hallituksen äärimmäi-
sen ankaraa tavoitetta vuoden 2035 hiilineutraaliudesta 
– vuosi 2050 olisi sekin erittäin kova tavoite. 
PERUSSUOMALAISTEN mie-
lestä hallitusohjelma tulisi lait-
taa uusiksi etenkin ilmastopo-
litiikan osalta, joka vaarantaa 
Suomen koko teollisuuden ja 
sen toimintakyvyn. Hallitus on 
kääntänyt Suomen energia- ja 
ilmastopolitiikan sekä epäva-
kaalle että ennustamattomal-
le kurssille.

Ympäristövaliokunnan pe-
russuomalaiset jättivät eriä-
vän mielipiteen valiokunnan 
käsittelyssä olleeseen ihmis-
oikeuspoliittiseen selonte-
koon. Perussuomalaiset kiin-
nittivät selonteossa erityisesti 
huomiota ilmastopolitiikan nä-
kökulmiin ja sen vaikutuksiin 

Suomen teollisuuteen ja suo-
malaisten arkeen.

- Hallitus on kääntänyt Suo-
men energia- ja ilmastopolitii-
kan sekä epävakaalle että en-
nustamattomalle kurssille. 
Sama suuntaus on nähtävissä 
niin kotimaassa kuin ulkomail-
lakin, toteavat perussuomalais-
ten kansanedustajat Mauri Pel-
tokangas, Sheikki Laakso ja Petri 
Huru.

- Ennen tätä vaalikautta pää-
töksentekosektorilla on ollut 
edes vähän sitä vakautta, joka 
palvelee yhteiskuntaa ja Suo-
men kokonaisetua ja tuo siihen 
yli vaalikausien kestävää joh-
donmukaisuutta. Nyt tätä va-

Suomen talous ei kestä 
ylikunnianhimoisia ilmastotoimia

kautta ja ennustettavuutta ei 
enää ole.

Teollisuuden toimintakyky 
ja työpaikat vaarassa

Perussuomalaisten mieles-
tä hallitusohjelma pitäisi laittaa 
uusiksi etenkin ilmastopolitii-
kan osalta.

- Hallituksen ajamat tavoitteet 
hiilineutraalisuudesta ovat kun-
nianhimoisempia kuin muu-
alla. Euroopan tavoite olla il-
mastoneutraali vuoteen 2050 
mennessä on sekin haastava 
tavoite, sillä se vaatii kireitä il-
mastotoimia, jotka vaarantavat 
sekä Suomen teollisuuden toi-
mintakyvyn että siihen liittyvät 
työpaikat.

- Saati sitten Suomen halli-
tuksen tavoite olla hiilineutraa-

li vuoteen 2035 mennessä! Tätä 
emme voi hyväksyä, sillä kärsi-
jöinä ovat suomalaiset, edusta-
jat toteavat.

Ei pakolaiskiintiön 
nostolle

Selonteossa mainitaan myös 
pakolaiskiintiön nostaminen, 
jota perussuomalaiset kertovat 

vastustavansa.
- Eivät ihmiset pakolaisiksi il-

maston takia lähde, vaan pa-
remman elintason perässä. 
Elintaso-ongelmat, joita kehi-
tysmaissa on, kaipaavat pikem-
minkin sisäpoliittisia toimia 
kuin Suomen tekemiä ympäris-
tötekoja. Jos maassa kärsitään 
esimerkiksi kuivuudesta, sen tu-
lee itse taloudellisin tai ympä-

Ideologia 
edellä 
mennään 
ja kovaa.

Hallituksen politiikka 

luo epävakautta.



9

EU-maissa käytetystä maa-
kaasusta noin 40 prosenttia 
tulee Venäjältä. Euroopan eri 
maiden riippuvuudessa maa-
kaasusta ja varsinkin venäläi-
sestä maakaasusta on suuria 
eroja. Ehkä pahin riippuvuus 
Venäjän kaasusta on Saksalla.

Suomeen tuotavasta öljys-
tä noin kaksi kolmasosaa tu-
lee Venäjältä. Lähes kaikki 
Suomessa käytetty maakaa-
su on venäläistä. Kaukoläm-
mön ja sähkön tuotannos-
sa maakaasu voidaan korvata 
muilla energialähteillä, mut-
ta kaasua käytetään myös ke-
mianteollisuudessa, jossa sen 
korvaaminen voi olla vaikeaa, 
kertoo Energiateollisuus.

Sodan varjolla kohti 
hiilineutraaliutta

Kansainvälinen energiajär-
jestö IEA on laatinut kym-
menen kohdan suunnitel-
man, jonka tarkoituksena on 
vähentää Euroopan riippu-
vuutta Venäjän fossiilisista 
polttoaineista. Ehdotettuihin 
toimenpiteisiin kuuluvat tuu-
li- ja aurinkoenergian lisä-
rakentaminen, rakennusten 
lämpöeristysten parantami-
nen, lämpöpumppujen hank-
kiminen ja rakennusten sisä-
lämpötilan alentaminen.

- Sellaista kriisiä ei olekaan, 
jota kansainvälinen eliitti ei 
käyttäisi rakkaan hiilineut-
raalisuustavoitteensa edis-
tämiseen, Woudhuysen kir-

joittaa.
Itse asiassa monet 

IEA:n nyt esittämät 
toimenpiteet olivat 
jo mukana energia-
järjestön vajaa vuo-
si sitten julkaisemassa 
Roadmap to Net Zero 
by 2050 -raportissa. 
Kyse on siis siitä, että 
hiilineutraalisuuteen 
pyritään keinolla millä 

hyvänsä. Tällä kertaa Venä-
jän sodan varjolla.

Suomessakin vaaditaan 
”letkujen irrottamista” 
Venäjästä

Suomessa vallitsee suu-
ri yhteisymmärrys siitä, että 
Suomen ja muun Euroopan 
on katkaistava riippuvuuten-
sa venäläisestä energiasta. 
Jopa vihreät kehuivat ulko-
asiainvaliokunnan puheen-
johtaja Jussi Halla-ahon Fa-
cebook-päivitystä, jossa hän 
kirjoitti, että ”jos ’vihreän 
siirtymän’ on tapahduttava, 
se tapahtukoon sitten tässä 
kohdassa, pakon edessä.”

Samaan aikaan dieselin ja 

bensan hinnat ovat nousseet 
Suomessa selvästi yli kipura-
jan. Polttoaineen kallis hinta 
huoltoasemalla on helpom-
pi hyväksyä Ukrainassa käy-
tävän sodan aiheuttamaksi 
kuin Suomen hallituksen po-
litiikasta johtuvaksi.

Vihreiden 
hysteria fossiilisista 
polttoaineista

Professori Woudhuysen 
muistuttaa kuitenkin, että öl-
jyn ja kaasun hinnannousu 
johtuu paljon suuremmassa 
määrin siitä, että niiden tuo-
tantoon tehdyt investoinnit 
ovat vähentyneet. Sotien re-
pimään Lähi-itään ei ole enää 
uskallettu investoida.

Myös koronapandemia ja 
vihreiden hysteerinen suh-
tautuminen fossiilisiin polt-
toaineisiin ovat vähentäneet 
sijoittajien halukkuutta pis-
tää rahansa öljyyn ja kaasuun. 
Fossiilisiin polttoaineisiin 
tehtyjä investointeja on myös 
alettu pitää epäeettisinä.

Mutta fossiilisista luopu-
minen ei ole johtanut vas-
taavaan innostukseen yrittää 
löytää vaihtoehtoisia energi-
anlähteitä. Länsimaiden joh-
tajat eivät ole lähteneet aja-
maan ydinvoiman lisäämistä 
ja uudenlaisen pienreaktori-
teknologian kehittämistä.

Öljyn ja kaasun hinnannou-
su ei siis johdu pelkästään 
siitä, että Venäjä hyökkä-
si Ukrainaan, vaan siitä, että 
länsimaiden päättäjät ovat 
käytännössä julistaneet fos-
siiliset energianlähteet pan-
naan. Niiden tilalle päättäjät 
tarjoavat tuulivoimaloita, au-
rinkopaneeleja, hiilijalanjäl-
kilaskureita ja paksumpia vil-
lapaitoja ihmisten päälle.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Länsimaiden 
päättäjät ovat 
julistaneet 
fossiiliset 
energianläh-
teet pannaan.

Mauri Peltokangas Sheikki Laakso

Petri Huru

ristöpoliittisin keinoin puuttua 
asiaan, ei Suomen.

Ilmastopolitiikka vaarantaa 
myös perusoikeudet

Perussuomalaiset ilmaisivat 
huolensa myös perusoikeuksi-
en toteutumisesta EU:n ilmas-
totoimissa.

- Ihmisoikeuspoliittises-

sa selonteossa olisi hyvin voi-
tu tutkia, miten esimerkiksi 
omistusoikeus toteutuu perus-
oikeutena nyt, kun EU sanelee 
Suomen metsäpolitiikkaa uu-
distuksillaan. Ihmisoikeuksista 
puhuttaessa ei voida tietysti iki-
nä korostaa myöskään sanan-
vapauden tärkeyttä, joka tässä 
on nyt puutteellista, edustajat 
sanovat.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi perussuomalais-
ten Nato-kannanmuodostuksen periaatteita ja aikataulua.
LÄNNEN media kysyi, minkä 
ajan kuluessa perussuomalai-
set on valmis muodostamaan 
kantansa Nato-jäsenyyden ha-
kemisesta. 

- Vastasin, että tarvittaessa 
olemme niin ripeitä kuin tilan-
ne vaatii. Hyvin todennäköi-
sesti muodostamme virallisen 
kannan joka tapauksessa huh-
tikuun aikana. Akuutin tilan-
teen takia linjaaminen etenee 
erilaisessa prosessissa kuin ta-
vallisesti, Riikka Purra sanoo.

Eduskuntaryhmä 
avainroolissa

Eduskuntaryhmä on avain-
roolissa, koska valtioneuvos-
ton turvallisuuspolitiikan ajan-
kohtaisselontekoon vastataan 
eduskunnassa. Puoluehalli-
tukselta on haettu mandaatti 
prosessille. Kevään aikana ko-
koontuvat puoluehallituksen 
säännöllisten kokousten lisäksi 
myös puoluevaltuusto ja puo-
lueneuvosto.

- Turvallisuuspolitiikassa tie-
to ei ole symmetristä. Valtio-
johto, erityisesti presidentti, 
pääministeri ja ulkoministe-
ri, ovat kaikkein parhaiten in-
formoituja. Koska järjestys 
on tämä, meidän on kyettä-
vä luottamaan valtiojohtoom-
me. He pitävät myös opposi-
tiopuolueita kartalla. 

- Eduskuntaprosessissa kan-
sanedustajat tulevat tietoisiksi 
parhaasta mahdollisesta asian-
tuntija- ja tilannekuvatiedos-
ta. Yhteinen tavoitteemme on 
huolehtia Suomen turvallisuu-
desta parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Ulko- ja turvallisuus-
politiikassa on Suomessa pitkä 
yhtenäisyyden perinne, Purra 
muistuttaa.

Kysely kallistuu 
jäsenyyden puolelle

Purra kertoo olevansa hyvin 
tietoinen siitä, mitä perussuo-
malaisissa ajatellaan Nato-jä-
senyydestä. Eduskuntaryhmän 
perussuomalaisten näkemyk-
siä on kuultu useasti. Muun jä-
senistön kantoja kuulostellaan 
tavalla tai toisella päivittäin, ja 
he ovat hyvin halukkaita ker-
tomaan niistä. Asioista kes-

Perussuomalaiset ottavat 
kantaa Nato-jäsenyyteen

Pääsihteeri Jens 
Stoltenberg sanoo 
Suomen täyttävän 
Naton standardit.

kustellaan virallisissa ja epävi-
rallisissa tapaamisissa kentän 
kanssa.

- Puolue toteutti tovi sitten 
myös jäsenkyselyn turvallisuus-
politiikasta ja Nato-kysymykses-
tä. Siihen vastattiin innokkaasti, 
ja vastaajien määrä oli selvästi 
suurempi kuin aiemmissa jäsen-
kyselyissä.

- Jäsenkyselyn tulokset olivat 
hyvin linjassa esimerkiksi Ylen 
viimeisimmän Nato-kyselyn tu-
losten kanssa. Oman kyselym-
me perusteella yli 63 prosenttia 
vastanneista perussuomalaisten 
jäsenistä kannattaa Nato-jäse-
nyyden hakemista. Kielteisesti 
siihen suhtautuu alle neljännes 
vastanneista. Yli puolet vastan-
neista kokee, että päätös on ky-
ettävä tekemään ilman kansan-
äänestystä, Purra kertoo.

Suomalaisten 
turvallisuus etusijalla

Isänmaan tärkeimpiä turvalli-
suuspoliittisia ratkaisuja ei teh-
dä gallupien ja kyselyiden pe-
rusteella, mutta Purra sanoo 
puolueen jäsenistön antaman 
selkänojan olevan tärkeä. 

- Perussuomalaisen jäsenistön 
selvä enemmistö näkee, että 
parhaiten Suomen turvallisuut-
ta ja itsenäisyyttä tukee oman 
vahvan ja entisestään vahvistet-
tavan puolustuskyvyn perustan 
lisäksi jäsenyys puolustusliitto 
Natossa. 

- Perussuomalaiset on turval-
lisuuspuolue. Meidän tärkeys-
järjestyksemme ei ole tarvinnut 
muuttuneiden tilanteidenkaan 
johdosta vaihtua, koska se on 
aina ollut oikea. Suomalaisten 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
takaaminen – ne ovat aina etu-
sijalla, muuttuipa maailma ym-
pärillämme mihin tahansa asen-
toon.

Purra toivoo omilta asiallista 
keskustelua ja erilaisten näke-
mysten sietämistä. 

- Poteroista toiseen tapahtuva 
ampuminen ei johda mihinkään 
rakentavaan. Täysiä varmuuksia 
ei ole kenelläkään – on vain ar-
vioita, todennäköisyyksiä ja ske-
naarioita sekä oppia historiasta.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Polttoaineiden 
hinnat jatkavat 
nousuaan.

Kuljetusyrittäjät 
maksavat jo nyt yli-
kunnianhimoisista 
ilmastotoimista.
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HALLINTOVALIOKUNNAN 
puheenjohtaja Riikka Pur-
ra huomautti puheessaan, 
että globaalin turvallisuus-
ympäristön muuttuessa pe-
rinteiset uhat pysyvät, mutta 
muuttuvat yhä monimutkai-
semmiksi, kun samaan aikaan 
kokonaan uudet uhat haasta-
vat viranomaistoimintaa. 

Resurssien on-
kin Purran mu-
kaan kohdistut-
tava oikeisiin 
asioihin ja hen-
kilöstön osaami-
nen, kalusto ja 
lainsäädäntö on 
pidettävä ajan 
tasalla.

- Nyt näin ei 
ole, ja valiokun-
ta nostaa esil-
le useita epäkohtia ja korjaus-
tarpeita. Hallintovaliokunta 
on toistuvasti kiinnittänyt va-
kavaa huomiota sisäministe-
riön hallinnonalan eri sek-
torien rahoitusvajeeseen. 
Suomen pysyminen turvalli-
sena maana edellyttää mer-
kittävää panostusta sisäisen 

turvallisuuden palveluihin ja 
henkilöstöön, rajalla, poliisis-
sa, hätäkeskuksessa, pelastus-
toimessa ja muualla.

Muuttoliikettä 
käytetään välineenä

Hallintovaliokunnan mie-
tintö on valmistunut 10. jou-

lukuuta. Nyt ti-
lanne on entistä 
akuutimpi ja mo-
net valiokunnan 
esiin nostamat 
ongelmat avau-
tuvat huomatta-
vasti konkreetti-
semmin.

Valiokunta ko-
rostaa muun mu-
assa, että hybri-
divaikuttamiseen 

on monilla tavoin varaudut-
tava. Hybridioperaatiot on 
havaittava mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta 
ne voidaan tehokkaasti estää. 
Ne pitää tunnistaa nimen-
omaan hybridioperaatioiksi.

- Muuttoliikettä ja turvapai-
kanhakijoita voidaan käyttää 

Eduskunta kävi keskustelun sisäisen tur-
vallisuuden selonteosta. Hallintovaliokun-
ta käsitteli selontekoa ja antoi myös kri-
tiikkiä selonteon puutteista.

Turvallisuusuhat 
muuttuvat – hybridi-
vaikuttamiseen on 
varauduttava

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Purra:

valtiollisen hybridivaikutta-
misen välineenä. Tällaises-
ta on valitettavasti kokemusta 
myös Suomessa, ja uhat ovat 
kasvaneet, Purra huomautti.

Lisäksi Purran mukaan sel-
laiset kiinteistö- tai yritys-
ostot, joilla ei ole liiketa-
loudellista tai kiinteistön 
tavanomaiseen käyttöön liit-
tyvää logiikkaa, on kyettävä 
estämään, sillä vihamieliset 
toimijat kartoittavat kybertoi-
mintaympäristössä kriittisiä 
toimintoja ohjaavia järjestel-
miä haavoittuvien kohteiden 
tunnistamiseksi.

Toimivaltuudet ja 
resurssit turvattava

Siitä huolimatta, että val-
miuslain uudistamistyö on 

käynnistetty, on tärkeää, että 
viranomaisilla on riittävät 
toimivaltuudet ja resurssit 
hybridivaikuttamiseen vas-
taamiseksi normaaliolois-
sa. Nyt näin ei Purran mu-
kaan ole.

- Kyberrikollisuus aiheuttaa 
tulevaisuudessa 
lähes yhtä mer-
kittävän uhan 
sisäiselle tur-
vallisuudelle 
kuin perintei-
nen rikollisuus, 
joka myös siir-
tyy kasvavassa 
määrin verk-
koon. Poliisin 
tosiasialliset 
mahdollisuudet kyberrikol-
lisuuden torjuntaan on tur-
vattava. Myös kansainvälistä 

yhteistyötä on edelleen te-
hostettava.

Katujengi-ilmiötä 
ei ole käsitelty

Hallintovaliokunta pitää 
välttämättömänä, että vaka-
van ja järjestäytyneen rikol-

lisuuden torjun-
taan panostetaan 
nykyistä voimak-
kaammin.

Hallintovaliokun-
ta pitääkin selon-
teon merkittävä-
nä puutteena, ettei 
siinä juurikaan kä-
sitelty Suomessa-
kin esiin noussut-
ta katujengi-ilmiötä 

eli samankaltaista toimin-
taa kuin esimerkiksi Ruot-
sissa ja Tanskassa. Valiokun-

Lähi-idästä ja Afrikasta suuntautuva maahanmuutto on 
tuonut Suomeen samat ongelmat kuin Ruotsissa. Hallit-
sematon maahanmuutto ja sen edistäminen rapaut-
taakin sisäistä turvallisuutta jopa peruuttamattomalla 
tavalla, perussuomalaiset varoittavat.
SUOMESSA kansalaisilla on kor-
kea luottamus turvallisuus-
viranomaisiin, ja 
tämä luottamus on 
keskeistä sisäisen 
turvallisuuden kan-
nalta.

- Jotta luottamus 
pystytään säilyttä-
mään, kansalaisen 
on tiedettävä, että 
turvallisuudesta 
vastaavat viranomaiset kykene-
vät realistisesti hoitamaan lais-
sa määrätyt tehtävänsä ja näin 
huolehtimaan kansalaisten ja 

yhteiskunnan turvallisuudesta, 
painotti perussuomalaisten ryh-

mäpuheenvuoron 
valtioneuvoston 
selontekoon sisäi-
sestä turvallisuu-
desta pitänyt Mauri 
Peltokangas.

- Turvallisuusvi-
ranomaisten riittä-
vät voimavarat, eli 
suomeksi sanottu-

na työvoima ja riittävä rahoitus, 
ovat tärkein keino turvallisuu-
den lisäämiseen. Valitettavasti 
sisäisen turvallisuuden selonte-

Ideologia vaarantaa 
suomalaisten turvallisuuden

"Muuttoliiket-
tä ja turvapai-
kanhakijoita
voidaan käyt-
tää valtiolli-
sen hybridi-
vaikuttamisen
välineenä."

Riikka Purra 
haluaa var-
mistaa, että 
viranomaisilla 
on tarvittavat 
resurssit.

ossa ei määritelty nyt lainkaan 
konkreettisia toimenpiteitä, joil-
la varmistetaan nämä resurssit 
ja toimintakyky.

Haitallisen maahan-
muuton riskit sivuutettu

Vaikka hallintovaliokun-
ta paikkasi mietinnössään kar-
keimpia selonteon laimin-
lyöntejä, monet merkittävät 
turvallisuusuhat ovat perussuo-
malaisten mielestä jääneet liian 
vähälle huomiolle.

- Hallituspuolueille ideologi-
sista syistä esimerkiksi taloudel-
lisesti, sosiaalisesti ja sisäisen 
turvallisuuden kannalta haital-
liseen maahanmuuttoon ja hy-
bridivaikuttamiseen liittyvät 
turvallisuuskysymykset on si-

vuutettu selonteossa lähes ko-
konaan.

- Lähi-idästä ja Afrikasta suun-
tautuva maahanmuutto on tuo-
nut Suomeen samat ongelmat 
kuin vastaava maahanmuutto 
on tuonut Ruotsiin. Hallitsema-
ton maahanmuutto ja sen edis-
täminen rapauttaakin sisäistä 
turvallisuutta jopa peruutta-
mattomalla tavalla, perussuo-
malaiset varoittavat.

Väkivaltainen jengi-
rikollisuus kasvussa

Erityisesti Afrikasta ja Lähi-
idästä tulevat ovat yliedustet-
tuina rikostilastoissa, etenkin 
seksuaali- ja väkivaltarikoksissa, 
minkä lisäksi suurimmissa kau-
pungeissa on havaittu merkkejä 
ulkomaalaistaustaisten nuorten 
väkivaltaisista jengeistä. Lisäk-
si Suomessa toimii jo nyt useita 
ulkomaisia kansainvälisesti toi-
mivia järjestäytyneitä rikollis-
ryhmiä, ja Suomeen on palan-
nut ja erikseen haettu Isiksen 
toimintaan osallistuneita hen-

kilöitä.
- Huomautan, että ainoata-

kaan syytettä ei vielä tähän päi-
vään mennessä ole nostettu 
Isis-alueilta palanneita vastaan, 
Peltokangas sanoi ja jatkoi:

- Ruotsi on malliesimerkki liian 
lepsun maahanmuuttopolitii-
kan seurauksista ja suora osoi-
tus siitä, minne mekin olemme 

Kyberrikolli-
suus on lähes 
yhtä suuri 
uhka turvalli-
suudelle kuin 
perinteinen
rikollisuus.

Erityisesti 
Afrikasta ja 
Lähi-idästä
tulevat ovat 
yliedustettuina 
rikostilastoissa.

Hallituksella on sokea piste maahanmuuton ongelmissa

"Palautusjärjestelmä 
ei tällä hetkellä toimi 
asianmukaisesti."
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nan asiantuntijakuulemisessa 
on tuotu esiin erityisen huo-
lestuttavana ilmiönä ensim-
mäisen ja toisen polven maa-
hanmuuttajataustaisten 
rikollisten jengiytyminen.

- Polarisaatio ja segregaatio-
kehitys ruokkivat yhteiskun-
nallista levottomuutta, joka 
vahvistaa jengiytymistä, väki-
valtaisten ääriliikkeiden hou-
kuttelevuutta ja terrorismin 
uhkaa. Valiokunta toteaa, että 
osalle siirtyminen laillisen 
yhteiskunnan ulkopuolelle 
voi olla tietoinen valinta, Pur-
ra totesi.

Suomessa olevien 
terrorismikytkökset 
kasvussa

Valiokunnan mielestä se-

lonteoissa on syytä kiinnittää 
enemmän huomiota terroris-
miin kytkeytyvän liikehdin-
nän Suomeen ja 
sen lähialueil-
le aiheuttamaan 
turvallisuusuh-
kaan.

- Terrorismin 
torjunnassa on-
nistuminen edel-
lyttää toimivaa 
ja ajantasaista 
lainsäädäntöä. 
Kykyä torjua uhkia tulee yl-
läpitää aktiivisesti sekä kan-
sallisin että kansainvälisin 
toimin. Suomen terrorismiri-
kossääntelyn ei pidä poiketa 
esimerkiksi muiden Pohjois-
maiden sääntelystä.

Suojelupoliisin terrorismin-
torjunnan kohdehenkilöi-

tä on tällä hetkellä noin 390. 
Valtaosa kohdehenkilöistä 
kytkeytyy radikaali-islamis-

tiseen ideologi-
aan. Mietinnös-
sä kuvataan, että 
radikaali-isla-
mistinen terro-
rismi muodostaa 
myös globaalis-
ti merkittävim-
män terrorismin 
uhan. Suomen 
kohdehenkilöis-

tä yhä suurempi osa kytkey-
tyy entistä suoremmin kan-
sainväliseen terrorismiin ja 
on osallistunut esimerkiksi 
aseelliseen konfliktiin tai saa-
nut terroristista koulutusta.

Valiokunta on jo aiemmin 
todennut, että suojelupolii-
sin arvion mukaan Syyrian ja 

Eurooppaan 
yritetään päästä 
entistä enem-
män itäisten 
naapurimaiden 
kautta.

matkalla, ellei maahanmuutto-
lainsäädäntöä kiristetä nope-
asti. Osa maidosta on jo läik-
kynyt. On todella vastuutonta, 
ettei näitä keskeisiä turvalli-
suusuhkia huomioida poliittisis-
ta syistä.

Peltokangs huomautti, että 
asioiden korjaaminen edellyt-
tää tosiasioiden tunnustamista.

- En ole kovinkaan toivei-
kas, että vihervasemmistohal-
litus tällaisia tunnustaisi. Tästä 
ovat osoituksena lukuisat lain-
säädäntöhankkeet, joilla halli-
tus pyrkii jopa lisäämään haital-
lisen maahanmuuton määrää ja 
löytämään laittomasti maassa 
oleskeleville reittejä saada oles-
kelulupa.

vaa lainsäädäntömuutosta ra-
jaturvallisuuteen ei kuitenkaan 
ole tehty. Edes tässä tilantees-
sa hallitus ei ole valmis epää-
mään turvapaikanhakuoikeut-
ta missään tilanteessa. Korostan 
– ei missään tilanteessa – vaan 
hallitus lähinnä saivartelee no-
peutetusta prosessista ja haki-
joiden ohjaamisesta.

- Hallituksella on ollut aikaa 
varautua ja päivittää lainsää-
däntöä tarvittavin osin, sillä tä-
mänkaltainen uhka ei enää voi 
tulla yllätyksenä. Mitään ei ole 
kuitenkaan tehty. Kyse on siitä, 
että oma ideologia menee kan-
sallisen turvallisuuden edelle, 
perussuomalaiset toteavat.

Menokohteita on 
priorisoitava

Sisäisen turvallisuuden yllä-
pitäminen on yksi valtion tär-
keimmistä tehtävistä. Polii-
si toimii Suomessa väkilukuun 
suhteutettuna Euroopan pie-
nimmillä resursseilla. Turvalli-
suusviranomaisten suoritus-

kyvystä ja resursseista ja sitä 
kautta suomalaisten turvalli-
suudesta on kyettävä pitämään 
huolta aina – valtiontaloudelli-
sista edellytyksistä riippumatta.

- Pelkästään tahtotila ja kau-
niit sanat eivät riitä resurssi-
vajeen paikkaamisesta, vaan 
tarvitaan myös konkreettisia 
panostuksia, jotka selonteossa 
kuitenkin jätetään tulevien hal-
litusten hoidettavaksi.

– Se, mihin valtion varat käy-
tetään, on ennen muuta arvo-
kysymys. Koska valtion tulot 
ovat rajalliset, on menoja ky-
ettävä priorisoimaan suoma-
laisten etua palvelevalla taval-
la, perussuomalaiset korostavat.

Perussuomalaiset vaativat, 
että maailman parantamisen si-
jaan hallitus asettaa suomalais-
ten hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den kaikessa toiminnassaan nyt 
etusijalle.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Hallituksen nollattava 
pakolaiskiintiö

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Riikka Purra vaatii, 
että Ukrainan sodan vuoksi val-
tio nollaa niin sanotun pakolais-
kiintiön, jonka kautta Suomeen 
saapuisi tänäkin vuonna tois-
ta tuhatta pakolaista kolmansis-
ta maista.

Purra perustelee vaatimusta 
valtiontaloudellisilla syillä ja sil-
lä, että perinteisesti pakolaissta-
tuksella Suomeen saapuvien ja 
Ukrainasta sotaa pakoon lähte-
vien välillä on eroa.

- Ukrainasta pakenee sodan 
jaloista naisia ja lapsia. Miehet 
jäävät puolustamaan maataan. 
Myös Suomi on tarjonnut pa-
keneville suojaa. Heitä saapuu 
sekä tilapäisen suojelun kana-
vaa pitkin että muilla statuksilla.

- Ukrainalaisten auttaminen 
on tärkeää. Useimmille on sel-
vää, miksi tällainen humanitaa-
risuus on täysin eri kategorias-
sa kuin se, mitä Suomi yleensä 
vastaanottaa – tuhansien kilo-

metrien takaa saapuvia koh-
demaansa valikoivia nuoria 
miehiä, jotka jäävät maahan 
riippumatta päätöksestä turva-
paikkahakemukseensa. Eivätkä 
he koskaan poistu kuin korkein-
taan lomailemaan kotimaahan-
sa, Purra perustelee.

Purra huomauttaa, että myös 
Suomen resurssit auttamiseen 
ovat rajalliset, ja siksi niitä tu-
lee kohdentaa eniten apua tar-
vitseville.

- Valtiontalous on jo ennes-
tään rapakunnossa ja tulee sitä 
Ukrainan sodan vaikutusten ta-
kia olemaan vielä enemmän. 
Siksikin on tärkeää, että ukrai-
nalaisten turvaa hakevien saa-
puminen nollaa pakolaiskiinti-
ön ainakin tältä ja seuraavalta 
vuodelta. Seuraava hallitus tar-
kastelee tilannetta uudelleen.

- Tämä on parasta auttamista 
ja juuri sitä, mihin pakolaiskiin-
tiötä kannattaa käyttää.

Irakin konfliktialueelta Suo-
meen palaavat todennäköi-
sesti jatkavat toimintaansa 
radikaali-islamistisissa ver-
kostoissa, sukupuoleen kat-
somatta.

Turvapaikka-
järjestelmä kuntoon

Maahanmuuttajien puut-
teellinen kotoutuminen voi 
johtaa jopa varjoyhteiskun-
tien syntymiseen, mikä hei-
kentää sisäistä turvallisuutta 
monella tapaa.

Purra totesikin, että Suo-
messa pitää lisätä kotoutta-
mistoimenpiteiden velvoitta-
vuutta ja maahanmuuttajilta 

edellyttää suomalaisen yh-
teiskunnan toimintatapojen, 
sääntöjen sekä arvojen tun-
temusta.

– Toimivalla turvapaikka-
järjestelmällä voidaan estää 
väärinkäytökset ja varmistaa 
kielteisen päätöksen saanei-
den tehokas palauttaminen. 
Palautusjärjestelmä ei tällä 
hetkellä toimi asianmukaises-
ti, mikä heikentää koko tur-
vapaikkajärjestelmän legiti-
miteettiä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT LEHTIKUVA

Venäjän hybridi-
vaikuttaminen 
todellinen uhka

Venäjän aloittama oikeudeton 
sota on perustavanlaatuises-
ti muuttanut turvallisuuspoliit-
tista tilannetta. Perussuoma-
laisten mukaan on jatkuvasti 
todennäköisempää tai vähin-
täänkin hyvin mahdollista, että 
Venäjä tulee kohdistamaan 
Suomeen samankaltaista hybri-
divaikuttamista kuin mitä Val-
ko-Venäjä organisoi Puolaa vas-
taan vain muutama kuukausi 
sitten.

- Venäjä pystyy laittamaan ra-
joillemme valtavan määrän lait-
tomia siirtolaisia pyrkimään 
länteen. Riskit kansallisen tur-
vallisuuden ja yleisen järjestyk-
sen kannalta ovat merkittävät.

Suomen viranomaisilla tulee 
olla kyky ennaltaehkäistä eri-
asteisia uhkia sekä riittävät voi-
mavarat niiden torjuntaan ja 
hallitsemiseen.

- Yhtään riittävän vaikutta-

Suomessakin 
on jo katu-
jengi-ilmiötä 
Ruotsin ja 
Tanskan 
malliin.
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VENÄJÄN ja Suomen välinen ju-
naliikenne on kasvanut huo-
mattavasti lähiaikoina. Kaikki 
VR:n Pietarista lähtevät Alleg-
ro-junat ovat olleet täynnä mat-
kustajia ja trendi kiihtyy. Venä-
jältä Suomeen saapuvat vuorot 
ovat olleet ajoittain niin suosit-
tuja, että kaikki halukkaat eivät 
ole edes saaneet junalippuja.

Nykyisellään Helsinkiin tulee 
Pietarista kaksi Allegro-vuoroa 
päivän aikana. Yhdessä junas-
sa on paikat 340 matkustajal-
le. Myös rajanylitysten määrät 

Kaakkois-Suomen rajavartios-
ton rajanylityspaikoilla ovat 
nousseet noin viidenneksellä. 

Yksi harvoista 
liikennereiteistä 
Venäjältä Eurooppaan

Suomi on muiden EU-maiden 
tapaan sulkenut ilmatilansa ve-
näläisiltä lentokoneilta. Ulko-
ministeriö myös kehottaa vält-
tämään kaikkea matkustamista 
Venäjälle, vaikka samaan aikaan 
Venäjältä matkustetaan Suo-

Muutamat EU-maat ovat keskeyttäneet vii-
sumien myöntämisen Ukrainaan hyökänneen 
Venäjän kansalaisille. Koska Suomi edelleen 
myöntää viisumeita, Venäjältä Suomeen saapu-
vat junat ovat olleet viime viikkoina täynnä.

Suomi myöntää 
yhä venäläisille 
viisumeita 

Rajoilla käy kuhina
meen kuten ennenkin – jopa 
kiihtyvällä tahdilla.

Venäjän Ukrainassa aloitta-
masta sodasta huolimatta Al-
legro-junaliikenne jatkuu Pieta-
rin ja Helsingin välillä, tarjoten 
samalla yhden harvoista käy-
tössä olevista 
liikennereiteis-
tä Euroop-
paan. Venäjäl-
tä pyritäänkin 
nyt länteen 
Suomen kaut-
ta, koska Suomi 
myöntää yhä 
viisumeita.

Venäjän ja 
Suomen välisessä liikentees-
sä matkustaja tarvitsee viisu-
min. Venäläisten matkustami-
nen EU-alueelle on vaikeutunut 
sen jälkeen, kun Venäjä toissa 
viikolla tunkeutui Ukrainaan ja 
aloitti hyökkäyksen. Esimerkik-
si Latvia ja Tšekki ovat päättä-
neet lopettaa viisumien myön-
tämisen Venäjän kansalaisille 
toistaiseksi.

Viisumihakemusten 
vastaanotto jatkuu

Suomen linja on erilainen. 

Suomen Uutisten tavoittama 
ulkoministeriön konsulipäällik-
kö Pasi Tuominen kertoo, että 
viisumihakemusten vastaanot-
to jatkuu normaalisti.

– Me emme ole kansallisella 
päätöksellä lopettamassa viisu-
mien myöntämistä. Mahdolliset 
toimet tullaan tekemään vain 
osana mahdollisia EU:n yhtei-
siä päätöksiä. Haemme yhteis-
tä eurooppalaista linjaa, Tuomi-
nen sanoo.

Hän kuitenkin tarkentaa, että 

tällä hetkellä viisumin myöntä-
mistä on rajoitettu.

- Viisumia Suomeen voivat ha-
kea vain he, jotka voivat myös 
ylittää rajan. Lisäksi olemme ot-
taneet hakemuksia vastaan niil-
tä, joiden Suomen myöntämä 
vähintään kahden vuoden mul-
tiviisumi on vanhentunut, vaik-
ka he eivät pääsisikään rajan yli.

Multiviisumi eli virallisem-
min monikertaviisumi on mat-
kustusasiakirja, joka oikeuttaa 
useisiin saapumisiin Schengen-

PERUSSUOMALAISTEN 
puheenjohtaja Riikka Purra 
sanoo, että Venäjän turvautu-
minen kolmannen maan kan-
salaisten hyö-
dyntämiseen 
siirtolaisia rajan 
yli ohjaavissa 
hybridioperaati-
oissa on yhä to-
dennäköisem-
pää.

- Vaikka väli-
neellistämisestä 
puhutaan sekä 
kansallisesti 
että EU:ssa, tosiasia on edel-
leen se, että Suomen viran-
omaisilla on nykyisen lainsää-
dännön puitteissa vain vähän 
mahdollisuuksia toimia täl-
laista vihamielistä operaatio-
ta vastaan, Purra varoittaa.

Lainsäädännön puute 
tekee haavoittuvaksi

Perussuomalaisten johdolla 
aiheesta jätettiin välikysymys 
viime vuoden marraskuus-
sa. Hallituksen vastauksessa 

ei esitetty riittävän voimak-
kaita toimia, joilla uhkaan 
kyettäisiin sen toteuduttua 
vastaamaan. Nyt riskit ovat 

merkittävästi 
kasvaneet.

Purran mu-
kaan kyseessä 
on selvä kansal-
linen haavoittu-
vuus.

- Rajavartio-
laitos varau-
tuu, ja valmiut-
ta on nostettu. 
Yksittäisiä ra-            

janylityspaikkoja voidaan tar-
vittaessa sulkea. Nykyisellä 
lainsäädännöllä välineellis-
tämisessä käytettävien siir-
tolaisten turvapaikkahake-
muksia on kuitenkin aina 
vastaanotettava. Viranomais-
ten toimivaltuuksissa on 
mahdollista lähinnä säännös-
tellä joukkoa ja pyrkiä turvaa-
maan hallittava järjestys, Pur-
ra sanoo.

- Vihamielisessä tarkoituk-
sessa Suomeen kohdistettu-
ja joukkoja ei nykyisellä lain-

Ukrainan sotatila ja Venäjän ajautuminen 
taloudelliseen nurkkaan ja hylkiöasemaan 
ovat lisänneet riskiä Venäjän suorittamiin 
itärajan operaatioihin. 

Suomen 
suojauduttava 
siirtolaismassalta

Venäjän rajaoperaatioiden riski kasvaa

"Yksittäisiä 
rajanylitys-
paikkoja
voidaan 
tarvittaessa
sulkea."

Riskit ovat
merkittävästi
kasvaneet.

säädännöllä kuitenkaan voida 
estää saapumasta maaham-
me.

Samaan päätyi sisäministe-
riön vasta julkaisema selvitys 
muuttoliikettä hyväksikäyttä-
västä hybridivaikuttamisesta.

Turvapaikkahakemusten 
vastaanotto lopettava 
tarvittaessa

Purra muistuttaa, että myös 
EU-tasolla tilanne on ristirii-
tainen.

- Yhtäältä unioni ei voi 
moittia yksittäisiä jäsenmaita, 
jotka ovat suojanneet ulko-
rajoja nimenomaan tällaisis-
sa tilanteissa, viimeksi Val-
ko-Venäjän käynnistämänä. 
Toisaalta samaan aikaan se ei 
tarjoa näille juridista selkä-

nojaa vaan tyytyy esityksis-
sään toistelemaan fraaseja, 
Purra ihmet-
telee.

- Luottaako 
unioni, että jo-
kainen itseään 
kunnioittava ul-
korajajäsenmaa 
kuitenkin uhan 
toteuduttua ym-
märtää realitee-
tit ja tekee kaik-
kensa rajojen 
suojaamiseksi? Purra kysyy.

Purra muistuttaa, että Suo-
men rajaviranomaiset tarvit-
sevat lainsäädännön tuek-
seen.

- Eivät he voi ilman sitä toi-
mia kansallisen turvallisuu-
den, yleisen järjestyksen ja 
Suomen edun mukaisesti. Nyt 

on välttämätöntä, että halli-
tus laatii esityksen mekanis-

mista, jolla tar-
peen vaatiessa 
mahdolliste-
taan rajan suo-
jaaminen koko-
naisuudessaan 
ja turvapaik-
kahakemus-
ten vastaanot-
to keskeytetään 
väliaikaises-
ti täysin. Muu-

ta vaihtoehtoa ei ole, Purra 
vaatii.

Rajavartiolaitos 
tarvitsee lisää rahaa

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Ville Tavio vaatii, että Raja-

"Me emme ole 
kansallisella
päätöksellä 
lopettamassa 
viisumien
myöntämistä."

"Siirtolaisvyö-
ryt pitää kyetä 
estämään niin
lainsäädännöl-
lisesti kuin
fyysisestikin."
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alueelle viisumin voimassaolo-
aikana, kuitenkin niin, että sillä 
saa oleskella enintään 90 päi-
vää 180 päivän ajanjaksolla.

Suomessa toimittu 
sinisilmäisesti

Perussuomalaisten puheen-
johtaja, eduskunnan hallinto-
valiokunnan puheenjohtaja 
Riikka Purra toteaa, että tämän-
kaltaisissa tilanteissa Suomes-
sa toimitaan usein valitettavan 
hyväuskoisesti.

- Olipa kyse sitten kaksois-
kansalaisuudesta, ulkomaa-
laisten maakaupoista tai viisu-
meista, Suomessa on toimittu 
sinisilmäisesti ja virheitä on 
tehty. Perussuomalaiset on ol-
lut ainoa puolue, joka näistä 
seikoista on varoittanut. Tun-
tuu siltä, että vasta nyt uhkaku-
viin on alettu laajemmin herätä 
ja kiinnittää huomiota. Toivon 
tietysti, ettei liian myöhään.

Purra huomauttaa, että ei 
ole kaukaa haettu skenaario, 
että Venäjä pyrkisi operoimaan 
Suomessa asuvien venäläisten 
tai venäläistaustaisten kautta.

- Se on todellinen riski yhdis-
tettynä muihin mahdollisiin 

hybridioperaatioihin tai infor-
maatiovaikuttamiseen, joi-
hin Venäjällä on kykyä ja ha-
lua. Kaksoiskansalaisuuden 
ongelmat ja ylipäätänsä kan-
salaisuuden saamisen helppo-
us Suomessa olisi tunnustetta-
va. Olemme pitkään esittäneet 
näihin muutoksia.

Suomi myöntää venäläisille 
eniten viisumeita

Purra huomauttaa, että pe-
russuomalaiset on johdonmu-
kaisesti vastustanut viisumiva-
pautta ja viisumien saamisen 
helpotuksia, joita säännöllisesti 
muista puolueista esitetään.

Ennen koronapandemiaa 
Suomi oli suurin Schengen-vii-
sumien myöntäjä Venäjällä ja 
Suomi oli yksi venäläisten suo-
situimmista matkakohteista.

Vuonna 2019 Suomi myön-
si Venäjällä yhteensä 790 000 
Schengen-viisumia. Samana 
vuonna venäläiset tekivät Suo-
meen yhteensä 3,7 miljoonaa 
matkaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Afrikasta ja Lähi-
idästä saapuneet 
siirtolaiset odottavat 
pääsyä Eurooppaan.

vartiolaitoksen määräraho-
ja nostetaan pikaisesti ja py-
syvästi. Maailmantilanteen 
pitäisi Tavion mukaan vii-
meistään nyt osoittaa raja-
turvallisuuden tärkeys kai-
kille.

- Rajavartiolaitos on esittä-
nyt puolueille ja hallituksel-
le rahoitustarpeensa, ja tätä 
on syytä kuunnella, Tavio sa-
noo.

Hallituksen 
suunnitelma heikentäisi 
rajaturvallisuutta

Tavio huomauttaa, että jul-
kisen talouden suunnitelman 
mukaan hallitus on jopa las-
kemassa Rajavartiolaitoksen 
rahoitusta. Tämä tarkoittai-
si henkilöstön vähentämis-

tä ja suorituskyvyn heiken-
tymistä.

- Suomeksi hallituksen ra-
hoitussuunnitelma tarkoit-
taisi rajaturvallisuuden heik-
kenemistä. Emme voi olla 
näin vastuuttomia, ja hyväs-
sä hengessä esitämme, että 
hallitus harkitsee vielä uu-
delleen, Tavio toivoo.

Yksi varteenotettava uhka 
on vieraan valtion organisoi-
ma siirtolaisaalto. Tällainen 
nähtiin vain hetki sitten Val-
ko-Venäjän vastaisilla EU:n 
rajoilla.

- Ylipäänsä siirtolaisvyö-
ryt pitää kyetä estämään niin 
lainsäädännöllisesti kuin 
fyysisestikin.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Hyökkäyssota nosti ongelmat esiin

Perussuomalaiset kansanedustajat Mari Rantanen ja 
Jari Ronkainen ovat ryhtyneet keräämään muiden kan-
sanedustajien allekirjoituksia lakialoitteeseensa, jossa 
esitetään ehdollisuutta Suomen kaksoiskansalaisuu-
delle siten, että myös toisen valtion on tunnustettava 
Suomen kansalaisuus.
SUOMESSA on 
mahdollista olla 
sekä Suomen kan-
salainen että kak-
soiskansalainen 
sellaisen valtion 
kanssa, joka ei vas-
tavuoroisesti tun-
nusta Suomen 
kansalaisuutta. Täl-
lainen epäsymmetrinen ja yksi-
puolinen tunnustaminen ei sovi 
oikeustajuumme, Mari Ranta-
nen perustelee aloitetta.

Venäjä ei tunnusta Suomen 
kaksoiskansalaisuutta

Venäjän hyökkäyssota Ukrai-
nassa on nostanut esille on-
gelmia kaksoiskansalaisuudes-
sa etenkin asevelvollisuuden 
ja turvallisuuden kannalta kes-
keisten virkojen suhteen.

- Esimerkiksi Venäjä ei tunnus-
ta Suomen kansalaisuutta suo-
menvenäläisissä kaksoiskansa-
laisuuksissa. Tosipaikan tullen 

nämä henkilöt oli-
sivat vakavan va-
linnan edessä. Jos 
Venäjällä on syitä 
olla tunnustamatta 
Suomen kaksois-
kansalaisia, niin pi-
täisikö samojen 
syiden päteä toi-
sinkin päin? Jari 

Ronkainen asettelee.

Sinisilmäisyyden aika on ohi

Maailmalla tai edes Euroopas-
sa kaksoiskansalaisuus ei ole 
oletuskäytäntö. Vain noin puo-
let maailman valtioista tunnus-
taa kaksoiskansalaisuuden, ja 
useissa maissa sille on asetet-
tu erilaisia rajoituksia. Euroo-
pan unionissa kieltoja tai rajoi-
tuksia kaksoiskansalaisuudelle 
ovat asettaneet Irlanti, Slovenia, 
Latvia, Saksa, Itävalta, Slovakia, 
Viro, Espanja ja Alankomaat.

- Sinisilmäisyyden aika on ohi, 
ja käytänteitä on syytä kiristää 

erityisesti tässä maailmanpoliit-
tisessa tilanteessa. Venäjältä on 
jo esimerkkejä, kuinka he käyt-
tävät muissa valtioissa olevia 
kansalaisiaan tekosyynä viha-
mieliselle toiminnalle, kansan-
edustajakaksikko kertoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Kaksoiskansalaisuuden 
ehtoja kiristettävä 

Maailmalla 
tai edes
Euroopassa
kaksois-
kansalaisuus 
ei ole oletus-
käytäntö.

Suomessa asuu noin 35 000 Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaista. 

Venäläisten maanomistukseen puututtava
VENÄLÄISET ovat hankkineet 
Suomesta paljon kiinteistöjä 
ja maaomaisuutta. Omistuksia 
on ympäri Suomea huoltovar-
muuden tai maanpuolustuksen 
kannalta merkittävillä alueil-
la. Kansanedustaja Minna Reijo-
nen kysyy hallitukselta, kuinka 
Ukrainan sota muuttaa Suo-
men suhtautumista venäläisten 
maanomistukseen.

Iltalehti uutisoi jo vuonna 
2016, että Supo epäilee Venäjän 
ostaneen sotilailleen kiinteis-
töjä Suomesta. Samassa artik-

kelissa mainittiin mahdollinen 
vaikuttaminen kriisitilanteissa. 
Supon mukaan tähän vihjaavat 
maakaupat, joissa ei näytä ole-
van ”liiketaloudellista tai kiin-
teistön tavanomaiseen käyttö-
arvoon liittyvää logiikkaa”. Supo 
totesi, että käytännössä vieras 
valtio voisi maanomistajana sul-
kea liikenneväyliä tai majoittaa 
joukkoja.

- Kiinteistöjä on paljon itäisellä 
rajalla. Omistuksia on lisäksi so-
tilaslentokenttien läheisyydes-
sä, Reijonen huomauttaa.

Venäläisten maanomistus 
Suomessa on lisääntynyt mm. 
saaristossa, lähellä itäistä rajaa, 
sotilaslentokenttien läheisyy-
dessä ja tietoliikennemastojen 
sekä ilmavalvonta- ja lennon-
johtojärjestelmien lähistöllä. 
Omistuksia on myös satama-
alueilla ja merkittävien sähkön 
kantaverkkojen lähellä.

- Tarvitaan pikaista keskus-
telua ulkomaalaisten maan-
omistuksesta Suomessa ja sii-
tä, miten tähän aiotaan jatkossa 
reagoida, Reijonen sanoo.

Mari Rantanen

Jari Ronkainen
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YLEISRADION nuorille 
suuntaama Yle Kioski -pal-
velu pohtii Instagram-posta-
uksessaan ”rakenteellista ra-
sismia”, joka Ylen mukaan 
ilmenee siten, että Ukrainasta 
tulevia pakolaisia kohdellaan 
”lämpimämmin” kuin muual-
ta tulleita aikaisemmissa krii-
seissä.

Ukrainalaisten 
hätää ei saa pitää 
suurempana

Yle Kioski pitää rakenteel-
lisena rasismina muun muas-
sa sitä, että monet kansainvä-
liset mediat ja poliitikot ovat 
tuominneet Venäjän hyökkä-
yksen ja osoittaneet tukensa 
Ukrainalle.

- Osa länsimaalaisista toi-
mittajista mm. BBC- ja Al Ja-
zeera English -kanavilta on 
selvästi nähnyt ukrainalais-
ten hädän suurempana kuin 
aiemmissa pakolaiskriiseis-
sä kodeistaan paenneiden hä-
dän.

Ylen mukaan länsimaisten 
toimittajien omat asenteet 
ovat siis ”rakenteellista rasis-
mia”. Rasismia on myös se, 
jos jättää kritisoimatta tur-
vapaikanhakijoiden älypuhe-
limia.

- Vuoden 2015 pakolaiskrii-
sin aikaan ihmiset arvoste-

livat turvapaikanhakijoita, 
joilla oli älypuhelimet. Ukrai-
nalaisten kohdalla samaa il-
miötä ei ole nähty.

Rasismia on myös se, että 
”eurooppalaiset poliitikot 
ovat tukeneet välitöntä rajo-
jen avaamista ukrainalaisille”. 
Ylen toimittajat eivät ilmei-
sesti tiedä, että ukrainalaiset 
ovat saaneet tulla Schengen-
alueelle vapaasti ilman viisu-
mia jo vuodesta 2017.

Pakolaisten 
toivottaminen 
tervetulleiksi 
on rasismia

Vieläkin pahempaa on Ylen 
mielestä se, että ”europarla-
mentaarikko Laura Huhta-
saari (ps.) toivotti pakolaiset 
tervetulleiksi Suomeen, vaik-
ka onkin kampanjoinut rajo-
jen kiinni pitämisestä”. 

Ilmeisesti myös ukrainalai-
nen ex-syyttäjä syyllistyy 
Ylen mielestä pöyristyttävään 
rasismiin:

- Ukrainan ex-apulaissyyttä-
jä David Sakvarelidzen mu-
kaan taas on pöyristyttävää 
nähdä sinisilmäisiä ja blonde-
ja eurooppalaisia tapettavan.

Rakenteellista rasismia on 
myös se, että Venäjää boiko-
toidaan, mutta ”Palestiinaa 
miehittävää Israelia ei ole 

Yle Kioski kertoo suomalaisille nuorille, että he 
saattavat syyllistyä ”rakenteelliseen rasismiin”, 
jos osoittavat tukensa Ukrainan itsenäisyystais-
telulle, toivottavat turvapaikanhakijat terve-
tulleiksi tai boikotoivat Venäjää. Ylen mielestä 
myös avoimet rajat ja blondien tappamisen kau-
histeleminen ovat nyt rasismia.

Yle tempaisi taas:

boikotoitu samojen syiden ta-
kia”, kertoo Yle.

Vigelius: ”Yle 
tuijottaa pelkkää 
ihonväriä”

Tampereen kaupunginval-
tuutettu ja Perussuomalaisen 
nuorison varapuheenjohtaja 
Joakim Vigelius kommentoi 
Yle Kioskin nuorisovalistusta 
Twitterissä. Hänen mukaansa 
ongelma tässä Ylen postauk-
sessa on, että siinä oletetaan 

ihonväri ainoaksi 
syyksi suhtautua 
myönteisemmin 
ukrainalaisiin tu-
lijoihin.

- Ikään kuin uk-
rainalaisia lähi-
alueelle pakene-
via ei erottaisi 
Lähi-idän reis-
saajista yhtään 
mitkään muut tekijät, kuten 
hakeeko turvaa lähialueelta 
vai tuhansien kilometrien ta-
kaa, jääkö ensimmäiseen tur-

valliseen maa-
han vai heittääkö 
Euroopan-kier-
tueen, onko kie-
litaitoa, koulu-
tusta ja muita 
kotoutumisen 
edellytyksiä, 
onko riskinä le-
vottomuudet ja 
rikollisuuden li-

sääntyminen jne.
Vigeliuksen mukaan ihmis-

ten asenteisiin vaikuttavat 
yllä mainitut asiat, joilla vuo-

"Eurooppa-
laiset poliiti-
kot ovat tuke-
neet välitöntä 
rajojen avaa-
mista ukrai-
nalaisille."

Ukrainalaisten pakolaisten auttaminen on rasismia

Enimmäkseen 
Lähi-idästä ja 
Afrikasta tulleet 
"opiskelijat" 
pakenemassa 
Ukrainasta.

Ylen mielestä 
afrikkalaiset ensin…

….ja sitten vasta 
ukrainalaiset lapset 
ja naiset.

MEDIASSA ja politiikan pu-
navihreässä syvässä päädys-
sä on viimeisten viikkojen ai-
kana nähty useita happamia 
puheenvuoroja, joissa ihme-
tellään, miksi Ukrainan pa-
kolaisiin suhtaudutaan niin 
eri tavalla kuin vuoden 2015 
vyöryyn. Miksi ne, jotka suh-
tautuivat irakilaisiin nihkeäs-
ti, ovat nyt ottamassa ukrai-
nalaisia avosylin vastaan?

Tämä on hyvä kysymys. Mi-
nulla on joitakin arveluja asi-
asta.

KOMMENTTI 1) Ukrainasta pakenee naisia ja 
lapsia. Siis sellaisia lapsia, jotka 
puristavat hädissään nallekar-
hua kainalossaan. Ei bodattuja 
korstoja, jotka kertovat olevan-
sa 17-vuotiaita ja voivansa to-
distaa sen.

Samalla, kun ukrainalaiset nai-
set ja lapset pakenevat pom-
mituksia, heidän miehensä jää-
vät taistelemaan kotimaansa 
olemassaolon puolesta. Kym-
menettuhannet ulkomailla jo 
olleet ukrainalaiset miehet pa-
laavat kotimaahansa taistele-
maan hyökkääjää vastaan.

Asetelma vastaa tavallisen ih-
misen mielikuvaa siitä, miltä pa-
kolaisuus näyttää ja mitä varten 
koko kansainvälinen pakolai-
suutta koskeva sopimusjärjes-
telmä on luotu.
2) Ukrainalaiset pakolaiset ovat 
kiitollisia siitä, että saavat katon 
päänsä päälle. Irakilaiset kertoi-
vat, että puuro on pahaa ja vas-
taanottokeskus liian kaukana 
kaupungista.
3) Useimmilla ihmisillä on ukrai-
nalaisista valmiiksi tiettyjä ko-

kemuksia ja havaintoja. Heitä 
nähdään rakennustyömailla ja 
maatiloilla. Irakilaisia taas näh-
dään… No, kukin miettiköön, 
missä heitä nähdään.
4) Ukraina on eurooppalainen 
pakolaiskriisi. On luonnollista, 
että sieltä paetaan lähialueille 
eli Eurooppaan. Pakolaiset eivät 
vaadi, että heidän on päästävä 
Yhdysvaltoihin tai Japaniin.

Uskon kuitenkin, että syvä 
pääty ymmärtää tämän kai-
ken. Pohjimmiltaan jupinas-
sa on kyse oman hankalan olon 
ja kognitiivisen dissonanssin 
projisoimisesta poliittisiin vas-
tustajiin. Syvä pääty ei ITSE ole 
lainkaan yhtä innostunut uk-
rainalaisista naisista ja lapsis-
ta kuin se oli irakilaisista boda-
tuista korstoista, jotka kertoivat 
olevansa 17-vuotiaita ja voivan-
sa todistaa sen.

Syvällä päädyllä on huono 
omatunto omista tuntemuk-
sistaan, ja se käsittelee huo-
noa omaatuntoaan syyttämällä 
muita kaksinaismoralismista.

JUSSI HALLA-AHO
KANSANEDUSTAJA



den 2015 kokemusten perus-
teella voi olla suuriakin yh-
teiskunnallisia vaikutuksia. 
Kyse ei ole vain ja ainoastaan 
tulijoiden ihonväristä.

Rajoilla ”sorsitaan” 
muualta tulevia

Ylen mukaan Puolan rajalla 
on ilmennyt runsaasti rasis-
mia, koska ”moni ei-ukrai-
nalainen on odottanut päiviä 
rajalla. Ukrainasta pakene-
via afrikkalaisia, intialaisia 
ja Lähi-idästä kotoisin olevia 
on käännytetty rajoilta sekä 
estetty nousemasta juniin ja 
busseihin. Myös moni rodul-
listettu on raportoinut ko-
keneensa rasistista häirintää 
rajalla.”

Myös Suomen Uutisissa on 
kerrottu siitä, että Ukrainan 
ja Puolan välisellä rajalla 
on esiintynyt ”ukrainalaiset 
ensin” -henkeä. Itse asias-
sa kyse on vanhasta, hyväs-
tä periaatteesta: 
naiset ja lap-
set ensin. Ase-
velvollisuusikäi-
siä ukrainalaisia 
miehiä ei nimit-
täin ole päästetty 
maasta ulos lain-
kaan.

ABC-kana-
van uutispätkäs-
sä kongolaismies 
kertoo, miten häntä syrjit-
tiin rakenteellisesti hänen 
yrittäessään nousta pakolais-
junaan Kiovassa. Häntä ni-
mittäin pyydettiin jäämään 
Ukrainaan taistelemaan va-
pauden puolesta.

- He sanoivat minulle, että 
annamme sinulle aseen, jotta 

voit taistella Ukrainan puo-
lesta, kongolaismies kertoo.

- Mekö taistelisimme Uk-
rainan puolesta? Emme me 
ole ukrainalaisia. Me olem-
me mustia, joten miten me 
voisimme taistella Ukrainan 
puolesta? Meitähän luultai-
siin Nato-joukoiksi.

Kuvasta päätellen kongo-
laismies on kuitenkin pääs-
syt onnellisesti pois Uk-
rainasta. Samaan aikaan 
ulkomailla asuneet ukrai-
nalaiset ja valkoiset euroop-
palaiset ovat suurin joukoin 
matkustaneet Ukrainaan 
taistellakseen Ukrainan va-
pauden puolesta. 

Tässä Yle ei ilmeisesti näe 
minkäänlaista rakenteellista 
rasismia.

Myös Ruotsin 
Yle näkee rasismia

Samaa keskustelua on käy-
ty myös Ruotsissa. Viime vii-

kolla Ruotsin 
yleisradio SVT 
päätti tehdä uu-
tisraportin siitä, 
että Staffanstor-
pin pikkukunta 
toivottaa Ukrai-
nan pakolaiset 
tervetulleiksi.

Toimittajan 
tavoitteena oli 
selvästikin ihan 

vain paheksua kunnan toi-
mintaa. Staffanstorp on ni-
mittäin Ruotsin kunnista se, 
jossa asuu kaikkein vähiten 
vuonna 2015 Lähi-idästä tul-
leita turvapaikanhakijoita.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA
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Perussuomalaiset Naiset toivoo Suomen 
kunnilta valmiutta majoittaa nopeastikin 
Ukrainasta sotaa pakenevia perheitä. Monissa 
kunnissa on muun muassa kartoitettu tyhjiä 
vuokra-asuntoja ja yleisiä tiloja.
MONET Suomeen tulleet ukrai-
nalaiset perheet ovat menneet 
sukulaistensa ja tuttaviensa luo, 
jotka ovat jo Suomessa. Jatkos-
sa tulee myös niitä, joilla ei ole 
valmiita kontakteja Suomessa.

Ei voi verrata 
siirtolaisvyöryyn

Perussuomalaiset Naiset muis-
tuttaa, että Ukrainassa per-
heenisät jäävät sotimaan maan-
sa puolesta Venäjän joukkoja 
vastaan. Tilannetta ei voikaan 
naisten mukaan mitenkään ver-
rata vuoden 2015 siirtolaisvyö-
ryyn Afrikasta ja Lähi-idästä.

- Kyseessä on täysin eri tilan-
ne. Ukrainassa on sota – esi-

merkiksi Irakis-
sa ja Somaliassa 
ei ollut. Ukrai-
nasta tulee nai-
sia ja lapsia, ja 
miehet jäävät puolustamaan 
kotimaataan. Lähi-idästä livisti-
vät nuoret miehet ensimmäisi-
nä, vaikkei sotatilaa ollutkaan. 
Ukrainalaiset ovat ahkeraa vä-
keä, ja he toivovat pääsevänsä 
vielä joskus kotiin.

- Lisäksi täytyy muistaa, ett-
eivät nämä ukrainalaiset juu-
rikaan tarvitse yhteiskunnan 
tukemaa sopeutumista län-
simaiseen yhteiskuntaan. He 
ovat pääosin valmiita työelä-
mään ja varmasti he haluavat-
kin olla täälläkin osa yhteis-

kuntaa, PS-Naiset 
toteaa.

Lapset kouluun
Perussuomalaiset 

Naiset muistuttaa, 
että myös koulupai-
koille tulee tarvet-
ta. Monilla on lap-
sia mukana ja heidät 
kannattaa saada pian 

oppimaan kieltä ja käymään 
koulua. Tämä toki vaatii lisäre-
sursseja kouluihin.

- Valtion pitää tässä tulla vas-
taan ja taata tarvittavat resurs-
sit. Venäjän täysin käsittämätön 
hyökkäys tulee maksamaan 
euroissa paljon joka paikassa, 
mutta henkistä kärsimystä ei 
mitata euroissa. Annetaan Uk-
rainasta pakeneville lapsille siis 
hyvä koulutie.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA LEHTIKUVA

Ukrainalaiset naiset ja lapset 
nopeasti osaksi yhteiskuntaa

Miehet 
jäävät 
puolusta-
maan koti-
maataan.

Ukrainalaisten pakolaisten auttaminen on rasismia

Ukrainalaiset naiset ja lap-
set pakenevat sotaa enim-
mäkseen lähimaihin.

Ukrainalaiset naiset ja lapset ovat aloittaneet väliaikaisen elämänsä Suomessa. Kuvituskuva.

Ukrainalaiset eivät koe Ruotsia 
turvalliseksi

"Mekö 
taistelisimme 
Ukrainan 
puolesta? 
Emme 
me ole ukrai-
nalaisia."

UKRAINAN ja Puolan rajalla va-
paaehtoisten järjestämät bus-
sit odottavat pakolaisia viedäk-
seen heidät turvaan Euroopan 
eri maihin. Ruotsalaisen Expres-
senin haastattelemien pakolais-
ten ja vapaehtoisten auttajien 
mukaan Ruotsiin suuntaavi-
en linja-autojen liepeillä ei ole 
ruuhkaa.

Pakolaiset ylipäätään haluavat 
jäädä niin lähelle kotimaataan 
kuin mahdollista. Palatakseen 
sinne heti, kun se taas on mah-
dollista. Toinen syy on se, että 
uutiset Ruotsissa tapahtuvista 
räjähdyksistä ja jatkuvasta am-
muskelusta ovat levinneet laa-
jalti myös itäisessä Euroopassa.

Tomas Sielski 
työskentelee puo-
lalaisvarustamos-
sa, ja hän on autta-
nut järjestämään 
ilmaismatkoja pa-
kolaisia Ruot-
siin kuljettaville 
busseille. Siels-
kin mukaan pakolaiset vastaa-
vat tarjoukseen usein lyhyesti: 
”Ruotsiin? Kiitos, mutta ei kii-
tos”. Vaikka lähtijöitä lopulta 
löytyisikin, päätöstä edeltää pe-
rusteellinen pohdinta.

- Eräs nainen sanoi minulle, 
ettei hän lapsineen halua so-
taa käyvästä maasta toiseen 
sotaa käyvään maahan, Siels-

ki kertoo. Joku on 
myös luullut bus-
sin olevan matkal-
la Saksaan ja kun 
on kuullut Ruot-
sista, erehtynyt on 
hypännyt nopeasti 
pois kyydistä.

- Monet ovat itä-
eurooppalaisissa maissa kuul-
leet, että Malmö on äärivaaralli-
nen kaupunki. Ja että Ruotsi on 
mafiamaa, jossa ihmisiä tape-
taan päivittäin eikä kaduilla us-
kalla kulkea. Saan jatkuvasti se-
littää heille, että itse asun täällä 
ja tunnen oloni täysin turvalli-
seksi.

”Ruotsiin? 
Kiitos, 
mutta ei 
kiitos."
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PERUSSUOMALAISTEN 
ryhmäpuheenvuoron asun-
topoliittisesta kehitysohjel-
masta pitänyt kansanedustaja 
Toimi Kankaanniemi vaatii 
hallitukselta toimia maaseu-
dun pelastamiseksi.

Tarkastusvaliokunta laa-
ti jo vuonna 
2018 ansiok-
kaan mietinnön 
asuntopolitii-
kasta. Eduskun-
ta hyväksyi yk-
simielisesti 
mietinnön 10 
lausumaa, jois-
ta ensimmäises-
sä edellytettiin, 
että asuntopo-
litiikasta laaditaan kokonais-
valtainen kahdeksan vuoden 
kehittämisohjelma, jonka hal-
litus antaa eduskunnalle se-
lontekona vuoden 2020 lop-
puun mennessä.

- Ohjausta varten hallitus 
asetti parlamentaarisen ryh-
män. Ministeri keskeytti oh-
jausryhmän työn ennen kuin 
se pääsi asioiden ytimiin. Oh-
jelmaa ei siis ole valmisteltu 
parlamentaarisesti kuten yli-
vaalikautinen kahdeksan vuo-
den ohjelma aina pitäisi. Se 
ei valmistunut eduskunnan 
edellyttämässä ajassa. Perus-
suomalaisten eduskuntaryh-
mä pitää menettelyä asun-

topolitiikan väheksymisenä, 
Kankaanniemi kertoo.

Ideologia  paistaa läpi

Vielä vakavampana Kan-
kaanniemi pitää sitä, että 
asuntopolitiikka on alistet-

tu vihreän ide-
ologian ilmasto-
politiikalle, jolle 
kaikki hallitus-
puolueet ovat 
antaneet tuken-
sa. Samalla suo-
malaisten asu-
miseen liittyvät 
isot ongelmat 
ovat jääneet si-
vuseikoiksi ja 

suurelta osin ratkaisuja vaille.
- Asuminen Suomessa on 

erittäin kallista. Keskituloisil-
ta kotitalouksilta asumiskus-
tannukset vievät jopa puolet 
tuloista. Se on kohtuutonta.

- Pienituloisille kustannuk-
sia korvataan asumistuel-
la. Yli kahden miljardin sum-
masta osa valuu mm. eräille 
ay-liikettä lähellä oleville ta-
hoille verovapaina osinkoina 
ja lopulta jopa eräille puolu-
eille asti. Osa varoista siirtyy 
kansainvälisille sijoittajille, 
jotka näin keräävät isoja voit-
toja. Näihin kohtuuttomuuk-
siin hallitus ei ole puuttumas-
sa. Asumistuen ongelmat se 

Suomen asuntopolitiikka on alistettu vihre-
än ideologian ilmastopolitiikalle, jolle kaikki 
hallituspuolueet ovat antaneet tukensa. Sen 
seurauksena asuminen Suomessa on koh-
tuuttoman kallista. 

Keskituloisilta 
asumiskustannukset 
vievät jopa puolet 
tuloista

Asuntopolitiikka on alistettu vihreälle ideologialle 

on siirtänyt sosiaaliturvauu-
distuksessa ratkaistaviksi.

Hallitus korvasi 
turpeen venäläisellä 
hakkeella

Kustannusten alentami-
sen sijaan hallitus on kiris-
tänyt energian hintaa ja asu-
miskustannuksia. Hallituksen 
räikeimpänä virheenä Kan-
kaanniemi pitää kotimaisen, 
työllistävän turvetuotannon 
tuhoamista ja sen korvaamis-
ta Venäjältä tuotavalla hak-
keella. Omavaraisuus ja huol-
tovarmuus unohtui, ja siitä 
Suomen kansa maksaa kalliin 
laskun.

- Me perussuomalaiset vaa-
dimme: Palauttakaa kotimai-
nen turvetuotanto heti! Lo-
pettakaa hakkeen tuonti 
Venäjältä! On suorastaan ir-
vokasta, että maaseutuyrittä-
jien turpeennostokoneita ro-

mutetaan valtion palkkiolla 
valtavan kriisin keskellä.

- Todettakoon vielä, että 
hallituksen asuntopoliittisen 
ohjelman ensimmäinen vuo-
si 2021 on takana, ja juuri se 
jää historiaan energiaturpeen 
alasajon vuotena, Kankaan-
niemi sanoo.

Keskittäminen ja 
polarisaatio on 
katkaistava

Hallituksen heikko EU-ve-
toinen aluepolitiikka kiih-
dyttää keskittymistä. Muuta-
ma suuri keskus kasvaa, useat 
maakunta- ja seutukuntakes-
kukset elävät pysähtyneisyy-
den aikaa ja maaseutukunnat 
kuihtuvat nopeasti. Tämä luo 
suuret haasteet asuntopoli-
tiikalle. Kankaanniemi vaatii 
Suomen kansan jyrkkenevän 
polarisaation katkaisua.

- Kasvukeskuksissa, erityi-

sesti pääkaupunkiseudulla, 
suomalaiset kärsivät asunto-
pulasta ja hirmuisista asu-
miskustannuksista. Riittävä 
uudisrakentaminen on yksi 
ratkaisu. Se alentaa asumis-
kustannuksia. Tähän pitää 
panostaa. On vaikea ymmär-

Hallituksen 
heikko 
EU-vetoinen
aluepolitiikka 
kiihdyttää
keskittymistä.

Asumistukia valuu 
kansainvälisille 
sijoittajille.

Toimi Kankaanniemi toi-
voo riittävää uudisrakenta-
mista asumiskustannusten 
hillitsemiseksi.

EU-komissiolta ehdotus metsäkadon pysäyttämiseksi

Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset vastustavat 
EU-komission ehdottamia toimenpiteitä globaalin 
metsäkadon pysäyttämiseksi. Esityksen ehdottamista 
toimenpiteistä kärsisi erityisesti suomalainen metsäte-
ollisuus. Perussuomalaiset vaativat, että metsäpolitiik-
ka tulee jättää kokonaan kansallisiin käsiin.

EUROOPAN komissio ehdotti 
marraskuussa 2021 toimia EU-
kulutuksen aiheuttaman glo-
baalin metsäkadon vähentä-
miseksi. Asetusehdotuksen 
mukaan EU:n markkinoilla ei 
saisi myydä tuotteita, joiden 

tuotanto on aiheuttanut metsä-
katoa tai metsien tilan heiken-
tymistä. Metsäkato nostettiin 
vahvasti esiin myös YK:n ilmas-
tokokouksessa Glasgow’ssa.

Nyt lähiviikkojen aikana ko-
mission esitystä on käsitelty 

Vaarallista Suomen 
metsäteollisuudelle

useissa eri valiokunnissa edus-
kunnassa. Komission ehdotuk-
sessa kaakaota, kahvia, nau-
danlihaa, palmuöljyä, soijaa ja 
puutavaraa sekä niiden jalos-
teita tuottavat maat jaoteltai-
siin metsäkatoa ja metsien tilan 
heikentymistä koskevan riskin 
osalta matalan, keskitason ja 
korkean riskin luokkiin.

Vaarallinen esitys

Komissio tekisi tämän jaotte-
lun delegoiduin säädöksin. Ym-
päristövaliokunnan perussuo-
malaiset pitävät esitystä varsin 
vaarallisena Suomen metsäteol-
lisuudelle.

- Komissio esittää, että glo-
baaleja metsäsertifiointijär-
jestelmiä voisi käyttää vain 

täydentävänä työkaluna riskin-
arvioinnissa. Tämä tarkoittai-
si sitä, että yritysten olisi luota-
va aivan uusia, yksityiskohtaisia 
järjestelmiä osoit-
taakseen metsäka-
tovapaa ja kestä-
vä puun hankinta. 
Tämä vaikeuttai-
si huomattavas-
ti puunsaantia, 
jolloin etenkin 
metsäteollisuus 
kärsisi esitykses-
tä, sanoo kansanedustaja, va-
liokuntavastaava Mauri Pelto-
kangas.

Esitys vain kasvattaisi 
hallinnollista taakkaa

Perussuomalaiset näkevät, 

että esitys veisi pohjaa pois glo-
baalien metsäsertifiointijärjes-
telmien yli 20 vuotta kestäneel-
tä kehitystyöltä.

– Tulee muistaa, 
että Suomessa met-
säteollisuus hankkii 
jo nyt puunsa ser-
tifioiduista metsis-
tä. Näin ollen tämä 
uusi esitys vain kas-
vattaisi toimijoiden 
hallinnollista taak-
kaa ja vieläpä mer-

kittävästi, toteaa kansanedusta-
ja Petri Huru.

EU:n ei pidä kajota 
Suomen metsäpolitiikkaan

Perussuomalaisten valiokun-
taryhmä vaatii Suomea pitä-

"Vaikeut-
taisi huo-
mattavasti
puun-
saantia."



tää, miksi hallitus aikoo vai-
keuttaa ja hidastaa kaavoi-
tusta ja rakentamista.

Elinvoimaa tarvitaan 
sekä maaseudulle että 
kaupunkeihin

Maakunta- ja seutukunta-
keskuksissa tarvitaan panos-
tuksia, joilla niihin syntyy 
yrityksiä ja työpaikkoja. Niis-
sä on valmiina asuntoja ja 
infra. Vain elinvoimaa puut-
tuu. Kankaanniemen mieles-
tä olisi perusteltua lisätä esi-
merkiksi opiskelupaikkoja 
korkeakouluissa ja oppilai-
toksissa eri puolilla maata.

- Taantuvilla maaseutualu-
eilla hyviä asuntoja jää käyt-
tämättömiksi ja arvotto-
miksi. Pahimmillaan niihin 
kohdistuneet lainat ajavat 
perheitä ahdinkoon. Missä 
viipyvät toimenpiteet? Esi-
merkiksi etätyötä ja työmat-

kakustannusten alentamista 
on syytä edistää.

- Asuntopolitiikassa tarvi-
taan tehokasta lainsäädän-
töä, varoja sekä tiivistä yh-
teistyötä valtion, kuntien, 
pankkien ja yritysten kesken. 
Suurin vastuu on valtiol-
la. Valitettavasti selonteko ei 
anna vakuuttavaa kuvaa sii-
tä, miten ongelmat ratkais-
taan seuraavien seitsemän 
vuoden aikana.

Perussuomalaisten mie-
lestä on tärkeää, että ympä-
ristövaliokunta paneutuu 
perusteellisesti asuntopoli-
tiikan kehittämisohjelmaan 
ja tarkastusvaliokunnan mie-
tintöön, jonka eduskunta yk-
simielisesti hyväksyi jo kol-
me vuotta sitten.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO
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Hallitus haluaa suomalaiset kau-
punkeihin ja kerrostaloihin.

Tuulivoimaan satsaaminen ei kannata

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne sanoo 
ydinvoiman alasajon ja tuulivoimauskonnon ajaneen 
eurooppalaisen energiamarkkinan kuilun partaalle.
PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän 2. varapuheen-
johtaja Lulu Ranne tieduste-
li eduskunnan kyselytunnilla 
elinkeinoministeri Mika Lintiläl-
tä toimista sääriippumattoman 
energiatuotannon, kuten pien-
ydinvoimaloiden, edistämiseksi 
Suomessa.

Ministerin vastaus, ettei     
”pienydinvoimala ole mikä ta-
hansa takapihalle laitettava 
pönttö”, paljastaa Ranteen mu-
kaan sen, ettei strategiaa tai toi-
mintasuunnitelmaa ole.

Ranne ihmettelee ministerin 
asennetta. Jokainen tajuaa, ett-
eivät pienydinvoimalat ole mitä 
tahansa pönttöjä, ja ettei käsillä 
olevaan energiakriisiin ole help-
poa tai nopeaa ratkaisua.

- Siksi olisi ensiarvoisen tär-
keää lähteä mahdollisimman 
nopeasti kehittämään uuden-
laisten voimaloiden vaatimaa 
lainsäädäntöä ja toimintastra-
tegiaa.

Pienydinvoimalat 
nopeasti käyttöön

Lainsäädäntömme ei nyt ero-
ta nykyisenkaltaisia yksilölli-
siä jättiydinvoimaloita sarjaval-
misteisista pienydinvoimaloista, 
Ranne kuvailee. Pienydinvoima-
loiden idea on juuri siinä, että 
ne olisivat tyyppihyväksytty-
jä, tehtaissa sarjavalmistettu-
ja vakiotuotteita, jolloin niiden 
rakentamis- ja käyttöönotto-
prosessi voisi olla kertaluokkaa 
nopeampi.

- Ilmastonmuutoksen pelos-
sa ollaan tekemässä teknista-
loudellisesti tuhoon tuomittuja 

ratkaisuja. Ydinvoiman alasajo 
ja tuulivoimauskonto ovat aja-
neet eurooppalaisen energia-
markkinan kuilun reunalle, Ran-
ne perustelee.

- Venäjän sota Ukrainaa vas-
taan on nyt työntämässä Eu-
roopan markkinat ja meidät 
sen mukana kui-
lun reunan yli hin-
takatastrofiin.

Markkinoiden 
dynamiikka 
muuttuu

Ranteen mu-
kaan energian 
tuonnin Venäjäl-
tä vähetessä tai 
loppuessa Eu-
rooppa imee Norjan ja Ruotsin 
sähkön hintaan mihin hyvän-
sä. Markkinoiden dynamiikka 
muuttuu. Norjan vesivoimaa ei 
välttämättä ole jatkossa enti-
seen tapaan käytettävissä Suo-
men kasvavan tuulivoiman ai-
heuttamaan säätötarpeeseen.

- Silti meille edelleen tarjo-
taan lisää ilmastotoimia ja lisää 
tuulivoimaa lääkkeeksi ener-
giakriisiin, kun Saksa sulkee 
ydinvoimaloitaan.

Tuulivoima 
ei ole ratkaisu

Ranne seuraa tarkasti Pohjois-
maiden, Baltian ja Euroopan 
energiamarkkinoita ja -tuotan-
toa. Saksassa on tuullut viime 
aikoina murto-osan normaalis-
ta. Pohjoismaissa ja Baltiassakin 
on tuullut varsin vähän.

- Koska tunnustetaan, että 

tuulivoiman lisää-
minen Euroopassa 
lisää myös fossiilis-
ten polttoa? Koska 

tunnustetaan, että oli tuulivoi-
maloita kuinka paljon tahansa, 
niin kun ei tuule, ei tuule eikä 
sähköä synny, eikä Norja enää 
pelasta?

- Suomen voimat eivät rii-
tä omaan voimalakehitykseen, 
mutta me voisimme olla ydin-
voimalaturvallisuuden huip-
puosaamisemme puolesta 
loistava teollinen yhteistyö-
kumppani voimalakehittäjille. 
Tämä jos joku olisi nyt se kohta, 
jossa pitäisi laatia kansallinen 
ydinvoimateollisen yhteistyön 
strategia ja lähteä aikataulute-
tusti viemään hanketta eteen-
päin 1-2 toimittajan kanssa. 
Muuten ratkaisuja joudutaan 
odottamaan liian kauan, Ran-
ne sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

”Kun ei tuule, ei tuule eikä 
sähköä synny”

Lulu Ranne seu-
raa tarkasti ener-
giamarkkinoita.

"Ilmaston-
muutoksen 
pelossa ollaan 
tekemässä 
tuhoon 
tuomittuja
ratkaisuja."

Hallitus uskoo vankas-
ti kannattamattomaan 
tuulivoimaan.

mään kantansa kriittisenä met-
sätaloutta koskevien vaateiden 
osalta. Esitys luo todennäköi-
sesti myös lisää sääntelyä.

- Tässä yhteydessä muistu-
tamme edelleen siitä, että 
metsäpolitiikka tulee jättää 
kokonaan kansallisen päätän-

tävallan piiriin. Siihen ei Euroo-
pan unionin tai komission tule 
kajota nyt eikä tulevaisuudes-
sa, vaatii kansanedustaja Jou-
ni Kotiaho.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Pienydinvoimaloita 
edistettävä. 
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