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PERUSSUOMALAINEN
Suomalaisilta 
loppuvat rahat ja työt

Hallituksen ilmastotoimet 
laitettava jäähylle

Vakavat rikokset Vakavat rikokset 
tuomittava tuomittava 
ankarastiankarasti
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Perussuomalaiset vaativat turvaa suomalaisille

”Lepsuilun on nyt 
loputtava”
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KESKUSTA putosi kannatusmitta-
uksessa kymmenen prosentin tuntu-
maan. Aikamoinen syöksylasku pu-
tiikille, joka vuoden 2015 tienoilla 
kieppui 23 prosentissa. Keskustapo-
mo Annika Saarikko kommentoi: 
”Harmittaa niin että savu nousee kor-
vista.” Huonosti menee.

Vai meneekö? Jokaisella syyllä on 
seurauksensa, ja jokaisella seurauk-
sella on syynsä. Kurkataanpa näytel-
män verhojen taakse.

Muistellaan edellistä hallituskaut-
ta 2015–2019. Koko kauden poliittinen 
päämittelö kehkeytyi siitä, toteutuu-
ko kepun ja kokoomuksen välinen val-
tava lehmänkauppa. Kepu halusi lisää 
aluehallintoa, kokoomus perustervey-
denhuollon avaamisen yksityisten ter-
veysjättien temmellyskentäksi.

Homma jäi tuolloin yritykseksi. 
Juha Sipilän (kesk.) hallituksen leh-
mänkaupan suuruus ja uudistuksen 
aikataulu olivat eri paria – siksipä Si-
pilän hallitus lopulta kaatui. Seuraa-
vissa eduskuntavaaleissa kepu kärsi 
rökäletappion. Se menetti 7,3 prosent-
tiyksikköä kannatusta ja 18 kansan-
edustajaa. Mikä tahansa tavallinen 
puolue olisi kömpinyt oppositioon 
nuolemaan haavojaan. Mutta kepu 
päätti toisin. Suuri peli, korkeat pa-
nokset.

Kepu marssi Antti Rinteen (sd.) 
hallitukseen täysin tietoisena siitä, 
miten rumaa jälkeä uusi nelivuotis-
kausi sille tekisi. Mutta se halusi silti, 
hinnasta riippumatta, aluehallinton-
sa. Se sai haluamansa, ja puolue hyö-
tyi suunnattomasti. Mutta keskustan 
kannattajien maksettavaksi laitettu 
hinta on äärimmäisen kova.

Moni ajattelee puolueen edun tar-
koittavan samaa kuin puolueen kan-
nattajien etu. Ne eivät ole sama asia. 
Usein ne ovat päinvastainen asia.

Tuhannen ja yhden yön sadussa 
Aladdin saa pyytää pullon hengeltä 
kolme toivomusta. Suomessa hallitus-
kumppaneilta saa pyytää suunnilleen 
saman verran toivomuksia. Jos puo-
lue latoo tiskiin ison toivomuksen, se 
menettää mahdollisuutensa pyytää jo-
tain muuta, ja samalla se joutuu suos-
tumaan hallituskumppaneiden kaik-
kein hulluimpiinkin pyyntöihin. Kepu 
sai aluehallintonsa, mutta se joutuu 
voimattomana nyt katsomaan sormi-
en läpi, kun vihreät hakkaavat mäsäk-
si elämisen ja yrittämisen edellytykset 
taajamien ulkopuolella, vasemmis-
to sekoittaa äidit ja isät keskenään ja 
SDP paiskoo valtavan määrän rahaa 
taivaan tuuliin.

+ + +

Hallituskaudet eivät ole pelleilyä. Se, 
ken pääsee kääntelemään valtioko-
neiston rattaita, voi tehdä omat taus-
tayhteisönsä ja verkostonsa kirvele-
vän rikkaiksi. Muiden kustannuksella.

Keskusta sai rahasäkkinsä. Mitenkäs 
on kokoomuksen laita? Se porskuttaa 
tällä hetkellä kannatusmittauksissa 
ykköspaikalla ja on mahdollinen hal-

lituksenmuodostaja. Jos näin käy, se 
tulee ehdottamaan hallituskumppa-
nilleen uutta lehmänkauppaa. Ja me 
tiedämme jo, mitä sen käsi hamuaa. 
Se kurottaa kohti kaikkein paksuin-
ta kultasuonta – nopeasti ikääntyvän 
Suomen terveydenhuollon avaamista 
yksityisille toimijoille. Ulottuvilla on 
toinenkin emäsuoni – kokoomus ha-
luaa hyväksikäyttää kahdeksan puolu-
een aiemmin muodostamaa ilmasto-
kartellia.

Lopputulos olisi karu. Kokoomuksen 
Suomi on kahden kerroksen Suomi. 
Sitä asuttaisi joukko vauraita ihmisiä 
sekä heidän palvelijoitaan. Harvoil-
le on tarjolla parasta, mitä rahalla voi 
saada. Yksityiset päiväkodit ja kou-
lut, erilliset maahanmuuttajavapaat 
asuinalueet, turvallisuutta, vaurautta 
ja loputon määrä työläisiä, jotka suos-
tuvat mihin työehtoihin tahansa.

Kokoomuksen unelmamaa on pitkäl-
ti sama, minkä RKP on vuosikymmen-
ten aikana itselleen jo toteuttanut. 
Ruotsin kieli toimii näkymättömänä 
passina, jonka haltijat päätyvät pie-
nestä pitäen parempiin päiväkoteihin 
ja kouluihin. Kieli takaa helpotetun 
pääsyn korkeakouluihin, hyvät sosiaa-
lipalvelut ja ohituskaistan parempiin 
työpaikkoihin. Kyseenalaista tämä ku-
vio, ja saat etuusjärjestelmän vartijat 
välittömästi kimppuusi.

+ + +

Suomen keskeiset porvaripuolueet 
ovat perinteisesti väittäneet kannatta-
vansa vapaata markkinataloutta. Tosi-
asiassa ne ovat vuosikymmenten ajan 
rakentaneet kaverikapitalismin verk-
koa. Se ilmenee ennen muuta puolu-
eita lähellä olevien korporaatioiden 
bisnesten suojelemisena kilpailul-
ta. Suomessa on paljon kilpailua ra-
joittavaa sääntelyä, jota on perustel-
tu suomalaisille yhteiskunnan haluna 
suojella kansalaisia. Mutta perustelut 
ovat teennäisiä. Kaverikapitalismin 
myötä kansa on jaettu kahtia, kaveri-
kapitalismista hyötyjiin ja sen maksu-
miehiin.

Porvariblokkia kirittää eteenpäin ra-
ha-ahneus, punavihreää laitaa puo-
lestaan överiksi vedetty tunneahneus. 
Punavihreiden kannattajat reagoivat 
voimakkaasti empatiaan, ja tätä hei-
dän oma johtonsa heille annostelee. 
Tunnetilaan kiihdytetty aatesoturi ei 
kyseenalaista, vaan tottelee. Vihreiden 
ilmeinen virhe oli laittaa tunneilmai-
sultaan lattea Maria Ohisalo jouk-
kojen kärkeen. Huti. Jos räyhäpetteri 
Ville Niinistö joskus palaa kehiin, al-
kaa vihreiden kannatuskin nousta.

Kuljemme kohti uusfeodaalisuuden 
aikaa. Etuoikeutettujen ruhtinaiden 
ja muiden käskijöiden aikaa, joka sul-
kee tavallisen kansan pois päätöksen-
teosta, jos mahdollista. Ei mitään uut-
ta auringon alla.

Aika näyttää, onnistuuko poliittinen 
järjestelmämme uusiutumaan ja löy-
tämään uuden tasapainon.

Tuhannen ja yhden yön toiveita

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

PERUSSUOMALAISET vaatii jär-
keä rangaistuksiin ja haluaa, että jat-
kossa vakavista rikoksista tulee tuo-
mita tuntuvia seuraamuksia.

- Tämä on perusteltua myös kan-
sainvälisen vertailun perusteella, sil-
lä Suomessa rangaistukset ovat lie-
vempiä kuin muissa Pohjoismaissa. 
Suomessa esimerkiksi raiskaukses-
ta tai törkeästä pahoinpitelystä, jos-
ta aiheutuu vakava ruumiinvamma 
tai jopa hengenvaarallinen tila, mini-
mirangaistuksena on vain yksi vuo-
si vankeutta, perussuomalaisten 1. 
varapuheenjohtaja, kansanedusta-
ja Leena Meri sanoo.

Hän esitteli perussuomalaisten uut-
ta kriminaalipoliittista ohjelmaa tä-
nään Tuumaustunnilla.

Naapurimaihin verrattuna esimer-
kiksi törkeästä ryöstöstä ja törkeäs-
tä raiskauksesta tuomitaan Ruotsissa 
aina vähintään viisi vuotta vankeutta 
siinä missä Suomessa vastaavasta te-
osta voi selvitä kahden vuoden ran-
gaistuksella. 

Norjassa vankeutta voidaan määrä-
tä jopa 21 vuotta.

Meri katsoo, että vakavien rikosten 
rangaistukset Suomessa ovat liian lö-
peröitä.

- Perussuomalaisten mielestä vaka-
vista rikoksista, kuten henki- ja vä-
kivaltarikoksista sekä seksuaaliri-
koksista, tuomittavien rangaistusten 

tulee poikkeuksetta olla erittäin an-
karia.

Eroon 
paljousalennuksista

Lepsujen rangaistusten lisäksi lain-
säädännön eräs epäkohta liittyy ti-
lanteisiin, joissa samalla kertaa tuo-
mitaan yhteinen rangaistus kahdesta 
tai useammasta rikoksesta. Järjetön-
tä mutta totta, mitä enemmän rikok-
sia tekee, sitä suhteellisesti lievem-
män tuomion nykyään saa. Tällöin 
vain pohjarangaistuksena oleva an-
karin rangaistus mitataan täysimää-
räisenä ja muiden rikosten osalta 
tuomioistuin antaa alennusta.

- Perussuomalaisten maailman-
kuvassa sen seikan, että henkilö on 
syyllistynyt useisiin rikoksiin, tu-
lee vaikuttaa tuomittavaa rangaistus-
ta ankaroittavasti eikä suinkaan toi-
sin päin. Mielestämme rangaistusten 
automaattisista niin sanotuista pal-
jousalennuksista olisikin luovuttava, 
Meri sanoo.

Vankilasta pääsee pois 
liian helposti

Perussuomalaiset haluaa myös lo-
pettaa vankien vapauttamisen en-
nenaikaisesti, jolloin lähtökohtana 
tulee olla, että vankilatuomio istu-

Perussuomalaiset esittää uudessa kriminaalipoliit-
tisessa ohjelmassaan useita työkaluja ja uudistuksia 
henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten torppaamisek-
si ja ulkomaalaisperäisen rikollisuuden kitkemiseksi. 
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedus-
taja Leena Meri huomauttaa, että jopa pohjoismaises-
sa vertailussa vakavien rikosten rangaistukset Suo-
messa ovat löperöitä.

Perussuomalaiset vaatii järkeä rangaistuksiin: 

”Vaaralliset rikolliset pidettävä lukkojen takana”

Vakavien rikosten 

rangaistukset Suomessa 

ovat liian löperöitä.
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Perussuomalaiset vaatii järkeä rangaistuksiin: 

”Vaaralliset rikolliset pidettävä lukkojen takana”
taan kokonaisuudessaan loppuun 
vankilassa. Ehdonalaisen vapauttami-
sen edellytyksiä tulee siis kiristää.

- Vankilasta pääsee nykyään mel-
ko nopeasti pois. Läh-
tökohtaisesti kun on is-
tunut kaksi kolmasosaa 
ajasta tai on ensiker-
talainen, pääsee nope-
ammin pois. Tällöin ri-
koksesta voi saada jopa 
kaksoisalennuksen, en-
sin tuomion mittaami-
sessa, jos on tuomit-
tu useasta rikoksesta, ja 
sen jälkeen alennusta 
vankilassa istumisesta, Meri sanoo.

Perussuomalaiset katsoo, että eh-
donalaiseen vapautumisen tulee olla 
mahdollista vain harkinnanvaraises-
ti eikä vakavista rikoksista tuomittuja 
vankeja pidä koskaan päästää ehdon-
alaiseen vapauteen. Vapauttamishar-
kinnassa olisi asianmukaisella tavalla 
otettava huomioon tuomion perustee-
na olevan rikoksen laatu, todennäköi-
syys syyllistyä uusiin rikoksiin sekä 
tuomitun yleinen vankila-aikainen 
käyttäytyminen.

- Yleisestikin Euroopassa lähtökoh-
tana on, että vankeja ei vapauteta eh-
donalaiseen vapauteen, ellei vangin 
yksilöllinen kokonaisarvio vapautus-
ta puolla. Esimerkiksi Islannissa van-
kia ei voida vapauttaa, jos hän on ta-
parikollinen. Belgiassa ehdonalaista 
vapautta ei myönnetä tuomitulle, joka 
voi esimerkiksi häiritä rikoksen uhre-
ja, Meri sanoo.

Ei vaarallisia vankeja
ihmisten ilmoille

Erityisesti kansalaisten oikeustajua 
koetellaan silloin, kun vaaralliseksi 
arvioitu elinkautisvanki, jolla on kor-

kea riski syyllistyä väkivaltaisiin ri-
koksiin vankilan ulkopuolella, pääste-
tään kulkemaan vapaalla jalalla.

Perussuomalaiset ei halua pääs-
tää vaarallisia murhaa-
jia, kuten sarjakurista-
jia, ihmisten ilmoille, ja 
uudessa ohjelmassa lin-
jataan, että vaaralliset 
vangit on pidettävä luk-
kojen takana.

- Me tiedämme, että 
Suomessa on vaarallisia 
vankeja, jotka ovat va-
pauduttuaan vaaraksi 
toisten hengelle ja ter-

veydelle. Perussuomalaisten mieles-
tä tällaisia vankeja ei pidä vapauttaa. 
Täytyy ymmärtää, että yksikin lap-
senraiskaus tai tappo on liikaa, Meri 
sanoo.

Elinkautista vankeusrangaistusta 
suorittavat vangit ovat 
tavallisesti murhaajia. 
Heidän vapauttamises-
taan vankilasta päättää 
Helsingin hovioikeus. 
Ennen vapauttamispää-
töksen tekemistä arvioi-
daan vangin riski syyllis-
tyä väkivaltarikokseen.

Käytännössä hyvin 
vaarallisia vankeja pääs-
tetään vapauteen, jolloin 
vapauttavaa päätöstä tuomioistuin 
perustelee usein vetoamalla esimer-
kiksi siihen, että vanki on ollut päih-
teetön vankilassaoloaikana, opiskellut 
itselleen ammatin, osallistunut työ-
toimintaan ja luonut hyvät perhesuh-
teet. Toisin kuin väkivaltariskiarvio, 
tällaiset sinänsä myönteiset seikat ei-
vät kuitenkaan tosiasiassa kerro mi-
tään siitä, kuinka vaarallinen vanki on 
ja minkälaisen riskin hänen vapaut-
tamisensa aiheuttaa muiden ihmisten 

hengelle ja terveydelle.
Perussuomalaisten mielestä elinkau-

tisvangin vapauttamista harkittaes-
sa olisi ratkaiseva merkitys annettava 
muiden seikkojen sijasta nimen-
omaan vangin vaarallisuusarvioinnil-
le. Vaarallisiksi arvioitujen vankien 
kohdalla elinkautisen vankeusran-
gaistuksen pitää nimensä mukaisesti 
olla elinkautinen.

Ulkomaalaiset 
vangit kotimaidensa 
vankiloihin

Perussuomalaiset katsoo, että ras-
kaita rikoksia tehneet turvapaikanha-
kijat eivät ansaitse Suomen tarjoamaa 
turvaa, vaan päin vastoin: suomalai-
set ansaitsevat turvaa rikoksentekijöi-
tä vastaan.

Kriminaalipoliittisessa ohjelmas-
sa linjataan, että ulko-
maalaiset vangit on siir-
rettävä suomalaisista 
vankiloista kotimaiden-
sa vankiloihin. Vaka-
vaan rikokseen syyllis-
tyneet ulkomaalaiset on 
karkotettava, heille on 
määrättävä pysyvä maa-
hantulokielto ja heille 
mahdollisesti myönnet-
ty Suomen kansalaisuus 

on määrättävä menetettäväksi.
Meri huomauttaa, että ulkomaalai-

sista vangeista aiheutuvat kustannuk-
set suomalaiselle yhteiskunnalle ovat 
merkittävät ottaen huomioon, että 
yksi vuosi suljetussa vankilassa mak-
saa yli 80 000 euroa per vanki. Vuosi 
avovankilassa kustantaa sekin yli 60 
000 euroa.

- Suomeen ei kaivata ulkomailta ih-
misiä, jotka tekevät täällä rikoksia, 
vaarantavat toiminnallaan kanssaih-

misten turvallisuutta ja syövät veron-
maksajien rahat. Ulkomaalaisista ri-
kollisista onkin hankkiuduttava eroon 
ennen kuin palavat autot ja katuam-
muskelut ovat meillä arkipäivää ku-
ten Ruotsissa, Meri sanoo.

Laissa edelleen Isis-
vaimojen mentävä aukko

Eduskunnassa on käsitelty aiemmin 
terrorismilainsäädännön tiukennuk-
sia, mutta Suomen laissa on edelleen 
Isis-vaimojen mentävä aukko.

Meri sanoo, että perussuomalai-
set kuitenkin haluaa kaikki terroris-
tit tuomiolle.

- Tilanne on nyt se, että rangaistava-
na ei pidetä esimerkiksi työskentelyä 
Isis-leirillä, eli jos sinne on mennyt 
vapaaehtoisesti tekemään kotitalo-
ustehtäviä ja vaikka hoitamaan lap-
sia, niin sitä ei katsota rikolliseksi toi-
minnaksi, vaikka leirille menneiden 
naisten tehtävänä on nimenomaan 
synnyttää lapsia ja kasvattaa uusia 
taistelijoita.

- Kyseessä ei siis ole marttakerho, 
vaan koko järjestelmä toimii siksi, 
jotta voidaan terrorisoida ja aiheut-
taa kauhua. Meidän mielestämme ri-
koslainsäädäntöä on muutettava niin, 
että terroristijärjestöä palvelevaa toi-
mintaa pidetään yksiselitteisesti ran-
gaistavana. Myös esimerkiksi Norjas-
sa lakia tulkitaan näin.

Tutustu perussuomalaisten 
uuteen kriminaalipoliittiseen 
ohjelmaan kokonaisuudessaan: 
www.perussuomalaiset.fi

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA PS

Yksikin 
lapsen-
raiskaus 
tai tappo 
on liikaa.

Suomeen 
ei kaivata 
ulkomailta 
ihmisiä, jotka 
tekevät tääl-
lä rikoksia.

Perussuomalaiset esit-
tää uudessa kriminaali-
poliittisessa ohjelmas-
saan useita työkaluja ja 
uudistuksia rikoslain 
järkevöittämiseksi.
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JULKISESSA keskustelus-
sa on viime aikoina yleistynyt 
sievistelevä termi ”heikke-
nevän kehityksen alue”, jolla 
viitataan sosioekonomisesti 
heikompiin, maahanmuutta-
javaltaisiin asuinalueisiin ja 
lähiöihin erityisesti pääkau-
punkiseudulla.

Sosiaalinen maahanmuut-
to kärjistää koulujen ja asuin-
alueiden eriytymistä ja jakau-
tumista hyviin ja huonoihin.

- Heikkenevän kehityksen
alueilla asuu sosiaalisesti tue-
tuissa asunnoissa koulutta-
mattomia tai vähän koulutet-
tuja maahanmuuttajia, joiden 
työllisyys on alhaista ja in-
tegroituminen yhteiskuntaan 
heikkoa. Koulutustaso on ma-
tala myös seuraavilla suku-
polvilla, tulot eivät kehity, he 
ovat kantaväestöön nähden 
huomattavan pienituloisia ja 
tukiriippuvaisia. Tällainen 
maahanmuutto lisää huono-
osaisuutta, mikä näkyy kai-
killa yhteiskunnan tasoil-
la sosiaaliturvajärjestelmästä 
lastensuojelun kautta turval-
lisuusviranomaisiin ja van-

keinhoitolaitokseen.
- Kasvava huono-osaisuus

lisää valtion puuttumisen tar-
vetta ja julkisen sektorin pai-
sumista, mikä saattaa selittää 
sitä, miksi vasemmistopuolu-
eiden agendaan maalle hai-
tallisen maa-
hanmuuton 
kiihdyttäminen 
niin elimellises-
ti kuuluu, pe-
russuomalaisten 
puheenjohta-
ja Riikka Pur-
ra sanoo.

Heikoilla 
alueilla 
koulujen arki on 
kaoottista

Heikkenevän kehityksen 
alueiden omistusasunnot 
ovat keskimäärin edullisem-
pia kuin muualla. Kouluihin 
ja päiväkoteihin on vaikeam-
paa saada pätevää henkilö-
kuntaa, vaikka niin sanotun 
positiivisen erityiskohte-
lun tuomat määrärahat lisää-
vät käytössä olevia resursseja 

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Pur-
ra muistuttaa, että kouluihin ja asuinalueisiin 
liittyvä eriytyminen on toteutunut kaikissa 
muissakin massamaahanmuuton maissa, ku-
ten Ruotsissa, jossa kasvava huono-osaisuus 
lisää suuresti valtion puuttumisen tarvet-
ta ja julkisen sektorin paisumista. – Suomi on 
Ruotsin tiellä juuri niin kauan kuin Suomessa 
tehdään samanlaista maahanmuuttopolitiik-
kaa kuin Ruotsissa on tehty.

Katujengit ja lähiöiden
rapautuminen ovat
jo täällä

Suomi vaarallisesti Ruotsin tiellä

suhteessa muihin alueisiin.
- Tällaisissa kouluissa, luo-

kissa ja ryhmis-
sä saatetaan pu-
hua lukuisia eri 
kieliä. Pääkau-
punkiseudulla 
on päiväkoteja, 
joissa yksikään 
lapsi ei puhu äi-
dinkielenään 
suomea – ja 
jopa sellaisia, 
joissa edes hen-

kilökunta ei puhu.
- Näissä kouluissa perus-

osaamisen taso on heikko. 
Monet eivät osaa lukea tai 
selviä yksinkertaisista tehtä-
vistä. Oppimistulokset ovat 
heikkoja. Erityistuen tarvit-
sijoita voivat olla enemmistö 
tai jopa kaikki. Naisopettajiin 
saatetaan suhtautua vihamie-
lisesti. Ongelmia lasten van-
hempien kanssa on paljon. 
Opettajat kuvaavat arkea ka-

oottiseksi. Ne, jotka haluaisi-
vat oppia ja joilla on motivaa-
tiota, eivät opi. Vaihtuvuus 
henkilökunnassa on suurta. 
Käytösongelmia on runsaasti, 
Purra toteaa.

Ongelmaa ei 
helpoteta sillä, että 
ongelmaa levitetään

Standardinomainen johto-
päätös monien mielestä on, 
että tarvitaan lisää rahaa, li-
sää tukitoimia, lisää kotout-
tamista.

- Ongelmaa ei kuitenkaan
korjata lisäresursseilla. Re-
surssit ovat kaiken lisäk-
si pois muualta, ja tiedämme, 
kuinka kipeästi rahaa tarvit-
taisiin muissakin kouluissa ja 
päiväkodeissa, Purra sanoo.

Hän muistuttaa, että Ruot-
si on kamppaillut asian kans-
sa jo vuosia.

- Maassa on estetty niin sa-

HAITTAMAAHANMUUTOLLA 
on kuitenkin merkittäviä nega-
tiivisia vaikutuksia, joista pe-
russuomalaiset on varoittanut 
vuosikymmeniä, perussuoma-
laisten kansanedustaja Juha 
Mäenpää huomautti.

- Väkivallan käyttö on polii-
sin mukaan arkipäiväistynyt, ja 
väkivaltaan turvaudutaan yhä 
useammin jengeissä. Ilmiö on 
perussuomalaisten mukaan laa-
jenemassa suuremmista kau-
pungeista koko Suomeen.

Perussuomalaiset arvosteli eduskunnan kyselytunnilla 
Sanna Marinin (sd.) hallitusta siitä, että hallitus on päättä-
väisesti sulkenut silmänsä haittamaahanmuuton vakavilta 
ilmiöiltä ja kiistänyt maahanmuutolla olevan mitään 
yhteyttä kasvaneeseen jengirikollisuuteen.

Jopa 95 prosentilla 
katujengiläisistä 
maahanmuuttajatausta

Hallitus on sulkenut silmänsä haittamaahanmuuton seurauksilta:

Pääkaupun-
kiseudulla on 
päiväkoteja, 
joissa yksikään 
lapsi ei puhu 
äidinkielenään 
suomea.

Jengiväkivallan arvioidaan ko-
venevan, kansainvälistyvän ja 
kasvavan. Rikoksista epäillyissä 
nuorissa korostuvat ne, joilla on 
maahanmuuttajataustaa tai joi-
den vanhemmat ovat muutta-
neet Suomeen muualta.

Suomen poliisijärjestöjen lii-
ton mukaan Suomessa toimii jo 
toistakymmentä katujengiä, joi-
den jäsenistä jopa 95 prosentil-
la on maahanmuuttajatausta. 
Liiton puheenjohtaja totesi, että 

"Heikkenevän kehityksen 
alueella" viitataan sosioe-
konomisesti heikompiin, 
maahanmuuttajavaltaisiin 
asuinalueisiin erityisesti 
pääkaupunkiseudulla.

Puheenjohtaja Riikka Purra 
muistuttaa, että kouluihin 
ja asuinalueisiin liittyvä 
eriytyminen on toteutunut 
kaikissa massamaahanmuu-
ton maissa.

Suomi onkin jo Ruotsin tiellä.
Sisäministeri Krista Mikko-

nen (vihr.) myöntää, että huo-
li jengirikolli-
suudesta on 
todellinen. Asian 
ratkaisemiseksi 
Mikkonen on to-
dennut, että po-
liisin resurssit on 
turvattava ja pa-
nostettava muun 
muassa nuorten 
ankkuritoimin-
taan sekä moniviranomaistyö-
hön. Mikkosen mukaan nämä 
toimet ovat ennaltaehkäiseviä.

Perussuomalaisista kuiten-
kin huomautetaan, että erilaisia 
”ennaltaehkäiseviä kotoutumis-
toimia” on tarjottu vuosikym-
meniä ja kotoutumiseen on 
kulutettu satoja miljoonia vuo-
sittain. Silti jengirikollisuus kas-
vaa vuosi vuodelta kuten Ruot-

sissakin. Ei siis ole näyttöä siitä, 
että nämä toimet auttaisivat.

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Pur-
ra huomautti 
eduskuntakeskus-
telussa, ettei vä-
kivaltarikollisuus 
ole ainoa haitalli-
sen maahanmuu-
ton aiheuttama 
ongelma.

- Maahanmuut-
to aiheuttaa ka-

duilla, kouluissa ja nuorten 
parissa jatkuvasti sellaisia on-
gelmia, jotka eivät tule julkisuu-
teen. Maahanmuutto aiheuttaa 
meidän yhteiskuntamme kehi-
tysmaalaistumista, Purra latasi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Maahan-
muutto aiheut-
taa meidän 
yhteiskun-
tamme kehi-
tysmaalais-
tumista.

nottua koulushoppaamista, 
on sekoitettu lisää oppilaak-
siottoalueita, on kuljetettu 
lähiöistä maahanmuuttaja-
oppilaita linja-autoilla kau-
as keskustan kouluihin. Toi-

Sosiaalinen maahanmuutto

kärjistää koulujen ja asuin-

alueiden eriytymistä.
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Räppäri Milan Jaff Itä-Uudenmaan 
käräjäoikeudessa Vantaalla, missä 
alkoi oikeudenkäynti katujengien 
keskinäisestä ammuskelusta 
10. lokakuuta. Jutussa on rikos-
nimikkeinä muun muassa murhan
yrityksiä ja törkeitä ampuma-
aserikoksia.

miiko tämä? Ei. Ongelmaa ei 
helpoteta sillä, että sitä le-
vitetään. Silti Suomessa eh-
dotetaan tällä hetkellä aivan 
vastaavanlaisia toimia.

- Ruotsiin syntyi sen sijaan
yhä enemmän yksityiskoulu-
ja, yhä enemmän valikointia, 
yhä suurempaa eriytymistä 
niin alueissa, kouluissa kuin 
oppimisessakin. Maksuky-
kyinen keskiluokka ei suos-
tu siihen, että heidän lastensa 
koulut muuttuvat maahan-
muuttajakouluiksi. Ja näin on 
Suomessakin.

Koulushoppailu 
näkyy asuntojen 
markkinahinnoissa

Purra toteaa, että eriytymis-
tä ja jakautumista eivät ai-
heuta vääränlaisiksi tuomitut 
reaktiot maahanmuuttoon, 
rasismi tai erilaisuuden pelko 
vaan maahanmuutto itse.

Etenkin pää-
kaupunkiseu-
dulla monet 
valikoivat ny-
kyään tarkoin 
asuinalueen 
ja huomioi-
vat oppilaaksi ottamisen ra-
jat siksi, että saavat lapsensa 
hyvään kouluun. Tämä näkyy 
suoraan asuntojen markkina-
hinnoissa.

- Keitä sitten ovat kärsijät?
Paitsi lapsia ja nuoria, ensi-
sijaisesti niitä, jotka eivät voi 
valita. Jotka eivät voi muut-
taa haluamaansa paikkaan, 
jotka eivät kykene valitse-
maan lapselleen rauhallis-
ta koulua, jotka eivät kykene 
maksamaan vapaiden mark-
kinoiden ylihintaisia vuokria 
tai ostamaan asuntoa, Pur-
ra sanoo.

Hän korostaa, että koului-
hin ja asuinalueisiin liitty-
vä eriytyminen on toteutu-

nut kaikissa 
massamaahan-
muuton mais-
sa.

- Suomi on
Ruotsin tiellä 
juuri niin kau-

an kuin Suomessa tehdään 
samanlaista maahanmuut-
topolitiikkaa kuin Ruotsis-
sa on tehty.

– Suomalaiselle veron-
maksajalle maahanmuut-
to maksaa koko ajan yhä 
enemmän, niin suori-
en kuin epäsuorien kus-
tannusten kautta. Ja se on 
pois kaikesta muusta. Jul-
kista taloutta kuntoon lai-
tettaessa ei ole mahdollista 
unohtaa maahanmuuttoa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA 
PS ARKISTO

Suomalaiselle 
veronmak-
sajalle maa-
hanmuutto 
maksaa koko 
ajan yhä 
enemmän.

Poliisi arvioi jengiväkivallan edelleen kove-Poliisi arvioi jengiväkivallan edelleen kove-
nevan, kansainvälistyvän ja kasvavan.nevan, kansainvälistyvän ja kasvavan.

Perussuomalainen linja 
valtakunnan linjaksi
SUOMEN luonto näyttää syksyistä väriloistettaan, ja perus-
suomalainen politiikka nostaa kannatustaan. Politiikan syk-
syssä on päästy jo hyvään vauhtiin, ja tämän artikkelin kir-
joitushetkellä eduskuntavaaleihin on alle puoli vuotta aikaa, 
mikä kiihdyttää etenkin julkista keskustelua entisestäänkin.

Perussuomalaiselle politiikalle on kysyntää, ja monet alkavat 
nähdä meidät ainoana potentiaalisena vaihtoehtona nykyisel-
le politiikalle. Gallupit ovat aina vain gallupeja, mutta loka-
kuussa sekä HS:n että Ylen gallupit näyttävät hyvin lupaavil-
ta, sillä ne povaavat 17,1 %:n ja 17,3 %:n kannatuksia. Lukemat 
ovat niin lähellä toisiaan, että ne antavat ainakin hyvää suun-
taa. 

Gallupeillahan on ollut tapana antaa perussuomalaisille var-
sinaisia vaaleja pienempiä tuloksia. On hienoa todeta, että pe-
russuomalaisten kannatusprosentit eivät ikinä ole olleet yhtä 
korkealla vajaa puoli vuotta ennen vaaleja kuin nyt. Eduskun-
tavaalien 2019 tulos oli 17,5 %, joten voidaan olettaa, että tä-
mänhetkisten trendien mukaan olemme hyvin lähellä viime 
eduskuntavaalien tulosta. Aikaa vaaleihin on runsaasti ja mitä 
tahansa ehtii vielä tapahtua, mutta meidän tähtäimessämme 
on tietenkin paalupaikka.

Meidän politiikkamme on selkeästi ollut oikeansuuntais-
ta. Ruotsissakin aletaan heräämään esimerkiksi haitallisen 
maahanmuuton sekä energiapolitiikan ongelmiin. Sisarpuo-
lueemme ruotsidemokraatit menestyivät juuri järjestetyis-
sä Ruotsin valtiopäivävaaleissa mallikkaasti sijoittuen toisek-
si suurimmaksi puolueeksi. Ruotsin oikeistoblokki muodosti 
vähemmistöhallituksen ruotsidemokraattien tuella, ja vasti-
neeksi ruotsidemokraatit saivat hallitusohjelmaan läpi monia 
keskeisiä tavoitteitaan.

Ruotsidemokraatit ovat nyt Ruotsin valtionpolitiikan yti-
messä, sillä he voivat valvoa ohjelman toteuttamista. Mikä-
li Ruotsin hallitus ei noudata ruotsidemokraattien kanssa so-
vittuja linjauksia, voi ruotsidemokraatit yksinkertaisesti vetää 
tukensa pois hallitukselta, jolloin hallituksesta tulee käytän-
nössä toimintakyvytön. Se tietäisi vähemmistöhallituksen 
loppua.

Ruotsin uuden hallituksen linjauksissa on paljon hyvää, sil-
lä niiden tavoitteena on maahanmuuttopolitiikan suunnan-
muutos sekä entistä väkevämpi taistelu rikollisuutta vastaan. 
Esimerkiksi kiintiöpakolaisia otetaan vain EU:n minimitason 
verran, kansalaisuuden ehtoja tiukennetaan, ulkomaalaisia ri-
kollisia karkotetaan, rangaistuksia kovennetaan ja kehitys-
apua leikataan kovalla kädellä. Myös energia- ja verotuspoli-
tiikkaan tehdään oivallisia parannuksia: Ruotsi aikoo rakentaa 
tulevaisuudessa uusia ydinvoimaloita, ja ruotsidemokraatit 
saivat läpi veronkevennystavoitteensa, jotka suunnataan lä-
hinnä pienituloisille ruotsalaisille.

Perussuomalaisten tavoitteiden kaltaiset linjaukset ovat nyt 
nousseet hallitusohjelmaan naapurissa. Meidän linjamme on 
Suomelle parasta lääkettä, ja meidän on aika julistaa tavoit-
teemme kansalle. Tulevissa vaaleissa meidän täytyy lunastaa 
meille kuuluva paikka, ja me yhdessä voimme tehdä siitä totta 
sunnuntaina 2.4.2023. Suomen on laitettava oman maan kan-
salaiset etusijalle ja kammettava vihervasemmistolainen sosi-
alismi alas. Nyt on paikka saattaa perussuomalainen linja val-
takunnan linjaksi!

Lopuksi tahdon toivottaa kaikille lukijoille oikein hyvää syk-
syä. Tsemppiä ja voimaa puolueen kenttäväelle. Toivottavasti 
ehdin tavata teistä mahdollisimman monia tulevien kuukausi-
en aikana erilaisissa tapahtumissa!

Mennään yhdessä!

MAURI PELTOKANGAS
PERUSSUOMALAISTEN 
2. VARAPUHEENJOHTAJA

■ KOLUMNI
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KANSANEDUSTAJAT kes-
kustelivat valtionvelasta ja 
menoleikkauksista Ylen A-
Talkissa. Perussuomalais-
ten Ville Tavio huomautti, 
että valtion velkataakka hi-
poo jo 60 prosenttia BKT:sta.

- Julkinen sektori on paisu-
nut valtavan suureksi, ja tar-
vitaan korkeaa verotusta, jot-
ta julkista sektoria voidaan 
pitää yllä. Kuitenkaan kor-
kea verotus ei kannusta teke-
mään töitä, eikä se pidä yllä 
yritysten kilpailukykyä, Ta-
vio sanoi.

Hallitus on viime vuosi-
na perustellut jatkuvaa li-
sävelanottoa muun muas-
sa koronalla. Tavio kuitenkin 
huomautti, että hallitus on 
ottanut jopa 10 miljardia vel-
kaa, joka ei liity koronaan tai 
Ukrainan sotaan.

- Rahoja on käytetty huo-
nosti, ja velan kasvun määrä 
per capita on Suomessa Eu-
roopan kärkitasoa.

Pääministeri Sanna Mari-
nin (sd) johtaman hallituk-
sen talousarvioesitys vuodel-
le 2023 on peräti 8,1 miljardia 
euroa alijäämäinen. Alijäämä 
katetaan ottamalla lisää vel-
kaa. Vasemmistoliiton Jus-
si Saramon mielestä valtion 
talouspolitiikka on kuitenkin 

Valtionvelan korot kasvavat, ja eduskunta-
vaalien alla puolueet ovat vihjailleet meno-
leikkauksista. Konkretiaa leikkauksiin ei 
kuitenkaan hallituspuolueista kuulu. 

”Leikkauksia voidaan
tehdä kehitysavusta ja
maahanmuutosta”

Ilmasto ja korona eivät voi olla tekosyy
jatkuvalle velkaantumiselle 

HISTORIALLISEN korkeat ener-
gialaskut näkyvät jo kasvavina 
luottohäiriömerkintöjen määri-
nä, joita on kertynyt pelkästään 
sähkölaskujen vuoksi tuhansia.

- Tilanne energiahinnan muo-
dostumisen suhteen tuskin 
muuttuu nopeasti eikä hallitus 
ole tuonut riittäviä toimenpitei-
tä hintojen alentamiseksi, joten 
voidaan ennustaa, että talvella 

kuluttajien omista valinnoistaan 
riippumattomat luottohäiriö-
merkinnät tulevat entisestään 
kasvamaan, perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Ville Tavio ennustaa.

Epäoikeudenmukaisiksi koh-
tuuttomien sähkölaskujen aihe-
uttamat luottohäiriömerkinnät 
tekee Tavion mielestä se, että ne 
ovat suurelta osin kuluttajasta 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti toimenpidea-
loitteen, jossa vaaditaan, etteivät poikkeuksellisen 
korkeista energiahinnoista johtuvat, kuluttajan omista 
toimista riippumattomat maksuvaikeudet synnyttäisi 
maksuhäiriömerkintää.

Ei maksuhäiriömerkintää 
korkeista sähkölaskuista

Perussuomalaisilta toimenpidealoite: 

riippumattomia merkintöjä.
- Henkilö voi olla työelämäs-

sä ja hoitaa talousasiansa moit-
teetta, mutta hänellä ei ole 
kerta kaikkiaan varaa maksaa 
energialaskuja, Tavio huomaut-
taa.

Luottohäiriömerkinnän 
vaikutukset laajoja

Luottohäiriömerkintä vaikut-
taa yksilön taloudellisiin mah-
dollisuuksiin dramaattisesti. 
Merkintä vaikeuttaa merkittä-
västi tai jopa estää kokonaan 
luoton saannin, tiettyjen vakuu-

tuksien saamisen, osamaksuso-
pimukset ja esimerkiksi nettiliit-
tymän avaamisen.

– Jos henkilöllä tulee eteen 
esimerkiksi isompi autoremont-
ti, vaaditaan luottohäiriömer-
kinnän omaavalta usein käteis-
maksu kertasuorituksena eikä 
osamaksu käy. Tämä voi olla 
mahdoton suoritettava pienitu-
loiselle ja voi heikentää työssä-
käyntimahdollisuuksia. Tilanne 
on täysin kohtuuton.

– Kansallisesti suuri määrä 
luottohäiriömerkintöjä vaikut-
taa siten myös kansantalouteen, 
Tavio huomauttaa.

Hallituksen toimet 
riittämättömiä

Tuleva pienituloisten sähkö-
tuki ja sähkölaskun perusteella 
myönnettävä kotitalousvähen-
nys tulevat monille takautuvas-
ti, ja viive laskujen eräpäivien ja 

tuen todellisen vaikutuksen vä-
lillä on perussuomalaisten mu-
kaan liian suuri.

– Tukien määrät eivät muuten-
kaan välttämättä helpota kaik-
kien tilannetta, sillä verovähen-
nyksenkin jälkeen energialaskut 
voivat olla erittäin merkittäviä.

– Vaikka energiayhtiöillä on oi-
keus itse määritellä maksuajois-
ta ja -sopimuksista, on siis jo nyt 
nähtävissä, ettei tämä monen-
kaan kohdella ole riittänyt es-
tämään maksuhäiriömerkinnän 
syntymistä.

Perussuomalaisten mallissa 
maksuhäiriömerkintöjen koh-
tuullistaminen olisi takautu-
vaa korkeiden energiahintojen 
ajalta niiltä osin kuin merkinnät 
ovat syntyneet energialaskuista.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

onnistunutta.
- Suomella menee hyvin.

Me emme ole kriisissä. Eko-
nomistien mukaan Suomi on 
yksi parhaita velkakestäviä 
maita, Saramo päästeli.

Demarit 
leikkaisivat, mutta
eivät tiedä mistä

Samaan aikaan kun velka-
vuori kasvaa, myös inflaa-
tio laukkaa ja talouskasvu hi-
dastuu. Pääministeripuolue 
SDP:n linjaan on tällä vaa-
likaudella kuulunut se, että 
leikkauksia ei tarvita, mutta 
nyt vaalien alla demarien re-
toriikkaan on ilmestynyt vih-
jauksia siitä, että valtion me-
noja pitää leikata. Kukaan 
ei tosin tiedä, mistä dema-
rit leikkaisivat. Todennäköi-
simmin demarit eivät itse-
kään tiedä.

Demarien kansanedusta-
jalta Antti Lindtmanilta ei 
kuultu Ylen A-Talkissa tar-
kennuksia SDP:n leikkaus-
kohteista.

- Tullaan tarvitsemaan usei-
ta keinoja. Meillä on val-
mistelu kesken. Kun se on 
valmis, omat toimet ja yksi-
tyiskohdat kerrotaan, Lindt-
man sanoi.

Tavio kehotti demareita laa-
timaan valmiiksi omat leik-
kauskohteet ja huomautti, 
että rahat alkavat olla lopus-
sa.

- Tällä korkotasolla pelkät
korkomenot ovat puolitoista 
miljardia euroa. Suomessa on 
yksi maailman korkeimmista 
veroasteista, mutta sen vasti-
neeksi ei saa palveluja. Tämä 
ei voi enää jatkua näin, Ta-
vio sanoi.

Hän tiivisti perussuoma-
laisten leikkauskohteet: leik-
kaukset tulee tehdä sellaisiin 
kohteisiin, joilla ei ole vai-
kutusta suomalaisten hyvin-
vointiin.

- Leikkauskohteita ovat esi-
merkiksi kehitysapu ja maa-

hanmuutto. Molemmista voi-
daan leikata miljardeja. Myös 
esimerkiksi Yleisradion puo-
len miljardin euron vuosi-
budjetista voi leikata.

Vasemmistolle 
maahanmuutto 
ei maksa mitään

Tavio mainitsi myös, että 
perussuomalaiset olisi jättä-
nyt tekemättä ylikunnianhi-
moiset ilmastotoimet ja ollut 
osallistumatta EU-elvytyspa-
kettiin, josta kertyy useiden 
miljardien tappiot veronmak-
sajille.

- Ilmasto ei voi olla tekosyy
jatkuvalle velkaantumisel-
le, kun samaan aikaan muut 

maat osaavat välttää velkaan-
tumista, Tavio sanoi.

Maahanmuutto maksaa eri 
arvioiden mukaan veronmak-
sajille vähintään kolme mil-
jardia euroa vuodessa. Tut-
kimuksen mukaan jokaisen 
Suomeen saapuvan humani-
taarisen maahanmuuttajan 
elinkaarikustannukset veron-
maksajille ovat noin miljoo-
na euroa.

Saramon mielikuvitusmaa-
ilmassa maahanmuutosta ei 
kuitenkaan kerry kuluja ve-
ronmaksajille. Vasemmis-
toedustaja vähätteli maa-
hanmuuton kustannuksia ja 
väitti, että haittamaahanmuu-
ton kulut olisivat vuositasol-
la vain ”joitakin satoja mil-

Maahanmuutto maksaa eri arvioiden 
mukaan veronmaksajille vähintään 
kolme miljardia euroa vuodessa.

Ville Tavion 
mukaan kaik-
kien pitäisi nyt 
olla valmiita 
tinkimään 
jostain.
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joonia”.

Kaikkien pitäisi 
nyt osata säästää

Saramo myös väitti, että 
maahanmuutosta kertyisi 
jopa tuloja, koska osa maa-
hanmuuttajista käy töissä. 
Tosiasiassa Suomeen saapu-
vat maahanmuuttajat kuiten-
kin työskentelevät enimmäk-
seen matalapalkka-aloilla, 
joista ei juuri kerry verotulo-
ja yhteiseen kassaan.

Samaan aikaan maahan-
muuttajat käyttävät run-
saasti kalliita yhteiskunnan 
palveluja ja vastaanottavat 
tulonsiirtoja.

- Jos me pidetään veroaste

nykyisellä tasolla, leikkauk-
sia ei tarvita, Saramo lausui.

Tavio totesi, että vaikka 
leikkauksien nimeäminen 
voi tuntua puolueista ikä-
vältä – etenkin vaalien alla 
– pitäisi kuitenkin nyt riit-
tää rohkeutta puhua leikka-
uksista.

- Vaikka puolueet eivät ha-
luaisi tinkiä omilta eturyh-
miltään, näkisin, että kaikki-
en pitäisi nyt tehdä se ja olla 
valmiita tinkimään jostain. 
Kaikkien pitäisi olla valmiita 
säästämään.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

HALLITUS on jatkamassa 
kiivasta ilmastopolitiikkaansa, 
jossa rahaa riittää vihreisiin 
hankkeisiin samalla kun kan-
salaisten arkiset menot jatka-
vat kasvuaan.

- Toisin kuin hallituspuolu-
eilla, perussuomalaisen poli-
tiikan lähtökohtana on aina 
suomalaisten kansallinen etu, 
kansanedustaja ja perussuo-
malaisten liikenne- ja viestin-
tävaliokunnan valiokuntavas-
taava Sheikki Laakso toteaa.

- Valitettavasti hallituksel-
la ei ole minkäänlaista kiin-
nostusta hellittää ilmastoide-
ologiastaan, vaikka merkittävä 
osa suomalaisista on taloudel-
lisesti hyvin tiukoilla. Tämä 
näkyy selvästi myös valtion 
liikennebudjetin arvovalin-
noissa.

Väylämaksu rasitteena 
kotimaisille yrityksille

Perussuomalaisten valiokun-
taryhmä pitää erikoisena sitä, 
että lähes kaikissa talousar-
vion toimenpiteissä ilmasto-
vaikutukset määrittävät pää-
tösten suunnan. Taustalla on 
hallituksen vaatimus Suomen 
hiilineutraaliudesta vuoteen 
2035 mennessä.

- Kärsijöinä ovat suomalai-
set ja suomalainen elinkeino-
elämä, jolle hallitus aiheuttaa 
suoranaista kilpailukykyhait-
taa, kansanedustaja Jouni Ko-
tiaho lataa.

Kilpailukyvyn alentumaa lie-
vittämään valiokuntaryhmä 
ehdottaa väylämaksujen pois-

toa kokonaisuudessaan.
- Tämä ei täysin ratkaisisi

kilpailukykyongelmaa, mutta 
se parantaisi kotimaisten yri-
tysten asemaa kovassa kilpai-
luasetelmassa, erityisesti me-
renkulussa, Kotiaho jatkaa.

Niin korkea sähkön hinta 
kuin polttoaineverot ja niiden 
korotuksetkin ovat huomatta-
va rasite yritysten taloudelle.

- Juuri tähän väylämaksun
poisto toisi merkittävää hel-
potusta, Kotiaho jatkaa.

Hallitus hyväksyy 
väyläverkoston 
rapautumisen

Suomen tiestön korjausvel-
ka on eri asiantuntijatahojen 
ennusteiden mukaan kasva-
massa tulevina vuosina enti-
sestään. Korjausvelka alkaisi 
pienentyä, mikäli sovitut eu-
romääräiset tasokorotukset 
tehtäisiin väylänpidon rahoi-
tukseen liikenteen parlamen-
taarisen ohjausryhmän esityk-
sen mukaisesti.

- Tähän hallitus ei kuiten-
kaan ole ryhtymässä, kansan-
edustaja Petri Huru harmit-
telee.

- Seuraavan eduskunnan tu-
lisikin mielestämme sitoutua 
pitkäjänteiseen liikennever-
kon ylläpitoon ja kehittämi-
seen aina metsätieverkostoa 
myöten.

Perussuomalaisten valiokun-
taryhmä on ajanut myös mo-
nen asiantuntijatahon kan-
nattamaan ammattidieselin 
käyttöönottoa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan perussuomalai-
set kansanedustajat ovat jättäneet eriävän mieli-
piteensä valtion talousarviosta. Näin heikossa ta-
loustilanteessa, jossa valtion talouden nähdään 
pysyvän alijäämäisenä tulevinakin vuosina, on pe-
russuomalaisten mielestä väärin ohittaa suoma-
laisten etu ilmastoideologian nimissä.

Hallitus laittaa ilmasto-
toimet suomalaisten 
hyvinvoinnin edelle

Kärsijöinä suomalaiset ja suomalainen elinkeinoelämä:

- Näyttää siltä, että ammat-
tidiesel on viimein päätymäs-
sä valiokunnan asiakirjoihin, 
Laakso toteaa tyytyväisenä.

- Valitettavasti hallitus kui-
tenkin nostaa biopolttoainei-
den jakeluvelvoitetta tulevi-
na vuosina. Meidän linjamme 
on, että se tulisi poistaa koko-
naan, Laakso sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Sanna Marinin viherva-
semmistohallitus jatkaa 
ideologista ilmastopolitiik-
kaansa kansalaisten hädästä 
piittaamatta.

Sheikki Laakso

Jouni Kotiaho

Petri Huru

Kohtuuttomien sähkölaskujen aiheuttamat luottohäiriömerkin-
nät ovat perussuomalaisten mielestä epäoikeudenmukaisia.

Perussuoma-
laiset leikkaisi 
esimerkiksi 
kehitysavusta 
ja maahan-
muutosta.
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MAURI PELTOKANGAS lu-
etteli vaikutusarvioita rapor-
tista:

- Päästöjen vähentämiseksi
tarvittavat toimet aiheuttavat 
lisäkustannuksia, jotka kas-
vavat päästöjen vähennysta-
voitteen myötä.

– Päästöjen vähennysten li-
sähinta leikkaa kotitalouk-
sien ostovoimaa, jolloin ku-
lutuskysyntä laskee ja myös 
kulutustavaroiden kysyntä 
laskee.

- Ilmastopolitiikka aiheut-
taa “rakennemuutoksia”: ko-
konaistyöllisyys pienenee, 
kotitalouksien asuminen ja 
liikkuminen kallistuvat ja sa-
malla myös muiden tuottei-
den ja palveluiden hinnat ko-
hoavat.

Talousvaikutuksia 
arvioitu minimaalisesti

Kokonaisuudessaan 146-si-
vuisessa selonteossa käsitel-
lään kansantaloudellisia vai-
kutuksia vain kolmen sivun 
verran.

- Perus- ja ihmisoikeusvai-
kutuksia tai sukupuolivai-
kutusten arviointia te olette 

Perussuomalaiset tyrmää kansallisen ener-
gia- ja ilmastostrategian haitallisena Suomen 
kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Perussuoma-
laisten kansanedustaja Mauri Peltokangas huo-
mautti puolueen ryhmäpuheenvuorossa, että 
hallitus tunnustaa ohjelman heikentävän osto-
voimaa ja heikentävän työllisyyttä.

Ilmastostrategia 
vie suomalaisten 
rahat ja työt

Perussuomalaiset vaativat hallitusta
myöntämään tosiasiat: 

kuitenkin käsitelleet kymme-
nen sivun verran. On surul-
lista lukea, millaisessa tärke-
ysjärjestyksessä asiat teillä 
ovat! Peltokangas latasi.

Hallitus haluaa vaieta 
vaikutuksista

Selonteko kertoo sähköis-
tämisen tehostavan taloutta, 
mutta Peltokangas arvioi, että 
koska sähköä ei tule olemaan 
riittävästi vuosiin Euroopas-
sa, todellisuus tulee olemaan 
aivan toisenlainen.

- Mitä enemmän sähköis-
tämme, sen vähemmän tuot-
tavia me tulemme olemaan.

- Ilmastopolitiikka köyhdyt-
tää suomalaisia ja teidän se-
lontekonne myöntää tämän 
ääneen, vaikka te täällä edus-
kunnassa yritätte muuta väit-
tää! Ei ihme, että te haluatte 
ennemmin puhua sukupuo-
livaikutuksista, Peltokangas 
totesi.

Tavoite täysin 
epärealistinen

Peltokangas huomautti, että 
hallitusohjelman asettama 

hiilineutraaliustavoite vuo-
delle 2035 on huomattavas-
ti kunnianhimoisempi kuin 
EU:n sitova tavoitevuosi.

Hallituksen Suomelle aset-
tama tavoite edellyttää jo 
vuoteen 2030 mennessä suu-
rempia päästövähennyk-
siä kuin mitä nykytietämyk-
sen valossa on mahdollista 
saavuttaa. Tavoitteet jää-
vät perussuomalaisten arvi-
on mukaan EU:lta ja etenkin 
Suomelta saavuttamatta.

Sähkön hintaan 
ei esitetä ratkaisuja

Selonteko ei Peltokankaan 
mukaan esitä pitkän aikavälin 
ratkaisuja sähköntuotantoka-
pasiteetin riittävyyteen ja sitä 
kautta sähkön hintaan.

- Perussuomalaiset on viime
syksystä lähtien varoittanut 
uhkaavasta energiakriisistä ja 
esittänyt erilaisia toimenpi-

teitä, niin akuutteja ja nopei-
ta kuin rakenteellisia uudis-
tuksia. Ei ole kelvannut.

- Venäjän hyökkäys on vain
energiakriisin akuutti aihe-
uttaja. Sähkön hinnan mo-
ninkertaistuminen ja uhka 
sen loppumisesta Euroopas-
sa ja Suomessa johtuu pit-
kään harjoitetusta energia- 
ja ilmastopolitiikasta, joka on 
mahdollistanut Venäjä-riip-
puvuuden, Peltokangas ar-
vosteli.

Tämä aiheuttaa Peltokan-
kaan mukaan sen, että työs-
säkäynti on monelle kan-
nattamatonta, maatalous on 
hätätilassa, kuluttajahinnat 
kasvavat ja yritysten kilpailu-
kyky heikkenee.

Sähkökatkot ovat 
hallituksen vaihtoehto

Peltokangas syytti hallitus-
ta siitä, että se on omilla toi-

millaan ajanut turvetuotan-
non alas. Lisäksi hallitus ei 
Peltokankaan mukaan kes-
kity vara- eikä säätövoimaan 
eikä se ole antanut selonteos-
sa ydinvoimalle sen ansaitse-
maa roolia.

- Nämä puutteet johtavat
siihen, että hallitus aikoo hoi-
taa energiakriisiä kiertävillä 
sähkökatkoilla, Peltokangas 
huomautti.

– Kun ensi talvena tavalliset
suomalaiset istuvat kylmis-
sä kodeissaan kynttilän valos-
sa Afrikan tähteä pelaten, on 
ilmastopolitiikka ajautunut 
henkiseen ja taloudelliseen 
konkurssiin. Ennen vaalipäi-
vää moni ehtii kärsiä vilua ja 
nälkää, kiitos hallituksen saa-
mattomuuden!

Muille maille
rahaa riittää

Valtiontalouden tarkastus-

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmä ei voi allekirjoittaa 
hallituksen harjoittamaa ilmas-
to- ja energiapolitiikkaa, kos-
ka ylikireä ilmastopolitiikka on 
tuonut mukanaan sekä maata-
louden alasajon että elämisen, 

asumisen ja liikkumisen kallis-
tumisen, perussuomalaisten 
kansanedustaja Minna Reijo-
nen totesi ryhmäpuheessaan.

- Tällä kaikella toiminnalla on 
ollut keskustapuolueen siuna-
us, Reijonen ihmetteli.

Eduskunta keskusteli maankäytön ilmastosuunnitelmasta. 
Hallitusohjelman mukaan Suomen tavoite on olla hiilineut-
raali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. 
Tämä saavutetaan hallitusohjelman mukaan nopeuttamalla 
muiden muassa päästövähennystoimia. Perussuomalaiset 
pitää tavoitteita älyttöminä.

Hallitus vaarantaa 
maa- ja metsätalouden 
toimintaedellytykset

Suomen hiilineutraalisuustavoite on älytön:

Maankäyttöä lisättävä

Reijonen korosti, että Uk-
rainan sodan vuoksi huolto-
varmuuden ylläpito ja kan-
santalouden tasapainotus 
edellyttävät lähivuosina metsä-
varojen ja peltoresurssien käy-
tön kasvattamista.

- Vihervasemmistohallituksen 
toimet ovat lähes edesvastuut-
tomia maankäyttösektorilla. Se 

kiristää ruuvia päästöjen suh-
teen edelleen maataloudessa ja 
metsäsektorilla. Hallitus on tul-
kinnut maatalousalan tutkimus-
tuloksia Suomelle haitallisesti, 
Reijonen huomautti.

- Maa- ja metsätaloussekto-
rin toimintaa maassamme ei lii-
an kunnianhimoisilla päästövä-
hennystavoitteilla vaikeuteta 
entisestään. Suomen pitäisi 
muuttaa turve virallisesti uusiu-
tuvaksi ja käyttää sitä paikalli-
sesti lämmitykseen ja sähkön-
tuotantoon enemmän.

Metsäpolitiikka ei kuulu 
EU:n päätösvaltaan

EU:ssa on parhaillaan käsitte-
lyssä useita komission esityksiä, 
jotka liittyvät Suomen metsiin 
ja metsätalouteen. Perussuo-
malaiset vastustaa metsäsek-
torin altistamista EU-esitysten 

sisältämälle sääntelylle, sil-
lä metsäteollisuudella on suuri 
merkitys sekä ilmastotavoittei-
den saavuttamisessa että talou-
den ja työllisyyden vahvistami-
sessa.

- Puunjalostuksesta huoleh-
timinen on tärkeää sinival-

Työssäkäynti on monelle 
kannattamatonta, maatalous 
on hätätilassa, kuluttajahinnat 
kasvavat ja yritysten kilpailu-
kyky heikkenee.

Minna Reijonen
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"Kun ensi talvena "Kun ensi talvena 
tavalliset suomalaiset tavalliset suomalaiset 
istuvat kylmissä kodeis-istuvat kylmissä kodeis-
saan kynttilän valossa saan kynttilän valossa 
Afrikan tähteä pelaten, Afrikan tähteä pelaten, 
on ilmastopolitiikka on ilmastopolitiikka 
ajautunut henkiseen ajautunut henkiseen 
ja taloudelliseen ja taloudelliseen 
konkurssiin."konkurssiin."

virasto toteaa vuosikerto-
muksessaan, että Suomi on 
ulkoministeriön kehitysyh-
teistyön puitteissa maksanut 
vuosina 2010–2021 1 207 mil-
joonaa euroa muiden maiden 
ilmastotoimia.

- Kuulitte oikein, 1,2 miljar-
dia euroa veronmaksajilta ke-
rättyä rahaa! Tämä voi olla 
ilmastonkin kannalta kustan-
nustehokkaampaa toimintaa 
kuin suomalaisten kurittami-
nen, mutta VTV toteaa seu-
raavaa, tarkka lainaus:

”Tarkastuksessa havait-
tiin, että Suomella ei ole 
kuitenkaan ollut julkis-
ta suunnitelmaa kasvavan il-
mastorahoituksen määrästä, 
kohdentamisesta tai tuloksel-
lisuudesta.”

Lahjoittaminen 
muualle lisääntyy

VTV toteaa pääministe-

ri Sanna Marinin hallituk-
sen linjanneen, että Suomen 
ilmastorahoitusta lisätään. Jo 
nyt kehitysyhteistyövaroista 
15 prosenttia menee ilmasto-
hankkeisiin.

- Tämä siis ilman kunnolli-
sia suunnitelmia tai tuloksel-
lisuuden seurantaa! Tämän 
kokoluokan vastuuttomuus 
on ennenkuulumatonta jopa 
vihervasemmiston lempiai-
heessa, maailman halaami-
sessa, Peltokangas ihmetteli.

Keskuspankin 
painokoneet yskivät jo

Peltokangas arvosteli myös 
EU:n ilmastotoimia sisältä-
vää 55-valmiuspakettia, joka 
alustavien vaikutusarvioiden 
mukaan aiheuttaa miljardi-
en vuotuisen lisälaskun suo-
malaisille.

- Kun Suomi on hoita-
nut oman ilmastotaakkan-

sa erinomaisesti, Suomelta 
vaaditaan enemmän toi-
mia. Luulisi, että aiemmista 
seikkailuista, solidaarisuu-
den nimellä kulkevasta Suo-
men lypsämisestä ja edel-
läkävijyysriemuista olisitte 
jo oppineet jotain. Hallituk-
semme EU-edunvalvonta 
ja asioiden tärkeysjärjestys 
ovat surkeaa ja sekaisin.

- Tuntuu siltä, että sekä EU
että te, arvoisa hallitus, elät-
te unimaailmassa. Jos ette 
ole huomanneet, keskus-
pankin painokoneet yskivät 
jo, kun markkinakorot ovat 
nousseet. Suomalaisten ra-
hat eivät tähän tule riittä-
mään, eikä taikaseinä tule 
teidän hankkeitanne maksa-
maan, Peltokangas painotti.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

koiselle siirtymälle, taloudel-
le ja työllisyydelle, mutta se on 
myös tehokas keino huoleh-
tia huoltovarmuudesta ja ener-
giaomavaraisuudesta. Suomen 
metsäpolitiikan tavoitteet mää-
ritellään kansallisessa metsä-
strategiassa, Reijonen korosti.

- On pidettävä huoli, että met-
säsektori pysyy kansallisessa 
päätäntävallassa. Suomen pääs-
tövähennystavoitteet ovat yli-
mitoitettuja ja jo nykyisellään 
vaikeita saavuttaa.

Puuston kasvu kiihtyy

Suomen teollisuus on jo vies-
tittänyt, että liialliset ilmasto-
tavoitteet voivat vaikeuttaa 
metsäteollisuuden toiminta-
edellytyksiä Suomessa. Perus-
suomalaiset korostaa, että Suo-
men linjan tulisi olla kaikessa 
teollisuuden toimintaedellytyk-

siä varmistava.
- Suomalainen tehtaanpiippu 

on ilmastoteko. Tätä istuva hal-
litus ei ole huomioinut päätök-
senteossaan, kuten edellä on 
todettu. Ei edes, vaikka puuston 
vuotuinen kasvu on lisääntynyt 
Suomessa aina vuodesta 1990 
lähtien, Reijonen huomautti.

- Lisäksi on outoa, että ojitta-
mattomien soiden sitomaa hii-
lidioksidia ei huomioida LU-
LUCF-asetuksen mukaisessa 
hiilinielulaskelmassa, ja se tulisi-
kin sisällyttää mukaan siihen.

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmä vaatii, että jatkossa 
kansallisesta edusta tulee huo-
lehtia huomattavasti tiukem-
min.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA 
PS ARKISTO

Mauri Peltokangas 
huomautti hallituksen 
itsensäkin tunnustavan 
ilmastopolitiikkansa 
heikentävän ostovoimaa 
ja työllisyyttä.

PERUSSUOMALAISET myön-
tävät lyhyen tähtäimen ilmas-
totavoitteiden siirtyvän kau-
emmaksi, mutta 
muistuttavat 
myös EU:n tavoit-
teiden olevan 
huomattavas-
ti Suomen ta-
voitteita kauem-
pana.

- Olemme huo-
lissamme en-
nen kaikkea metsäteollisuu-
delle tulevista lisärajoitteista ja 
vaateista. Teollisuus on jo ajet-
tu ahtaalle Suomessa. Mei-
dän pitää Suomen edunval-
vojina valvoa Suomen etua ja 
pitää huolta vientiteollisuu-
den kilpailukyvystä ja kansa-
laisten ostovoimasta! Vihreän 
siirtymän aiheuttamat ongel-
mat taloudelle paitsi haittaa-
vat teollisuutta, vaikuttavat 
myös kotimaisiin investointei-
hin, Petri Huru, Mauri Peltokan-
gas ja Sheikki Laakso huomaut-
tavat.

Vihreät luovat kavereilleen 
ohituskaistoja

Perussuomalaiset vastustavat 

jyrkästi vihreiden investointi-
en kiihdytyskaistoja. Kiihdy-
tyskaistojen tarkoitus on ym-

päristölupien ja 
ympäristöllisten 
arviointien käsit-
tely muiden inves-
tointien ohi.

- Vihreiden johta-
man ympäristömi-
nisteriön kaavaile-
ma kiihdytyskaista 
on törkeää mui-

den projektien vetäjiä koh-
taan. Vihreiden investointien 
ohituskaista pidentää entises-
tään muiden tärkeiden inves-
tointien lupa-aikoja ja pahim-
millaan karkottaa ulkomaisia 
investointeja. Edellytämme, 
että tällaisiin ilmastoprojektei-
hin vaalikauden aikana tehdyt 
rahalliset lisäykset poistetaan, 
kansanedustajat toteavat.

Perussuomalaiset jättivät ym-
päristövaliokunnan kokouk-
sessa eriävän mielipiteen halli-
tuksen esitykseen ensi vuoden 
talousarvioksi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Ympäristövaliokunnan perussuomalaiset vaativat koh-
tuuhintaisen energian takaamiseksi hiilivoimaloiden ja 
turpeen käyttöönottoa.

Suomessa pitää ottaa 
kaikki keinot käyttöön 
energiantuotannossa

Hiili ja turve otettava käyttöön:

Perussuoma-
laiset vastus-
tavat jyrkästi 
vihreiden 
investointien 
kiihdytys-
kaistoja.

Perussuoma-
laiset vaatii, 
että metsä-
sektorin on 
pysyttävä 
kansallisissa 
käsissä.
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RUOTSIN valtiopäivät ää-
nesti – liberaalien hapa-
roinnista huolimatta – mo-
deraattien Ulf Kristersso-
nin Ruotsin 
uudeksi päämi-
nisteriksi äänin 
176 puolesta, 173 
vastaan. Kris-
tersson esitteli 
uuden hallituk-
sensa, jonka jäl-
keen kuningas 
totesi hallituk-
sen vaihtuneen.

Oikeistopuolueet esittelivät 
tuoreen hallitusohjelman-
sa, jonka ne olivat rustanneet 
kokoon Tidön linnassa, Väs-
teråsin kupeessa. Hallituk-
seen marssivat moderaatit, 
kristillisdemokraatit sekä li-
beraalit. Hallituslaivan pe-
rää pitää ruotsidemokraatit, 
vaikka se ei hallituksessa is-
tukaan.

”Tidön sopimukseksi” ni-
metyssä 62-sivuisessa asia-
kirjassa puolueet ovat lis-
tanneet yksityiskohdat ja 
asiakokonaisuudet, joihin ne 
vaalikauden aikana aikovat 
tarttua. 62-sivuinen proopus-
ka koostuu seitsemästä yh-
teistyöprojektista sekä bud-
jettiosiosta.

Maahanmuutto 
minimiin

Pakolaisten määrä rajoi-
tetaan EU:n minimitasolle. 
Kiintiöpakolaisten määrää 
lasketaan 6 400 henkilöstä 
900 henkilöön vaalikauden 
aikana. Oleskelulupiin tulee 
tiukennuksia ja kansalaisuu-

Pääministeri Ulf Kristerssonin luotsaama 
uusi hallitus panee Ruotsissa tuulemaan. 
Porvarihallituksen ohjelma on kokonaisuu-
dessaan mykistävää luettavaa ja sen konkre-
tia käsin kosketeltavaa. Viimein on tullut aika 
korjata vihervasemmiston virhearvioinnit.

Maahanmuuttoon
tiukennuksia, ilmasto-
politiikka uusiksi

Ruotsissa muuttuu suunta

hanmuuttajavaltaisten 
asuma-alueiden turvallisuut-
ta kehitetään henkilötarkas-
tuksia lisäämällä.

Vaikenemisen kulttuuriin 
pyritään puuttumaan mah-
dollistamalla anonyymi todis-
taminen oikeudenkäynneissä.

Hoitojonot 
lyhyemmiksi

Hallitus aikoo selvittää val-
tion osuuden kasvattamista 
sairaanhoidossa sekä hoiva-
palveluissa. Erityisesti panos-
tetaan ensihoidon kehittämi-
seen. Ruotsidemokraatit ovat 
pitäneet tärkeänä kohtuuhin-

den saamisen ehtoja tiuken-
netaan.

- Ruotsin lainsäädäntö ei
saa olla piiruakaan anteli-

aampaa kuin 
mitä EU meil-
tä vaatii, sa-
noo ruotside-
mokraattien 
puheenjoh-
taja Jimmie 
Åkesson.

Åkessonin mu-
kaan maahan-
muuttajille on 

tulossa myös käyttäytymis- 
ja omavaraisuusvaatimuksia. 
Vapaaehtoisen paluumuuton 
ehtoja sekä kannustimia ke-
hitetään erityisesti heitä var-
ten, jotka eivät sopeudu maan 
tavoille.

Maassa toteutetaan vaali-
kauden aikana kansallinen 
väestönlaskenta. Laskennan 
eräänä tarkoituksena on sel-
vittää maassa luvatta asuvien 
henkilöiden lukumäärä.

Jotain rajaa 
rikollisuudelle

Suomessakin päätään nos-
taneeseen jengiväkival-
taan Ruotsin uusi hallitus ai-
koo puuttua voimakkailla 
toimenpiteillä muun muas-
sa asettamalla tuplarangais-
tukset jengirikollisille ja pois-
tamalla rikosten niin sanotut 
paljousalennukset.

Salaisten pakkokeinojen 
eli poliisin erityyppinen pei-
tetoiminta, telekuuntelu ja 
-valvonta lisääntyvät. Ka-
meravalvontaa lisätään on-
gelmallisilla alueilla ja maa-

taista hammashoitoa kaikille 
ruotsalaisille.

Tutulta suomalaiseen kor-
vaan kuulostaa halu hoitojo-
nojen lyhentämiseen, palve-
lujen parempi saatavuus sekä 
tasa-arvoiset palvelut kaik-
kialla maassa.

Mielenterveyspalvelu-
jen saatavuutta paranne-
taan erityisesti nuorille osana 
kansanterveyttä. Erityis-
panostuksia tehdään syöpä-
potilaiden hoitoon ja kuntou-
tukseen ikään katsomatta. ja 
kansallinen synnytyssuunni-
telma kaivetaan taas esille.

Lisää ydinvoimaa ja 
halvempaa bensaa

Energiaongelmat heijastu-
vat hallitusohjelmaan siten, 
että lusikka otetaan kaunii-
seen käteen. Tavoite pää-
systä 100-prosenttiseen 
uusiutuvan energian käyt-
töön korvataan ilmaisulla 
”100-prosenttisen fossiiliva-
paan energian käyttö”.

Ruotsidemokraattien ja por-
varipuolueiden yhdessä har-
joittamassa ilmastopolitii-
kassa Ruotsin kilpailukyky 
halutaan turvata, jolloin elin-
keinoelämä ja maaseutu eivät 
ilmastotoimenpiteistä kärsi.

Uusia ydinvoimaloita pyri-

tään saamaan alulle, ja valtio 
on valmis takaamaan hank-
keita 400 miljardiin kruu-
nuun asti. Selvitetään mah-
dollisuudet jo suljettujen 
ydinvoimaloiden (Ringhals    
1 & 2) ottamiseen taas tuo-
tantoon.

Hallitus aikoo laskea polt-
toaineiden hintaa ja selvittää 
hintakaton asettamista säh-
kön hinnalle.

Tukia vain niitä 
tarvitseville

Hallitus aikoo toteuttaa 
suuren tukiuudistuksen, joka 
tarkoittaa tukikattoa sekä ak-
tiviteettivaatimuksia tukien 
varassa eläville. Samalla taa-
taan, että sairausvakuutus 
turvaa elämisen eväät heil-
le, joille työnteko on mahdot-
tomuus.

Työttömyysturvaan ei kos-
keta. Pieni- ja keskituloisten 
verotusta lasketaan. Sama-
koskee eläkeläisten verotusta.

Koululuokkiin 
palautetaan rauha

Koulutus on selvästi lähel-
lä uuden hallituksen sydäntä. 
Koulutusaikaa lisätään ja val-
takunnallinen opetussuun-
nitelma käydään kokonai-

Ruotsin lain-
säädäntö ei 
saa olla piirua-
kaan anteli-
aampaa kuin 
mitä EU meiltä 
vaatii.

RIIKKA PURRAN mukaan linja-
ukset ovat hyviä ja antavat toi-
voa siitä, että Ruotsin ongelmia 
voidaan vielä korjata.

- Turvapaikkapolitiikka kiris-

tetään EU- ja kansainvälisten 
säännösten edellyttämälle mi-
nimitasolle, perheenyhdistä-
mistä rajoitetaan, kotouttamis-
politiikka lähtee tulijan omasta 

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kiittelee Ruot-
sin porvaripuolueiden ja ruotsidemokraattien sopimaa yhteis-
työsopimusta, jonka pohjalta Ruotsia hallitaan seuraavat neljä 
vuotta. Perussuomalaisten sisarpuolueen ruotsidemokraattien 
kädenjälki näkyy erityisesti Ruotsin uuden hallituksen maa-
hanmuuttopolitiikassa.

Ruotsin asia on 
meidän

vastuusta, kansalaisuuden saa-
misen kriteereitä tiukennetaan 
huomattavasti ja työperäis-
tä maahanmuuttoa rajoitetaan 
EU:n ulkopuolelta asettamalla 
palkkatasovaatimus työluvissa 
vastaamaan Ruotsin mediaani-
palkkaa, Purra sanoo.

- Ruotsin maahanmuuttopo-
litiikan täyskäännöksen myö-
tä on entistä tärkeämpää, että 
Suomessa seuraava hallitus tu-
lee seuraamaan yleispohjois-
maista linjaa kohti selvästi 
kireämpää maahanmuuttopo-
litiikkaa.

Suomessakin päätään nosta-

neeseen jengiväkivaltaan Ruot-
sin uusi hallitus aikoo puut-
tua voimakkailla toimenpiteillä 
muun muassa asettamalla tup-
larangaistukset jengirikollisille 
ja poistamalla rikosten niin sa-
notut paljousalennukset.

Ruotsin tuleva hallitus aikoo 
myös laskea kehitysavun mää-
rää nykyisestä.

- Nämäkin ovat tuttuja perus-
suomalaisten vaatimuksista, 
Purra sanoo.

Ruotsidemokraattien ja por-
varipuolueiden yhdessä har-
joittamassa ilmastopolitiikassa 
Ruotsin kilpailukyky halutaan 

turvata, jolloin elinkeinoelämä 
ja maaseutu eivät ilmastotoi-
menpiteistä kärsi.

Puolueiden yhteistyösopi-
muksessa viitataan lisäksi Ruot-
sin osuuteen globaaleista 
päästöistä, jonka vuoksi ilmas-
topolitiikassa on otettava huo-
mioon globaali näkökulma.

- Ruotsin oikeistohallituksen 
ottama käytännönläheinen linja 
ilmastoasioihin on virkistävää, 
kun sitä vertaa Suomen idealis-
tiseen ja todellisuudesta irtau-
tuneeseen ilmastopoliittiseen 
keskusteluun, Purra sanoo.

Ruotsidemokraattien puheen-
johtaja Jimmie Åkesson on 
tyytyväinen luvassa oleviin 
maahanmuuton tiukennuk-
siin.

Pääministeri Ulf Kristerssonin 
luotsaama uusi hallitus 
panee Ruotsissa tuulemaan.
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suudessaan läpi. Erityisesti 
panostetaan oppimisvalmiuk-
sien kehittämiseen. Tähän 
liittynee pääministeri Kris-
terssonin mai-
nitsema ruotsin 
kielen taitami-
nen ja sen aset-
taminen kaiken 
keskiöön.

Arvostelu-
menetelmät 
uusitaan tie-
topainotteisik-
si, jotta välty-
tään todistusten 
”inflaatiolta”. 
Todistusten on kerrotta-
va tasapuolisesti oppilaiden 
edistymisestä. Erityisope-
tukseen ja -opettajiin panos-
tetaan, ja koululuokkiin py-
ritään palauttamaan rauha 
kurinpitomahdollisuuksia ke-
hittämällä.

Vapaakouluja koskeva lain-
säädäntö uudistetaan. Va-
paakoulut ovat olleet erilais-
ten skandaalien kohteena ja 
usein esillä ruotsalaisessa 
mediassa. Koulujen voitonja-
koon ja myymiseen tulee ra-
joituksia.

Kansalliset arvot 
kunniaan

Ennen vaaleja erityises-

ti ruotsidemokraatit arvoste-
livat voimakkaastikin Ruot-
sin yleisradiota (SVT, SR) ja 
sen puolueettomuutta. Hal-

litusohjelmas-
sa asiasta tode-
taan siten, että 
julkisen palve-
lun rahoitus ar-
vioidaan uusiksi 
seuraavalla so-
pimuskaudella, 
joka alkaa vuon-
na 2026.

Uudessa me-
diaympäristös-
sä julkista pal-

velua pyritään kehittämään 
osana demokraattista infra-
struktuuria. Eli budjettime-
nettelyssä yleisradiotoimin-
taan kohdistuvat leikkaukset 
ovat mahdollisia aikaisem-
minkin.

Hallitus takaa sananvapau-
den ja median moniarvoi-
suutta edistetään. Kulttuuri-
sisältöjen poliittista ohjausta 
pyritään toki vähentämään.

Hallitus haluaa palata ruot-
salaiseen kulttuurikaanoniin. 
Se tarkoittaa ruotsin kielen ja 
ruotsalaisen kulttuuriperin-
teen arvostamista.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

YK:n lapsen oikeuksien komi-
tea antoi äskettäin ratkaisun 
Suomea vastaan tehdyssä va-
litusasiassa, joka koskee al-Ho-
lin leirillä Syyriassa olleita suo-
malaislapsia. Valituksen olivat 
tehneet eräiden al-Holin leirillä 
olleiden lasten sukulaiset.

Komitean pää-
töksen mukai-
sesti Suomi on 
rikkonut lapsen 
oikeuksien so-
pimusta ja si-
ten velvollinen 
myöntämään 
asianmukaisen 
hyvityksen va-
littajille ja lapsiuhreille heidän 
kärsimistään loukkauksista.

Lapsen oikeuksien komitea 
on asiantuntijaelin, joka valvoo 
YK:n piirissä laadittua lapsen 
oikeuksien sopimusta, joka on 
myös Suomessa lakina voimas-
sa. Komitea ei kuitenkaan ole 
tuomioistuin, eivätkä sen pää-
tökset suoraan velvoita Suo-
mea ryhtymään toimiin.

Tulijoita jo kaksi 
vuotta sitten

Komitea katsoo päätökses-
sään, että Suomella on kyky 
suojella lapsia ryhtymällä toi-
menpiteisiin heidän palaut-
tamisekseen leiriltä tai tarjo-
amalla konsuliapua, mutta 
lapsia ei ole haettu pois.

Mediatietojen mukaan osa 
leirillä olevien lasten Suomes-

sa olevista omaisista on nyt 
hakenut korvauksia Suomen 
valtiolta tai ryhtynyt selvittä-
mään mahdollisuutta saada 
korvauksia.

Suomeen kuitenkin saapui 
jo joulukuussa 2020 valtion 
avustamana kuusi lasta ja kak-

si naista al-Holin 
leiriltä. Ulkomi-
nisteriön mukaan 
lasten kotiuttami-
nen ilman lasten 
äitejä ei olisi tuol-
loin ollut mahdol-
lista.

Perussuomalai-
set kritisoi ratkai-

sua tuoreeltaan ja huomautti, 
että monilta muilta mailta, ku-
ten Ranskalta, on hyvin onnis-
tunut se, että vain lapset tuo-
daan.

– En tiedä, onko Suomi edes 
yrittänyt velvoittaa näitä nai-
sia, jotta vain lapset olisivat 
päässeet Suomeen. Onko sel-
laista edes yritetty? Meillehän 
on vain kerrottu, että erotta-
minen ei ole mahdollista, pe-
russuomalaisten nykyinen pu-
heenjohtaja Riikka Purra kysyi 
tuolloin.

Suomi tehnyt kaiken 
voitavansa

Ulkoministeriön konsulipääl-
likkö Jussi Tannerin mukaan 
mitään korvauksia al-Holin lei-
rillä olleiden lasten sukulaisil-
le ei tulla maksamaan, koska 

YK:n lapsen oikeuksien komitean tuoreen ratkaisun 
mukaan Suomi olisi velvollinen myöntämään hyvityk-
siä al-Holin vankileirillä Syyriassa olevien omaisille 
siitä, että Suomi on laiminlyönyt al-Holissa olevien 
lasten oikeuksia. Ratkaisun taustalla näyttäisi kuiten-
kin olevan Suomen komitealle aiemmin toimittama 
vastaus, josta ei käy ilmi se, että asiaan liittyy lasten 
huoltajien yhteistyöhaluttomuus.

Al-Holin leirillä olevien 
lasten omaiset haluavat 
nyt korvauksia Suomelta

Suomi on tehnyt kaiken voi-
tavansa, että lapset saataisiin 
Suomeen.

Tannerin mukaan kaikkia lap-
sia ei ole voitu tuoda Suomeen 
siitä syystä, että osa heidän 
kanssaan leirillä olleista huolta-
jista ei ole halunnut palautta-
mista Suomeen.

Asiasta on hankalaa saada 
tarkempaa tietoa, koska hal-
lituksen sisällä tapahtuvaa al-
Hol-hanketta on alusta saak-
ka leimannut salamyhkäisyys ja 
tiedon pimittäminen. 

Ulkoministeriö on jo aiemmin 
kieltäytynyt esimerkiksi julkista-
masta asiakirjoja ja kuluihin liit-
tyviä tositteita, joista ilmene-
vät yksityiskohtaisemmat tiedot 
Suomeen kuljetettavien henki-
löiden kotiutuskustannuksista.

Ulkoministeri Pekka Haavistol-
le (vihr) al-Hol-hanke on ollut 
erityisen läheinen, ja perustus-
lakivaliokunta totesi joulukuus-
sa 2020 Haaviston rikkoneen la-
kia yrittäessään junailla ihmisiä 
al-Holin leiriltä Suomeen.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Suomessa-
kin päätään 
nostaneeseen 
jengirikollisuu-
teen Ruotsin 
uusi hallitus 
aikoo puuttua 
voimakkailla 
toimenpiteillä.

Ulf Kristerssonin 
luotsaaman uu-
den porvarihal-
lituksen ohjelma 
on mykistävää 
luettavaa.

Al-Hol-hanke on ollut erityi-
sen läheinen vihreiden ulko-
ministeri Pekka Haavistolle.

Suomi on 
tehnyt kaiken 
voitavansa, 
että lapset 
saataisiin 
Suomeen.

YK:n lapsen oikeuksien komitealta hämmentävä ratkaisu
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PERUS- ja ihmisoikeudet 
ovat perustavanlaatuisia, jo-
kaiselle ihmiselle kuuluvia 
oikeuksia ja vapauksia. Ih-
misoikeuksilla tarkoitetaan 
kansainvälisissä ihmisoike-
ussopimuksissa turvattu-
ja oikeuksia, perusoikeudet 
viittaavat valtion sisäises-
ti Suomen perustuslain 2. lu-
vussa turvattuihin oikeuksiin. 
Kyse on molemmissa pitkälti 
samoista, toisiinsa kytkeyty-
neistä yksilön oikeuksista.

Perusoikeudet ovat kui-
tenkin suomalaisessa oikeu-
dessa verrattain uusi termi, 
joka tuli käyttöön vasta vuo-
den 1995 perusoikeusuudis-
tuksen yhteydessä. Suomen 
perusoikeusjärjestelmä pa-
lautuu suurelta osin YK:n pii-
rissä vuosikymmenien aikana 
solmittuihin ihmisoikeus-
sopimuksiin sekä Euroo-
pan ihmisoikeussopimuk-
seen (EIS) Suomen liityttyä 
sopimukseen 1980-luvun lo-
pussa. Lisäksi 1990-luvul-
la toteutuneen 
EU-jäsenyyden 
myötä Suomi 
on tullut osaksi 
EU:n perusoike-
usjärjestelmää.

Julkinen kes-
kustelu perus-
oikeuksista on 
vilkastunut huo-
mattavasti vii-
me vuosina niin 
kansalaisten keskuudessa 
kuin politiikan pöydissä. Tyy-
pillistä on myös ollut, että 
erilaiset etujärjestöt tai muut 
kansalaisten ryhmittymät 
pyrkivät edistämään asiaan-
sa valitsemaansa perusoikeu-
teen vedoten. Voidaan myös 
puhua tietynlaisesta oikeus-
kulttuurin perusoikeudellis-
tumisesta.

Perusoikeudet ovat oikeus-
järjestyksen supernorme-

ja. Ne paitsi rajoittavat lain-
säätäjän valtaa myös tietyllä 
tavalla asettavat lainsäätä-
jälle erilaisia toimintavel-
vollisuuksia. Niinpä Suomen 
valtioon kohdistuvia vaati-
muksia yksilön erilaisten oi-
keuksien takaajana on usein 
pyritty oikeuttamaan perus-
oikeusulottuvuuden kautta.

Nakertaa 
demokraattista 
hyvinvointivaltiota

Suomen valtiosääntö edel-
lyttää, että julkisen vallan 
tehtävänä on turvata yksilön 
vapaudet ja oikeudet sekä ni-
menomaan turvata perusoi-
keuksien toteutuminen. Pe-
rusoikeuksien toteutumista 
valvotaankin useiden eri vi-
ranomaistahojen toimesta, 
minkä lisäksi kansalaisella on 
käytössään useita suojakeino-
ja havaitsemiaan oikeuden-
loukkauksia vastaan.

Käytännön elämässä perus-
oikeudet eivät 
kuitenkaan aina 
toteudu tai ne 
toteutuvat puut-
teellisesti. Pe-
rusoikeuksiin 
myös kohdistuu 
uhkakuvia. Tuo-
reen ja vähem-
män käsitellyn 
näkökulman ai-
heeseen tarjoaa 

ajatuspaja Suomen Perustan 
uusi tutkimus, joka tarkaste-
lee maahanmuuton vaikutuk-
sia perusoikeuksiin.

Tutkimuksen tekijä, laki-
asiaintoimisto Kari Uoti Oy:n 
osakas, oikeustieteen toh-
tori Petter Kavonius on 
tutkinut haitallisen maa-
hanmuuton vaikutuksia pe-
rusoikeuksien toteutumiseen.

Näkökulma on kotimaisessa 
oikeuskirjallisuudessa ja -tut-

Ajatuspaja Suomen Perustan tuore tutkimus 
haitallisen maahanmuuton vaikutuksista pe-
rusoikeuksiin tarjoaa tuoreen ja vähemmän 
käsitellyn näkökulman keskusteluun perus- 
ja ihmisoikeuksista. Suomen Perustan tutki-
muksen eräs keskeinen havainto on, että hait-
tamaahanmuuttoon liittyvien näkökohtien 
sivuuttaminen yhteiskunnallisessa päätök-
senteossa tarkoittaa samalla useiden perusoi-
keuksien sivuuttamista.

Haitallinen maahan-
muutto on vakava
uhka kansalaisten
perusoikeuksille

Suomen Perusta tutki:

kimuksessa erittäin vähän kä-
sitelty.

- Lähtökohta oli, että py-
rin tutkimaan maahanmuut-
toa ilmiönä olemassa olevi-
en aikaisempien tutkimusten 
ja aineistojen pohjalta. Ko-
timaisessa tutkimuksessa ei 
kuitenkaan ole aikaisemmin 
tarkasteltu maahanmuuton 
negatiivisia perusoikeusulot-
tuvuuksia, Kavonius sanoo.

Tutkimuksessa kysytään, 
onko maahanmuutto joilta-
kin osin sellaista, joka estää 
tai heikentää perusoikeuksi-
en sekä niiden taustatarkoi-
tuksien ja tavoitteiden toteut-
tamista. Jos on, niin kyse on 
silloin perusoikeuksien kan-
nalta haittamaahanmuutosta.

Tutkimuksen johtopäätök-
set osoittavat, että haittamaa-
hanmuutto on vakava uhka 
perusoikeuksien muotoile-
malle demokraattiselle hy-
vinvointivaltiolle.

- Haittamaahanmuutol-
la tarkoitetaan tässä sellaista 
maahanmuuttoa, joka haas-
taa perusoikeusjärjestelmän 
arvopohjaa ja siihen liitty-
vää demokratiaa. Haittamaa-
hanmuuttoa on tutkimukses-
sa myös sellainen, joka tavalla 
tai toisella estää tai heiken-
tää perusoikeuksien tehokas-
ta toteutumista, Kavonius sa-
noo.

Maahanmuutto 
voi luoda rinnakkais-
yhteiskuntia

Perusoikeuksien toteutu-
minen ei suinkaan ole yksin-
omaan juridinen kysymys, 
sillä perusoikeudet turvaa-
vat monin tavoin kansalaisen 

tiikan epäonnistuneen, Kavo-
nius huomauttaa.

Hän jatkaa, että mikäli tu-
lijat ovat omaksuneet vas-

taanottavan yh-
teiskunnan 
perinteisiin va-
pausoikeuksiin 
liittyvät arvot 
tai kykenevät ne 
omaksumaan, ti-
lanne on hyvä 
vapausoikeuksi-
en kannalta.

Sen sijaan pal-
jon ongelmalli-
sempi on tilan-

ne, jossa tulijoiden arvot ovat 
vastoin yhteisön vapausoi-
keuksia ja tukevat autoritaa-
risuutta.

- Jos ihmisen juuret ovat
useiden sukupolvien mittai-
sesti alistamisen ja alistumi-
sen kulttuureissa, ei pitäi-
si olla yllätys kenellekään, jos 
tavalla tai toisella alistamisen 
ja alistumisen kulttuureista 
syntyy autoritaarisesti raken-
nettuja jengejä, rikollisjärjes-
töjä ja niiden hallitsemia rin-
nakkaisyhteiskuntia.

Haittamaahan-
muutto kaventaa 
sananvapautta

Perusoikeuksia voidaan ja-
kaa ja luokitella eri taval-
la esimerkiksi poliittisiin 
oikeuksiin ja tasa-arvo-oi-
keuksiin. Poliittisten oikeuk-
sien ytimessä on sananva-
paus, jolla on yhteys myös 
uskonnon ja omantunnon va-
pauteen.

Sananvapaus ja siihen kuu-
luva mahdollisuus osallistua 
yhteiskunnalliseen ja poliit-

Haittamaahan-
muutto on va-
kava uhka pe-
rusoikeuksien 
muotoilemalle 
demokraattisel-
le hyvinvointi-
valtiolle.

Maahanmuut-
to voi tuoda 
mukanaan 
rinnakkaisyh-
teiskuntia, 
joissa eletään 
aivan toisenlai-
sen arvopohjan 
varassa.

elämää ja niiden pohjalle ra-
kentuu se perusta, jolle ih-
miset voivat rakentaa omaa 
elämäänsä niin lyhyellä kuin 
pidemmällä ai-
kavälillä.

Perusoikeuk-
sien tehokas to-
teutuminen 
yhteisössä edel-
lyttää suhteelli-
sen samanlaista 
kulttuuriperi-
mää sekä sitä, 
että yhteisös-
sä jaetaan sa-
manlaiset, yksi-
lön oikeuksien ja vapauksien 
taustalla olevat arvot. Kaukai-
sista kulttuureista tapahtuva 
maahanmuutto on siten omi-
aan heikentämään tätä arvo-
pohjaa.

Kavonius toteaa, että kyse 
ei ole niinkään asetelmasta, 
jossa maahanmuutto haas-
taa yksinomaan kantaväes-
tön arvoja vaan siitä, että tie-
tyntyyppinen maahanmuutto 
uhkaa sekä kantasuomalais-
ten että tänne jo tulleiden ja 
Suomeen kotoutuneiden ih-
misten perusoikeuksia.

- Jos maahanmuuttaja ei
ole omaksunut niitä arvoja, 
joihin vastaanottavan maan 
perusoikeudet perustuvat, 
maahanmuutto voi tuoda 
mukanaan rinnakkaisyhteis-
kuntia, joissa eletään aivan 
toisenlaisen arvopohjan va-
rassa kuin sen, jota meidän 
perusoikeutemme ilmentä-
vät. Tanskassa tähän kehityk-
seen on havahduttu jo aiem-
min. Nythän myös Ruotsin 
ex-pääministeri Magdale-
na Andersson on todennut 
Ruotsin maahanmuuttopoli-

Alistamisen ja alistumisen kulttuureista 
syntyy autoritaarisesti rakennettuja 
jengejä, rikollisjärjestöjä ja niiden 
hallitsemia rinnakkaisyhteiskuntia.
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tiseen keskusteluun on yksi 
demokraattisen valtion kul-
makivistä. Länsimaiseen sa-
nanvapauteen kuuluu myös 
poliittinen ja uskonnollinen 
satiiri.

Kavonius osoittaa tutki-
muksessaan, että haittamaa-
hanmuutto on tältäkin osin 
omiaan kaventamaan sanan-
vapautta. Esimerkkinä hän 
nostaa ranskalaisen Charlie 
Hebdo -lehden toimitukseen 
vuonna 2015 tehdyn hyök-
käyksen, jolloin joukko nuo-
ria maahanmuuttajataustaisia 
miehiä tunkeutui lehden toi-
mitukseen aseinaan rynnäk-
kökiväärit. Vastuun teoista 
otti islamilainen terroristijär-
jestö Al-Qaida. Iskun motiivi-
na pidettiin lehden julkaise-
mia Muhammed-pilakuvia.

- Lienee jopa selvää, että au-
toritaariset ideologiat ja hal-

min selvittänyt maahan-
muuton vaikutuksia Suomen 
julkiselle taloudelle. Tutki-
muksista ilmenee esimerkik-
si, että Suomeen saapuvat 
maahanmuuttajat käyttävät 
runsaasti julkisia palveluja ja 
vastaanottavat paljon tulon-
siirtoja, mutta maksavat vain 
vähän tai ei ollenkaan veroja, 
jolloin maahanmuutto konk-
reettisesti heikentää sosiaa-
listen perusoikeuksien to-
teuttamisen rahoituspohjaa.

- Pitkäaikaista tai jopa ylisu-
kupolvista heikkoa kotoutu-
mista edustava maahanmuut-
to on vakava uhka kaikkien 
perusoikeuksien toteuttami-
selle, koska sillä rapautetaan 
perusoikeuksien henkistä ja 
samalla taloudellista pohjaa, 
Kavonius sanoo.

Perusoikeudet 
kuuluvat myös 
kantaväestölle

Tietyt maahanmuuttajaryh-
mät ovat yliedustettuina va-
kavissa seksuaali- ja väkival-
tarikoksissa. Usein taustalla 
ovat kulttuuriset tekijät ja so-
peutumattomuus vastaanot-
tavaan yhteiskuntaan.

Laajemmassa tarkastelussa 
haittamaahanmuutto uhkaa 
siten jokaiselle kuuluvaa oi-
keutta elämään, henkilökoh-
taiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. 
Maahanmuuttajien tekemät 
omaisuusrikokset rikkovat 
perusoikeudellista omaisuu-
densuojaa.

Kavonius tarkentaa, että 
kyse on tunnistettujen uhki-
en realisoitumisen vaikutuk-
sista perusoikeuksien toteu-
tumiselle.

- Perusoikeuksien tehokas-
ta toteuttamista heikentää ja 
vaarantaa, jos maahanmuut-
to suhteellisesti lisääntyvän 
rikollisuuden myötä tosiasi-
allisesti johtaa siihen, että 
elämään, henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuu-
teen, turvallisuuteen sekä yk-
sityisomaisuuteen kohdistuva 
suoja käytännössä heikkenee 
kansalaisten keskuudessa.

Suomen Perustan tutki-
muksen eräs keskeinen ha-
vainto onkin, että haitta-
maahanmuuttoon liittyvien 
näkökohtien sivuuttaminen 
yhteiskunnallisessa päätök-
senteossa tarkoittaa samalla 
useiden perusoikeuksien si-
vuuttamista.

Kavonius muistuttaa, että 
perusoikeudet kuuluvat kai-
kille, myös kantaväestön 
edustajille, mikä näkökulma 
maahanmuuttokeskustelussa 
usein jää vähemmälle.

- Tällaista sivuuttamista räi-
keimmillään on se, että joi-
denkin poliittisten tavoit-
teiden edistämisen vuoksi 
punninnassa painavat vain 
maahanmuuttajan intressit ja 
niitä tukevat perus- ja ihmis-
oikeusulottuvuudet.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA 
MATTI MATIKAINEN

linnot pyrkivät estämään 
auktoriteettien haastamisen. 
On yleisesti tunnettua, että 
äärimmillään autoritaristit 
ovat valmiita tappamaan auk-
toriteettien horjuttajat. Tämä 
on tapahtunut myös länsi-
maissa, Kavonius sanoo.

Keskeiset perusoikeudet 
liittyvät yksilön oikeuksiin ja 
vapauksiin. Suomen perus-
oikeusjärjestelmään kuulu-
vat kuitenkin myös sosiaa-
liset oikeudet, kuten oikeus 
perustoimeentulon turvaan 
eri elämänvaiheissa. Lisäk-
si julkisen vallan on turvat-
tava väestölle sote-palvelut 
sekä edistettävä jokaisen oi-
keutta asuntoon. Näiden pe-
rusoikeuksien toteutumisen 
edellytyksenä on riittävä ra-
hoituspohja, jota haitallinen 
maahanmuutto murentaa.

Suomen Perusta on aiem-

ULKOMAALAISASIOITA kä-
sittelevän hallintovaliokun-
nan perussuomalaiset kan-
sanedustajat tyrmäävät 
hallituksen aikeen.

- Hallitus tekee juuri sen, 
mistä olemme varoittaneet. 
Se haluaa vesittää koko turva-
paikkajärjestelmän myöntäes-
sään oleskelulupia niille, joil-
le ei turvapaikkaa ole herunut. 
Perussuomalaisten ehdotto-
mana kantana 
on, että henkilön, 
joka ei ole oikeu-
tettu turvapaik-
kaan, on pois-
tuttava maasta, 
hallintovaliokun-
nan puheenjoh-
taja Riikka Pur-
ra linjaa.

Oleskelulupa jopa ilman 
henkilöllisyystodistusta

Hallituksen luonnoksessa 
ulkomaalaislakiin tehtäisiin 
muutos, joka mahdollistaisi 
oleskeluluvan ja muukalais-
passin myöntämisen hakijalle, 
jolta puuttuu matkustusasia-
kirja oleskeluluvan edellytyk-
sistä.

Tämä mahdollistaisi oleske-
luluvan myöntämisen ilman 
henkilöllisyystodistuksia jopa 
sellaisissa tapauksissa, jois-
sa kielteisen päätöksen saa-
nut hakija työskentelee ilman 
työnteko-oikeutta.

- Hallitus on luomassa auto-
maatin, jossa jokainen maa-
hantulija saa myös tänne 
jäädä. Jatkossa ei ole varmuut-
ta, keitä tulijat ovat, ja esi-
tys mahdollistaa oleskelulu-
pien saannin minkä tahansa 
työn kautta millä tahansa eh-
doin. Tämä tulee väistämättä 
lisäämään ihmiskaupan kaltai-
sia ilmiöitä eikä suinkaan vä-
hentämään niitä. Keskustan 
jalkapannat ovat vaihtuneet 
oleskelulupiin ja passeihin, 
kansanedustaja Mari Ranta-
nen kummastelee.

Lisäksi hallintovaliokunnan 

jäsenet hämmästelevät, mi-
ten Suomessa on ylipäänsä 
mahdollista työskennellä, ava-
ta pankkitili ja maksaa veroja, 
jos henkilöllisyys ei ole kenen-
kään varmentama.

Poliisilta kritiikkiä

Poliisihallinnon mielestä ha-
kijalle, jolla ei ole työnteko-oi-
keutta, ei tulisi myöntää oles-

kelulupaa tai 
muukalaispassia. 
Suojelupoliisin 
mukaan esityksel-
lä on turvapaik-
kajärjestelmän 
uskottavuutta ja 
lain noudattamis-
ta heikentävä vai-
kutus. Lisäksi Su-

pon mukaan esitys asettaa 
eriarvoiseen asemaan ne hen-
kilöt, jotka noudattavat saa-
maansa lainvoimaista maasta-
poistamispäätöstä verrattuna 
niihin, jotka eivät noudata.

- Hallituksen esityksessä pal-
kitaan ne, jotka ovat keplotel-
leet itsensä maahan ja vältel-
leet maasta poistamista. Esitys 
on jälleen yksi kutsuhuuto lait-
tomille maahantulijoille, kan-
sanedustaja Mauri Peltokan-
gas toteaa.

SDP:n ja keskustan ryhmät 
aiemmin esitystä vastaan

Vuosi sitten lähettämässään 
tiedotteessa SDP:n ja keskus-
tan valiokuntaryhmät vastusti-
vat laittomasti maassa olevien 
kertalaillistamista hallitusoh-
jelman vastaisena.

- Hallituksen uusi esitys me-
nee vielä kertalaillistamista-
kin pidemmälle. Toivottavas-
ti siis voimme luottaa siihen, 
että SDP:n ja keskustan kan-
sanedustajat äänestävät va-
liokunnassa perussuomalais-
ten kanssa esityksen kumoon, 
Purra sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Hallituksen ilman oleskeluoikeutta maassa olevia koskeva 
hanke on etenemässä eduskunnan käsittelyyn marraskuun 
alussa. Valmistelussa olevassa laissa työllistyneet kieltei-
sen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt voisivat saada 
oleskeluluvan minkä tahansa työn perusteella.

Hallitus laillistamassa 
laittomasti maassa 
olevat

Hallintovaliokunnan perussuomalaisilta 
täystyrmäys

Oikeustieteen tohtori Petter Kavonius on tutkinut haitallisen 
maahanmuuton vaikutuksia perusoikeuksien toteutumiseen.

Esitys on 
jälleen yksi 
kutsuhuuto 
laittomille 
maahantuli-
joille.

Tietyt maahan-
muuttajaryhmät 
ovat yliedustet-
tuina vakavissa 
seksuaali- ja 
väkivaltarikok-
sissa.
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Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-
aho ihmettelee muun muassa kokoomuksesta, 
SDP:stä ja vihreistä tulevia kommentteja, joiden 
mukaan armeijakomennusta pakoileville venä-
läisille voisi myöntää turvapaikan Suomesta.

Itärajan takana on liki 20 miljoonaa 
armeijan käynyttä ihmistä

Poliitikot tarjoamassa turvapaikkoja kutsuntoja pakeneville venäläismiehille

USEIDEN arvioiden mukaan 
Venäjältä on lähtenyt naapu-
rimaihin pakoon satojatuhan-
sia ihmisiä. Presidentti Vla-
dimir Putinin määrättyä 
osittaisen liikekannallepanon 
monet venäläismiehet pel-
käävät joutuvansa osallistu-
maan Ukrainan sotaan.

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Jussi Halla-
aho ihmettelee muun muas-
sa kokoomuksesta, SDP:stä ja 
vihreistä tulevia komment-
teja, joiden mukaan armei-
jakomennusta pakoilevil-
le venäläisille voisi myöntää 
turvapaikan Suomesta.

- Sen tiedon perusteella,
joka minulla on, kansalaisten 
tuki hallintoa ja hyökkäysso-
taa kohtaan ei ole sanottavasti 
vähentynyt konfliktin aikana. 
Ne, jotka Venäjältä nyt pake-
nevat, eivät niinkään vastusta 
sotaa tai Ukrainan pommitus-
ta, vaan vastustavat sitä, että 
he itse tai perheenjäsenensä 
joutuisivat sotimaan, Halla-
aho sanoi A-studiossa.

Venäjän keskiluokka 
ei ole kärsinyt 
toistaiseksi

Putin on käyttänyt hyök-

käyssotaansa pitkälti Venäjän 
syrjäseuduilta tuotuja jouk-
koja, jotka edustavat etnisiä 
vähemmistöjä.

Niin sanotut 
”tavalliset venä-
läiset”, etenkin 
Pietarin ja Mos-
kovan keski-
luokka, eivät ole 
juurikaan jou-
tuneet henkilö-
kohtaisesti te-
kemisiin sodan 
kanssa, mutta nyt tilanne on 
muuttunut.

- Sodan vaikutukset Venä-
jän keskiluokkaan ovat tähän 
mennessä olleet aika vähäi-
set, Halla-aho sanoo.

Sotilaskarkuruus ei 
turvapaikkaperuste

Perussuomalaiset on kesäs-

tä asti vaatinut turistiviisu-
mien keskeyttämistä koko-
naan. Rajan yli Suomeen on 

kuitenkin mah-
dollista pyrkiä 
myös hakemal-
la turvapaikkaa. 
Suurella toden-
näköisyydel-
lä hakemusten 
määrä tuleekin 
kasvamaan sen 
jälkeen, kun tu-
ristiviisumilla ei 

enää pääse Suomeen.
Etenkin pääministeripuo-

lue SDP:n riveistä on kuul-
tu vetoomuksia sen puolesta, 
että Suomen tulisi aktiivisesti 
pyrkiä tarjoamaan suojaa Ve-
näjältä pakeneville miehille.

Perussuomalaiset on use-
aan otteeseen muistutta-
nut, että sotilaskarkuruus 
ei kuitenkaan ole lain mu-

kainen peruste tarjota suo-
jelua Suomessa. Saman asi-
an myönsi A-studiossa myös 
puolustusministeri Ant-
ti Kaikkonen (kesk), joskin 
hän huomautti, että turva-
paikka-asioiden kommen-
tointi ei kuulu puolustusmi-
nisterille.

Sodan vaiku-
tukset Venäjän 
keskiluokkaan 
ovat tähän 
mennessä 
olleet aika 
vähäiset.

PÄÄMINISTERI Sanna Mari-
nin (sd) koolle kutsumassa ko-
kouksessa eduskuntapuolueet 
saavuttivat yhteisymmärryksen 
itärajalle rakennettavasta aidas-
ta. Perussuomalaisten puheen-
johtajan Riikka Purran mukaan 
tahtotila oli kuitenkin pitkälti 

olemassa jo aiemmin.
- Perussuomalaiset on aina 

kannattanut aitarakennelmaa ja 
Rajavartiolaitoksen resursointia 
alueemme turvaamiseen. Aita-
hanke on kuitenkin toissijainen 
verrattuna siihen, että meillä on 
nyt laissa oleelliset rajapykälät 

Eduskuntapuolueiden johto kokousti itärajalle rakennet-
tavasta aidasta. Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka 
Purran mukaan parlamentaarinen yhteisymmärrys aidan 
osalta oli kuitenkin olemassa jo kesällä. – Perussuomalai-
set on aina kannattanut aitarakennelmaa ja rajavartiolai-
toksen resursointia alueemme turvaamiseen, Purra sanoo.

Raja pitää voida 
sulkea kokonaan
tarvittaessa

Eduskuntapuolueet tukevat itärajalle 
rakennettavaa aitaa – perussuomalaiset:

Venäjältä on lähtenyt naapurimaihin

pakoon satojatuhansia ihmisiä.

ja poliittinen tahto hallitukses-
sa ottaa ne käyttöön.

Hallituksen erimielisyys 
hidastaa hanketta

Aitahankkeen konkreettisen 
etenemisen yksityiskohdat ei-
vät vielä ole tiedossa, koska 
hallituksen erimielisyys rahoi-
tuksesta on hidastanut asiaa.

- Kun kyse on miljoonista ja 
miljardeista, joita puolustuksen 
vahvistaminen edellyttää, eri 
puolueilla on erilai-
sia näkemyksiä ta-
louden kokonaisuu-
desta, Purra sanoo.

Aidan rakenta-
minen voi viiväs-
tyä myös Suomen 
haastavien maasto-
olojen vuoksi.

- Verrattuna mo-
niin muihin Venä-
jän naapurimaihin, joissa raken-
taminen on ollut nopeampaa, 
Suomessa on erilainen maas-

Ei kannata ra-
kentaa satojen 
miljoonien 
aitaa, jonka 
raoista huu-
dellaan: "Kuk-
kuu, asylum!"

Jussi Halla-aho

Perussuomalaiset on aina kannattanut aitarakennelmaa.
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SUOMEEN on tullut Venä-
jän osittaisen liikekannalle-
panoilmoituksen jälkeen yli 
42 000 venäläistä. 

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Jari Ronkai-
nen huomautti eduskunnan 
kyselytunnilla, että tämä on 
enemmän kuin Suomeen on 
saapunut sotaa pakenevia uk-
rainalaisia.

- Jos nyt vihdoin saatte edes
osan turistiviisumeista jäihin, 
on todennäköistä, että ra-
jan yli pyritään laittomasti tai 
turvapaikanhakijoina monilla 
rajanylityspaikoilla ja maas-
torajalla.

Jopa sisäministeri Krista 
Mikkonen (vihr.) on myön-
tänyt olevan mahdollista, että 
turvapaikanhakijamäärät ja 
laittomat rajanylitykset voi-
vat kasvaa.

Peruutteleeko hallitus 
raja-aita-asiassa?

Rajavartiolaitos on toden-
nut, että itärajalle tarvitaan 
aita mahdollisimman nopeas-
ti. Ronkainen huomautti, että 
rajalain käsittelyn yhteydessä 
heinäkuussa puolueiden yk-
simielinen kanta oli, että asi-
aa edistetään, mutta hallitus 
ei kuitenkaan ole esittämäs-
sä rahaa hankkeelle tuorees-
sa talousarviossaan.

- Arvoisa sisäministeri, sa-
noitte, että raja-aidasta on 
”syytä käydä keskustelua”, 
mutta nyt pitää toimia nope-
asti. Tiedämme, että kustan-
nuksia on jo selvitetty ja tek-
niikka on olemassa, mutta 
onko hallituksella poliittinen 
tahtotila rakentaa raja-aita 
vai ei? Osaatteko tehdä pää-
töksen? Ronkainen kysyi.

Hallitus rajoitti turistiviisumeiden saamista Venäjäl-
tä, mutta linjasi, että päätös ei kuitenkaan estä mat-
kustusta, joka on humanitaarisista syistä tai kansain-
välisten velvoitteiden vuoksi tarpeen. Lisäksi hallitus 
on jättänyt aukon ”muille erityisille syille”, joita voi-
daan harkita niin, että viisumi myönnetään.

että heidät otetaan vastaan ja 
Suomeen perustetaan järjes-
telykeskuksia. Potentiaalises-
ti miljoonilleko? Ronkainen 
kuittasi.

Humanitäärinen 
viisumi käyttöön

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra totesi, 
että vaikka turistiviisumien 
rajoitus on hyvä asia, halli-
tus on toisella kädellä helpot-
tamassa venäläisten pääsyä 
maahan uudella ”humanitää-
risellä viisumilla”.

- Olemme kuulleet, että te
(hallitus) olette edistämässä 
humanitääristä viisumia. Ai-
emmin ministeriöstä ilmoi-
tettiin, että sen edistäminen 
vie niin kauan, ettei se ehdi 
tälle kaudelle. Tämän päivän 
tietojen mukaan te olette teh-
neet siitä kuitenkin päätök-
sen, ja valmistelu ei viekään 
kovin kauaa, Purra ihmetteli.

Humanitäärinen viisumi 
käytännössä tarkoittaa, että 
venäläinen tai minkä tahansa 
muun maan kansalainen voi 
anoa turvapaikkaa edes tule-
matta Suomen rajoille.

Ulkoministeri Pekka Haa-
visto (vihr.) myönsi, että ul-
koministeriö valmistelee asi-
aa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA 
PS ARKISTO

Uudella viisumilla 
voisi hakea turvapaikkaa 
Suomesta jo kotimaassa

Hallituksen toimet pitävät edelleen itärajan auki 

Ei vastausta

Sisäministeri Mikkonen 
aloitti vähättelemällä tuli-
joiden määrää todeten, että 
määrät ovat tippuneet. Mi-
nisterin tietojen mukaan Ve-
näjä ilmaisesti estää miesten 
lähtemistä eivätkä kaikki tuli-
jat jää Suomeen.

Mikkonen ei vastannut sii-
hen, tahtooko hallitus raken-
taa raja-aidan, vaan totesi 
vain sen, että nykyinen rajala-
ki mahdollistaa aidan raken-
tamisen.

- Vastaus kysymykseen olisi
ollut kiva kuulla, Ronkainen 
kuittasi.

Asepalvelusta 
välttelevät liikkeellä

Ronkainen arvioi, ettei ku-
kaan täysin pysty takaamaan 
nyt tulleiden kymmenien tu-
hansien venäläisten todelli-
sia taustoja ja motiiveja. Täs-
tä syystä perussuomalaiset 
on vaatinut pitkään, että ve-
näläisten pääsy maahan es-
tetään laajemmin, oli viisu-
mi tai ei.

- Laajamittainen maahan-
tulo, esimerkiksi massoittain 
tapahtuva turvapaikanhaku, 
voidaan estää ottamalla raja-
lain pykälät käyttöön. Halu-
amme huomauttaa, että so-
tilaspalveluksen pakoilu ei 
ole turvapaikkaperuste. Jos 
se olisi, oikeus turvapaikkaan 
syntyisi teoriassa jopa 20 mil-
joonalle venäläiselle, Ronkai-
nen huomautti.

- Tästä huolimatta sisämi-
nisteri totesi, että rajalla jopa 
valmistaudutaan turvapai-
kanhakijoiden tulvaan niin, 

Hallitus valmistautuu ottamaan avosylin vastaan uuden turvapaikanhakijoiden tulvan itärajalla.

Suomella ei ole edellytyksiä 
tarjota suojaa kaikille sotimis-
haluttomille venäläismiehille.

- Turvapaikan saamiseen
Suomesta riittävä peruste 
ei ole se, että ei halua lähteä 
rintamalle Ukrainaan, Kaik-
konen totesi.

Valtamedia 
hämmentää turva-
paikkaspekulaatioita

Marinin hallitusta myö-
täilevä valtamedia, etenkin 
Helsingin Sanomat ja Yle, on 
osoittanut huomattavaa kek-
seliäisyyttä yrittäessään löy-
tää perusteluja sille, miksi 
Suomen tulisi tarjota suojaa 
liikekannallepanoa pakene-
ville venäläismiehille.

Halla-ahon mukaan on 
kuitenkin vain hyvä, että Pu-
tinin sota osuu nyt myös ”ta-
valliseen venäläiseen”, joka 
tähän asti on voinut heilut-
taa sotalippua kotisohval-

ta käsin.
Halla-aho toi turvapaik-

kaspekulaatioihin mukaan 
hivenen realismia muistut-
taessaan, ettei Suomessa ole 
edellytyksiä tarjota suojaa 
kaikille sotimishaluttomille 
venäläismiehille.

- Teoriassa mobilisaation
piirissä olevia ihmisiä on Ve-
näjällä noin 20 miljoonaa. 
Tämä tosiasia ja yksinkertai-
nen matematiikka on syytä 
ottaa huomioon, kun avosy-
lin ollaan ottamassa vastaan 
kutsuntoja pakenevia venä-
läisiä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA 
PS ARKISTO

topohja. Aitarakenteiden ja 
tieinfran tekeminen on siis hie-
man monimutkaisempaa.

Koko PS-eduskunta-
ryhmä tukee

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohta-
jan Ville Tavion mukaan koko 
perussuomalaisten ryhmä on 
aitahankkeen takana.

- Perussuomalaisissa myös 
ymmärretään, että ei kanna-
ta rakentaa satojen miljoonien 
aitaa, jonka raoista huudel-
laan: ”Kukkuu, asylum!", minkä 
jälkeen porttia avataan. Eli se 
vaatii myös valmiutta pitää sa-
malla rajat kiinni, Tavio sanoo.

Asylum-taikasanan 
ei pidä toimia rajalla

Tavio painottaa, että perus-
suomalaiset vaatii jatkossakin 
sitä, että itäraja voidaan sulkea 
hyökkäyssotaa käyvien mai-

den kansalaisilta.
- Hallitus ei toistaiseksi ole 

tuonut kriteeristöjä, joita voi-
simme arvioida. Mutta perus-
suomalaisten johtaman hallin-
tovaliokunnan ansiosta meillä 
on nyt Suomessa lainsäädän-
tö, joka mahdollistaa rajan sul-
kemisen. Aita on suunnitteilla 
vain tehostaakseen rajan sul-
kua, mutta lisäksi vaaditaan 
lainsäädäntöä, joka estää sen, 
että rajaa ei voi aukaista taika-
sanalla ”asylum”.

Purra toteaa, että laajamit-
taiseen maahantuloon tai sen 
uhkaan vastaamisessa uudet 
rajavartiolain pykälät voivat 
olla myös ensisijainen toimi.

- Esteitä ja aitoja ei tehdä sik-
si, että voitaisiin pitkittää py-
kälien käyttöönottoa, vaan 
että ne tukevat toinen toisi-
aan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
KUVA LEHTIKUVA

Jari Ronkainen

"Teoriassa mobilisaation piirissä 
olevia ihmisiä on Venäjällä 
noin 20 miljoonaa."
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PERUSSUOMALAISET 
tarkastelee laajasti suoma-
laisia kielioloja ja vaatii täs-
mennystä väitteelle ”Suomi 
on kaksikielinen maa”. Vaik-
ka suomalaiset voivat olla 
suomenkielisiä tai ruotsin-
kielisiä, tosiasia on, että har-
va suomalainen kuitenkaan 
tarvitsee ruotsia arkielämäs-
sään.

Perustuslain mukaan Suo-
men kansalliskielet ovat suo-
mi ja ruotsi. 
Tämä tarkoittaa, 
että Suomen kan-
saan kuuluu suo-
menkielinen osa 
ja ruotsinkielinen 
osa – olemme siis 
äidinkieleltämme 
suomenkielisiä 
tai ruotsinkielisiä. 
Perussuomalaisten mielestä 
ei kuitenkaan ole oikein, että 
ruotsi on pakollista kaikil-
la kouluasteilla ja että ruotsin 
osaamista vaaditaan yleisesti 
julkisen sektorin tehtävissä.

Perussuomalaiset katsoo, 
että Suomen kieli on histo-
rian ja nykyhetken kannal-
ta kansan ja kansakunnan 
olemassaolon perusta ja että 
suomen kieli yhdistää suo-
malaisia ja suomalaisiksi ha-
luavia.

Pakollisesta ruotsin kielestä 
seuraa monia haittoja. Ruot-
sin pakollisuus muun muas-
sa häiritsee suomenkielis-
ten kielellistä samaistumista 
ja minäkuvaa, vähättelee suo-
men merkitystä yhteiskun-
nan yhteisenä kielenä sekä 
aiheuttaa koulun kielipainot-
teisen raskauden ja huonoja 
oppimistuloksia.

Lisäksi voidaan katsoa pa-
kollisen ruotsin kahlitsevan 
kielivalintoja ja yksipuolis-
tavan kieliosaamista. Pakko-
ruotsi myös haittaa monien 
etenemistä työuralla.

Kouluihin 
joustavammat 
kielivalinnat

Perussuomalaisten mukaan 
ruotsin pakollisuudesta ai-

heutuvien haittojen ja epä-
kohtien korjaamiseksi tulisi 
avata yhteiskunnallinen kes-
kustelu perustuslain takaa-
mista kielellisistä oikeuksista. 
Samalla tulee jatkossa luo-
pua ruotsin kieltä koskevis-
ta osaamisvaatimuksista lu-
kioissa, ammattikouluissa, 
korkeakouluissa ja yliopis-
toissa.

Perussuomalaiset halu-
aa lisätä kielivalintojen jous-

tavuutta teke-
mällä ruotsista 
valinnaisen kie-
len peruskoulus-
sa. Näin voidaan 
monipuolis-
taa kielivalinto-
ja ja kielten osaa-
mista, saada lisää 
tunteja äidin-

kielen opetukseen ja edistää 
myös muuta oppilaiden kiin-
nostuksesta ja tarpeista läh-
tevää opetusta. Tarkoituksen-
mukaista olisi, että jokainen 
saavuttaisi koulussa vähin-
tään kohtuulliset taidot äidin-
kielessä ja englannissa.

Suomenkielisiä oppilaita tu-
lee perussuomalaisten mie-
lestä ohjata ottamaan ensim-
mäiseksi vieraaksi kieleksi 
englanti, sillä englannin osaa-
minen on kansainväliseen 
kanssakäymiseen kuuluvaa 
yleissivistystä.

Kielikiintiöt pois 
korkeakouluista

Jatkossa perussuomalaiset 
järjestäisi ruotsinkieliset jul-
kiset palvelut ilman yleisiä 
ruotsin osaamisvaatimuksia. 
Tämä edellyttää 
ongelmakohtien 
selvittämistä. Pal-
veluja ruotsinkie-
lisille tulisi ke-
hittää huolehtien 
siitä, että ruot-
sin osaajia on pal-
velutehtävissä ja 
asiakasrajapin-
nassa riittävästi.

Pakkoruotsista luopumisen 
osana tulee perussuomalais-
ten mukaan luopua kielitai-

Perussuomalaiset laajentaa keskustelua pa-
kollisesta ruotsin kielestä aiheutuvien haitto-
jen ja epäkohtien korjaamiseksi. Perussuoma-
laiset muun muassa vaatii pakollisen ruotsin 
kielen opiskelun poistamista peruskoulussa ja 
mahdollisuutta suorittaa myöhemmät opin-
not ilman ruotsin kielen opintoja tai osaami-
sen osoittamista.

”Pakkoruotsi ei 
vastaa suomen-
kielisten tarpeita”

Perussuomalaiset haluaa lisätä 
kielivalintojen joustavuutta

tolain mukaisesta vaatimuk-
sesta ymmärtää tyydyttävästi 
ruotsia hyvinvointialueilla, 
joiden asukkaista selvä enem-
mistö on suomenkielisiä. 
Tämä vaatimus on nyt voi-
massa korkeakoulututkintoa 
edellyttävissä tehtävissä yk-
sikielisissä suomenkielisissä 
kunnissa.

Tässä yhteydessä muute-
taan julkisen sektorin kieli-
taitovaatimukset tehtäväkoh-

taisiksi. Jatkossa 
työtehtävässä tu-
lisi vaatia vain 
sitä kielitaitoa, 
mitä tehtävän 
hoito todellisuu-
dessa edellyttää.

Perussuomalai-
set haluaa pois-
taa ruotsinkielis-
ten kielikiintiöt 

yliopistoista sekä huolehtia 
suomenkielisten näkökulman 
esille pääsystä julkisen vallan 

harjoittamassa kielipolitiikan 
valmistelussa ja toteutukses-
sa. Perussuomalaiset esittää, 
että hylätään voimassa ole-
va kansalliskielistrategia ko-
konaisuudessaan ja korvataan 
se ohjelmalla, joka huolehtii 
suomenkielisten ja ruotsin-
kielisten ihmisten yhteiskun-
nallisista ja kielellisistä tar-
peista.

Ruotsin taitotasossa 
ei hurraamista pakosta 
huolimatta

Vaikka perussuomalaiset 
vaatiikin pakkoruotsista luo-
pumista, perussuomalaiset 
ei kuitenkaan esitä suomen 
kieltä vapaaehtoiseksi ruot-
sinkielisiin kouluihin. 

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra koros-
taa, että Suomessa suomen 
kieli on kaikkia yhdistävä kie-
li ja sitä välttämättä tarvitaan.

Samalla on huomattava, että 
pakollisesta ruotsin kielen 
opiskelusta huolimatta ruot-
sin kielen osaaminen suo-
menkielisten keskuudessa ei 
ole kovin hyvällä tasolla. Mo-
net koululaitoksen ruotsi-
putken käyneet eivät yleen-
sä ilman muuta panostusta 
osaakaan kommunikoida 
ruotsiksi.

- Varsin harvat pakkoruot-
sin lukeneet kykenevät kom-
munikoimaan ruotsiksi, ellei 
heillä ole jotain muuta kou-
lun ulkopuolista motivaatio-
ta harjoittaa kielen käyttöä. 
Koulun vähäisistä ruotsin 
kielen tunneista ei osaamista 
paljoa synny, Purra sanoo.

Hän huomauttaa, että on 
itse aikoinaan opiskellut pak-
koruotsin hyvillä mielin.

- Sama asia ei päde kaikkiin.
Kun ihminen pakotetaan te-
kemään jotain eikä hän edes 
näe, mitä hyötyä opiskelusta 
tulisi myöhemmin olemaan, 
ja mikäli hän ei saavuta kie-
lessä sellaista taitotasoa, mil-
lä voisi kommunikoida, sillä 
on omat vaikutuksensa myös 
ihmisen minäkuvaan, Purra 
muistuttaa.

- Lisäksi jos kysellään esi-
merkiksi nuorilta miehiltä 
tai pojilta heidän näkemyksi-
ään ja mielipiteitään ruotsin 
opiskelusta, niin keskimää-
rin vastaukset ovat hyvin ne-
gatiivisia.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT PS ARKISTO JA 
LEHTIKUVA

Perussuomalaiset vaatii pakollisen ruotsin kielen opiskelun 
poistamista peruskoulussa.

Harva 
suomalainen 
tarvitsee 
ruotsia 
arkielämäs-
sään.

Varsin harvat 
pakkoruotsin 
lukeneet ky-
kenevät kom-
munikoimaan 
ruotsiksi.

Pakkoruotsi myös 

haittaa monien 
etenemistä työuralla.
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RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson älähti 
perussuomalaisten vaatimuksesta.

VAIKKA peruskoulussa ja jat-
ko-opinnoissa aina yliopistoon 
saakka opiskellaan pakolla ruot-
sin kieltä, niin tosiasia on, että 
suurella osalla nämä ponnistelut 
valuvat täysin hukkaan johtu-
en siitä, että kielitaitoa ei tarvit-
se. Lisäksi monille ylimääräinen 
ruotsin kielen opiskelu on tus-
kaisaa, kun kielitaito ei meinaa 
yrittämisestä huolimatta tarttua.

- Suomalaisuusohjelmassa pu-
humme vapaaehtoisuudesta ja 
oikeudesta valita, opiskeleeko 
ruotsia vai ei. Pakollisen ruotsin 
pänttäämisen sijasta ajan voisi 
käyttää esimerkiksi oman äidin-
kielen, englannin tai sellaisen 
vapaavalintaisen kielen opiske-
luun, josta opiskelija on aidos-
ti kiinnostunut, Leena Meri se-
littää.

RKP:n puheenjohtaja Anna-

Maja Henriksson älähti perus-
suomalaisten järkevämmän 
kielipolitiikan vaatimuksesta. 
Henrikssonin twiittauksen mu-
kaan ”maamme kaksikielisyys 
on osa identiteettiämme ja tär-
keä osa pohjoismaisuuttamme”. 
Meren mielestä kaksikielisyys ei 
edellytä pakkoruotsia eikä nyky-
muodossaan vaadittava pakko-
ruotsi edistä kenenkään kaksi-
kielistä identiteettiä.

- Edes ruotsinkielisten identi-
teetti ei ole pakkoruotsista riip-
puvainen. Mitä järkeä on siinä, 
että kaikki opiskelevat vähem-
mistökieltä, jota äidinkiele-
nään puhuu noin viisi prosent-
tia suomalaisista? Kuulostaa 
itse asiassa kamalalta, että pak-
ko ja pakottaminen olisivat osa 
suomalaista identiteettiä, Meri 
miettii.

Perussuomalaiset avasivat suomalaisuusohjelmassaan 
keskustelun pakkoruotsin järjettömyydestä. Perussuoma-
laisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Leena Meri 
ei usko, että ruotsin kielen opiskelun pakollisuus edistäisi 
kenenkään kaksikielistä identiteettiä.

RKP:n puheenjohtaja 
älähti

TÄMÄN lisäksi eduskuntaryhmä 
vaatii, että kieltenopiskelun va-
linnanvapautta lisätään muut-
tamalla ruotsin 
kieli valinnaisek-
si oppiaineeksi pe-
rusopetuksessa ja 
ryhtyy myös toi-
menpiteisiin, jot-
ta lukioissa, am-
mattikouluissa, 
korkeakouluissa ja 
yliopistoissa luo-
vutaan ruotsin kieltä koskevista 
osaamisen vaatimuksista.

Enemmistö suomenkielises-
tä väestöstä asuu paikkakun-
nilla, joissa kahdensadan asuk-
kaan joukossa on vain noin yksi 
ruotsinkielinen asukas. Suoma-
laiset puhuvat keskenään suo-
mea, eikä ruotsia käytetä yleen-
sä kanssakäymisen välineenä 
suomalaisten kesken. Suomes-
sa oli vuonna 2021 ruotsinkieli-
siä henkilöitä 5,7 prosenttia vä-
estöstä.

- On täysin kohtuutonta vaatia 
ja velvoittaa jokaista suomalais-
ta opiskelemaan ruotsin kiel-
tä pienen vähemmistöryhmän 
vuoksi. Suomi on ainoa Euroo-
pan maa, jossa opiskelijat jou-
tuvat opiskelemaan toista, pie-
nen vähemmistöryhmän kieltä 
pakolla, eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Ville Tavio huo-
mauttaa.

Pakkoruotsin lisääminen ei 
lisää ruotsin kielen taitoa

Peruskoulun ruotsin tarvet-
ta perustellaan sillä, että ruotsia 
tarvitaan peruskoulun jälkeisis-
sä jatko-opinnoissa.

- Ruotsia ei kuitenkaan tar-
vita itse opintoihin, vaan kaik-
kiin suomenkielisiin korkeakou-
lututkintoihin sisällytetyn niin 
sanotun virkamiesruotsin suo-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää edus-
kunnassa jättämässään toimenpidealoitteessa, että 
hallitus ryhtyy toimenpiteisiin peruakseen tuoreen 
päätöksensä ruotsin kielen opetuksen lisäämisestä 
yhdellä vuosiviikkotunnilla perusopetuksessa.

Ruotsin kieli valinnaiseksi 
oppiaineeksi kouluihin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: 

rittamiseen. Korkeakouluissa 
ruotsin suorittaminen on ase-
tettu valmistumisen ehdoksi. 

Tämä johtaa joi-
denkin suomen-
kielisten opiske-
lijoiden kohdalla 
valmistumisaiko-
jen pidentymiseen 
ja tehottomuu-
teen jatko-opin-
noissa, joskus jopa 
opintojen keskey-

tymiseen, kansanedustaja Olli 
Immonen muistuttaa.

Hallitus on päättänyt tuoreel-
la linjauksellaan lisätä ruot-
sin opetusta perusopetukses-
sa. Suomenkielisissä kouluissa 
ruotsin opetusta ollaan lisää-
mässä yksi vuosiviikkotunti, 
mikä tarkoittaa 38 oppitunnin 
laajuista opetusjaksoa. 

Ruotsin opetuksen alkua ai-
kaistettiin vuonna 2016 alka-
maan aiemman seitsemännen 
luokan sijasta jo kuudennel-
la luokalla. Uudistuksen tavoit-
teet paremmasta ruotsin kielen 
osaamisesta eivät kuitenkaan 
ole kieltenopettaijien mukaan 
toteutuneet.

- Opetuksen varhentaminen 
ei ole lisännyt oppilaiden mo-
tivaatiota ja ruotsin osaamis-
ta, päinvastoin kielelliset tai-
dot ovat heikentyneet. Nämä 
ongelmat tulevat tuskin kor-
jaantumaan sillä, että ruotsin 
opetusta entisestään lisätään 
yhdellä vuosiviikkotunnilla, Ta-
vio ja Immonen painottavat.

Kielivaatimukset 
syrjivät suomenkielisiä

Perussuomalaiset katsovat, 
että yleiset, koko maata koske-
vat kielivaatimukset ovat suo-
menkielisen väestön kannalta 
epätarkoituksenmukaisia.

- Vaatimukset eivät useinkaan 
ole palvelujen järjestämisen tai 
tehtävien hoidon kannalta vält-
tämättömiä. Vaatimuksia, jotka 
poikkeavat työtehtävissä tosi-
asiassa tarvittavasta osaamises-
ta, voidaan pitää suomenkieli-
siä syrjivänä, Tavio sanoo.

Kieliolot ovat muuttuneet 
Suomessa lisääntyneen maa-
hanmuuton seurauksena. Vuon-
na 2021 Suomessa oli ruotsin-
kielisiä henkilöitä 5,7 prosenttia 
ja vieraskielisten osuus väestös-
tä oli noin 8,3 prosenttia.

- Muiden kielivähemmistöjen 
määrä on saavuttamassa ruot-
sinkielisten määrän Suomes-
sa. Toiminta ja osallistuminen 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
edellyttää suomen osaamista. 
Kotoutumisen keskiöön on nos-
tettava kaikkia maahanmuutta-
jia koskeva suomen kielen osaa-
minen, Immonen toteaa.

Kielipolitiikka on 
epäonnistunut

Tavion mukaan Suomen ny-
kyinen kielipolitiikka on epä-
onnistunut jo pelkästään sii-
tä syystä, ettei kielilainsäädäntö 
vastaa kansan todellista tahtoa.

- Valtion kielipolitiikka ei saa 
olla enemmistölle kohtuu-
ton. Pakollisesta ruotsin kie-
len opetuksesta on luovuttava, 
ja pakottamisen sijaan kielten 
opiskelussa on suosittava valin-
nanvapautta, Tavio toteaa.

- Ruotsin kielen asettaminen 
pakolliseksi on ollut puhtaasti 
poliittinen valinta, jota tehtäes-
sä ei ole otettu huomioon aitoja 
kasvatuksellisia ja koulutuspo-
liittisia näkökulmia. Suomeen 
on saatava toimiva kielipolitiik-
ka, joka perustuu kansalaisten 
enemmistön tahtoon, ei tuntei-
siin tai epärationaalisiin mieli-
piteisiin, perussuomalaiset pai-
nottavat.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Valtion kie-
lipolitiikka 
ei saa olla 
enemmistölle 
kohtuuton.

Pakkoruotsi kahlitsee kie-
livalintoja ja yksipuolistaa 
kieliosaamista.
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P
erussuomalaisten mielestä vakavista rikoksis-

ta tulee tuomita tuntuvia rangaistuksia, minkä 

vuoksi henki-, väkivalta- ja seksuaalirikoksis-

ta tuomittavia rangaistuksia on kiristettävä. Rikosten 

paljousalennuksista on luovuttava, ja ehdonalaisen 

vapauttamisen edellytyksiä on tiukennettava. Ulkomaa-

laisista rikollisista on hankkiuduttava eroon, ja terroris-

milainsäädäntöä on kiristettävä. Sananvapaus on turvat-

tava uudistamalla kiihottamista kansanryhmää vastaan 

ja uskonrauhan rikkomista koskevat rikoslain pykälät.

Perussuomalaisten kriminaalipoliittinen ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa: perussuomalaiset.fi/puolueohjelma

JÄRKEÄ RANGAISTUSTEN TASOON 

Kovennetaan rangaistuksia erityisesti vakavista henki-, 
väkivalta- ja seksuaalirikoksista.

Luovutaan tuomioiden paljousalennuksista: 
”tee kolme, kärsi yksi”.

EI VANKIEN ENNENAIKAISELLE VAPAUTTAMISELLE

Tiukennetaan ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksiä – 
automaattiset alennukset vankilassaoloajasta poistettava.

Pidennetään elinkautisen vankeusrangaistuksen kestoa – 
12 vuotta ei ole vielä elinkausi.

VAARALLISET VANGIT ON PIDETTÄVÄ 
LUKKOJEN TAKANA

Pidetään sarjakuristajat, lapsenraiskaajat ja muut vaaralliset 
vangit lukkojen takana.

TIUKEMPI OTE ULKOMAALAISRIKOLLISUUTEEN JA 
TERRORISMIN TORJUNTAAN

Karkotetaan vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset, 
määrätään heille pysyvä maahantulokielto ja poistetaan heille 
mahdollisesti myönnetty Suomen kansalaisuus – Suomesta ei 
saa tulla Ruotsin kaltainen maa, jossa palavat autot ja katu-

 ammuskelut ovat arkipäivää. 

Rajoitetaan rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten oikeutta 
valtion varoista tapahtuvaan tulkkaukseen ja maksuttomiin 
käännöksiin.

Siirretään ulkomaalaiset vangit suomalaisista vankiloista 
kotimaidensa vankiloihin.

Tukitaan terrorismilainsäädännön porsaanreiät – 
Isis-vaimot tuomiolle.

TURVATAAN SANANVAPAUS SUOMESSA

 Sananvapaus on yksi yhteiskuntamme kivijaloista ja se 
sisältää myös mielipiteet, jotka loukkaavat, järkyttävät ja 
huolestuttavat.

 Kiihottamislainsäädäntö ei kohtele maamme eri väestö-
 ryhmiä tasapuolisesti ja sen soveltamiskäytäntö on 

epämääräinen. Kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan 
on jatkossa katsottava vain rikoksella uhkaaminen, joka 
kohdistuu tiettyyn ihmisryhmään tai yllyttäminen toisia 
tämänkaltaiseen tekoon. 

Uskonrauhan rikkomispykälällä suojellaan nykyään 
islamia kritiikiltä. Kyseinen säännös tulee uudistaa, 
jotta uskontoja ja niiden pyhinä pitämiä asioita on 
mahdollista kritisoida.
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