
11
/2

0
2

2

23. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja • www.suomenuutiset.fi

PERUSSUOMALAINEN

w w w . s u o m e n u u t i s e t . f i  •  K A T S O  M Y Ö S  V E R K O S T A  K I I N N O S T A V I M M A T  A I H E E T !

Polttoaineiden 
hinta nousee taas

Hallitus ei luovu 
jakeluvelvoitteesta

Työssäkäyvä keskiluokka ahdingossa 
kohoavien elinkustannusten vuoksi

Sähkön, bensan ja ruuan hinta hirvittävät

Välikysymys 
ennallistamisesta

w w w . s u o m e n u u t i s e t . f i  •  K A T S O  M Y Ö S  V E R K O S T A  K I I N N O S T A V I M M A T  A I H E E T !

Loppuuko Loppuuko 
kotimainen kotimainen 
ruoka?ruoka?

Tilat lopettavat, 
maatalous kriisissä

Lakimiehet, kotouttajat, vasemmisto...

Kuka hyötyy haitallisesta 
maahanmuutosta?

”Talous ei kestä hallituksen ja 
kokoomuksen ilmastotoimia”

Lulu Ranne varoittaa 
ylikunnianhimoisten 
tavoitteiden seurauksista:

”EU 
rosvoaa 
Suomen 
metsät”



2 P e r u s s u o m a l a i n e n  1 1 / 2 0 2 2  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

KUN tosi iso pomo kaatuu, se tapahtuu usein tuplavirheen takia. Ensim-
mäisen virheen jälkeen joutuu löysään hirteen. Toinen sinetöi kohtalon.

Äskettäin eronneen Hesarin päätoimittaja Kaius Niemen ensimmäinen 
suuri virhe oli toimituksensa kunnon sekoilu puolustusvoimien viestikoe-
keskusasiassa. Se viritti koko lehden vuosikausiksi omituiseen limboon ja 
loi toimituksen ylle epäilyksen varjon – välittääkö lehti enemmän myynti-
luvuistaan vai kansallisesta turvallisuudesta?

Sitten tuli se toinen iso virhe.  Umpikänninen päätoimittaja lurittelee en-
sin haitaria baarissa, hortoilee yön tuntemattomilla poluilla, kömpii sitten 
aamuseitsemältä autoonsa ja yrittää kaasutella parkkihallista ihmisten il-
moille. Vartijat estävät touhun ja kutsuvat poliisit. Päätoimittaja puhaltaa 
1,2 promillen törkeät lukemat.

Lähtö tulee salamannopeasti. Kuuden tunnin kuluessa Kaius Niemi jou-
tuu ilmoittamaan erostaan. Suomen ankarin moraaliposeeraaja HS ei yk-
sinkertaisesti pysty pitämään keulakuvanaan näin holtittomasti toimivaa 
päätoimittajaa.

Tapaus jää suomalaisen median historiaan, ja se tuhoaa täydellisesti 
Kaius Niemen uran.

Vai pitäisikö todeta: tapaus saattelee Kaius Niemen uran loogiseen pää-
tökseensä. On nimittäin niin, että jos valitsee hyvin riskialttiin toiminta-
tavan ja toistaa tätä riittävän monta kertaa, räjähtää riski vääjäämättä en-
nemmin tai myöhemmin  silmille. Kävele heikoilla jäillä riittävän monta 
kertaa, ja löydät lopulta itsesi järven pohjasta.

THL:n tutkimuksen mukaan rattijuoppo voi ajaa jopa noin 220 kertaa 
humalassa ennen kiinnijäämistään. Poliisit eivät ehdi joka paikkaan.

Koska Suomi on Suomi, eivät tapausta kuvailevat uutisjutut niinkään kes-
kittyneet tapahtuneen seikkaperäiseen penkomiseen tai kännissä sekoi-
levan päätoimittajan toiminnan moittimiseen vaan kliiniseen ja niukkaan 
läpikäyntiin. Julkisuuteen ponnahti ennemminkin Niemen ylistämistä ja 
selkään taputtelua.

”Olet huippujournalisti ja arvostettu päätoimittaja ja mediavaikuttaja”, 
kommentoi Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. ”Voimia jatkoon kun-
non kollegalle ja sananvapauden puolustajalle”, toteaa Maaseudun Tulevai-
suuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Tavallinen rattijuoppo ei saa julkisia kehuja. Mutta Kaius Niemi ei ole 
tavallinen rattijuoppo. Hän on eliittien eliittiä. Journalistien journalisti, 
suihkuseurapiirien suihku. 

Huomiota herätti myös toimittajakunnan tyrmistyminen asian tiimoil-
ta. Mutta miksi he tyrmistyivät? Niemen räväkkä alkoholinkäyttö on ollut 
jo pitkään tiedossa. Toimittajien pitäisi yleisesti ottaen olla tarkkavainui-
sia, ja Hesarilla on jopa tutkivan journalismin yksikkönsä. Miten muka täl-
le joukolle voi tulla yllätyksenä, että heidän ylin pomonsa käyttää alkoho-
lia rapsakkaasti?

Lopuksi:
Kaius Niemi poseeraa kohtalokkaana iltana selfiessä liikenne- ja viestin-

täministeri Timo Harakan (sd.) ja Suomen rikkaimman miehen, Koneen 
hallituksen puheenjohtajan Antti Herlinin kanssa. Kolmikon yhteisku-
va heijastelee erinomaisesti vallan verkkomaista kolmiorakennetta, jota ei 
enää edes pyritä peittelemään. Koneen kaltaiset korporaatiot, media ja po-
liitikot toimivat tiiviissä yhteistoiminnassa. Ne tarvitsevat toisiaan, ja ne 
tekevät toisilleen palveluksia.  

Virallisen selityksen mukaan mediat valvovat poliitikkoja. Tämä on hö-
pöhöpöä. Suuryrityksiin kytkeytyneet mediat eivät valvo poliitikkoja. Ne 
tukevat mieleisiään ryhmiä ja kampittavat muita. Ne edistävät itselleen 
edullisia narratiiveja. Lopputulosta kutsutaan faktaperusteiseksi uutis-
journalismiksi. Tämä on hieman kummallista.

Eipä siinä. Uutisten on oltava sinänsä tosia, koska suoranaisesta valehte-
lusta jää liian helposti kiinni. Mutta kyse on valitusta näkökulmasta sekä 
siitä, mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta. HS ei kiistä Herlinien tai 
Wahlroosien narratiiveja vaan päinvastoin innokkaasti tukee niitä. Se tu-
kee kiihkeästi tarinaa ilmastonmuutoksesta, kuten se tukee montaa muu-
takin poliittista hanketta. Lehti vetoaa tieteeseen, totuuteen ja hyvyyden 
arvoihin, mutta tuen taustalla on tasan yksi asia – raha.

Yhteiskunnassa on paljon muitakin voimia kuin vain poliittisia. Osa näis-
tä karttaa julkisuutta ja toimii mieluiten välikäsien kautta – sellaisten ku-
ten Kaius Niemi ja Helsingin Sanomat.

Kaius Niemen ura päättyi. Suomalaiset mahtimiehet joutuvat etsimään 
nyt uuden kasvon laulujaan laulamaan.  

Yhden kerroksen väkeä

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

EDUSKUNNAN oppositioryhmät 
jättivät perjantaina välikysymyksen 
hintojen nousun aiheuttamasta maa-
talouden kriisistä, jonka aikaansaa-
ma ahdinko uhkaa vaarantaa ensi tal-
vena kotimaisen ruuantuotannon.

Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Riikka Purra huomautti, että 
inflaatio laukkaa yli kahdeksassa 
prosentissa, ja alkutuottajien kus-
tannukset nousevat valtavalla tahdil-
la. Tällä on dramaattisia vaikutuk-
sia suomalaiseen ruuantuotantoon ja 
huoltovarmuuteen.

- Kasvinviljelytilat ovat pulassa. 
Lannoitteiden hinnat ovat yli tup-
laantuneet muutaman edellisen vuo-
den aikana. Ensi kesän lannoitelas-
kut ja muut tuotantopanokset ovat 
ennätyskalliit. Kasvihuoneviljeli-
jät ovat pulassa kohonneiden säh-
kölaskujen takia. Kotimaiset kasvik-
set uhkaavat loppua kaupoista, kun 
kasvihuoneet kylmenevät. Samoin 
kotieläintilat ovat pulassa. Neljäsosa 
päätoimisista kotieläintiloista on pa-
hoissa maksuvalmiusongelmissa.

- Samaan aikaan hallitus ei ole 
päässyt sopuun maatalouden tuke-
misesta. Maataloudesta on tullut hal-
lituksen riitelyn uhri. Suomalaisesta 
ruoasta on tullut hallituksen riitelyn 
uhri. On karmaisevaa, miten vähän 
Helsingissä halutaan ymmärtää ru-
oantuotannon todellisuutta. Kevääl-
lä annettu tukipaketti oli riittämätön, 
se tuli liian myöhään ja kohdistui 
väärin. Ylipäätänsä kaiken tuen pitää 

mennä ruoantuotantoon. Emme tar-
vitse uusia himmeleitä tai tukea nä-
ennäisviljelyyn, Purra sanoo.

Huoltovarmuus hallitukselle 
pelkkää sanahelinää

Perussuomalaiset kysyi maatalous-
aiheesta jo aikaisemmin eduskunnan 
kyselytunnilla. Purra vaati tuolloin 
sääntelyn ja ilmastotoimien helpot-
tamista.

- Kuten kyselytunnilla pääministe-
riltä kuulimme, myöskään byrokraat-
tista taakkaa ja kustannuksia aihe-
uttavista vaatimuksista esimerkiksi 
ilmastotoimiin liittyen ei olla luopu-
massa, vaikka tilanne on tällainen. 
Ruoantuottajan mahdollisuuksia toi-
mia rusikoidaan monesta suunnasta, 
ja tämän korjaamiseen ei raha riitä.

- Haluammeko me Suomeen samaa 
kuin vaikkapa Hollannissa on nähty, 
jossa EU:n toimesta ajettava ilmasto-
laki maatalouden typpipäästöjen las-
kemiseksi ajaa valtavan määrän tiloja 
alas ja ruoantuotanto uhkaa supistua 
murto-osaan? Tällaisena aikana, kun 
kansallisesta ruokaturvasta pitäisi 
erityisesti pitää huolta. Valitettavas-
ti on todettava, että pääministerin ja 
keskustaministerien suusta nämä sa-
nat, ruokaturva ja huoltovarmuus, 
ovat pelkkää sanahelinää.

Alkutuottajien saama yrittäjätulo 
on laskenut koko ajan dramaattisesti 
per tila. Purra huomauttaa, että joka 
päivä noin kolme tilaa lopettaa toi-

Inflaatio laukkaa yli kahdeksassa prosentissa, ja alkutuot-
tajien kustannukset nousevat valtavalla tahdilla. Perus-
suomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra huomauttaa, 
että maatalousministerin salkku on ollut liki kahdeksan 
vuotta keskustalaisella ministerillä ja siitä huolimatta 
maataloudessa menee huonommin kuin koskaan.

Perussuomalaiset mukana välikysymyksessä maatalouden kriisistä ja ruuantuotannon turvaamisesta 

”Mistä se ruoka tulee, kun ruuantuottajat lopettavat?”

Perussuoma-
laisten puheen-
johtaja haluaa 
suomalaisen 
ruoantuotan-
non arvonpa-
lautuksen.

Pääministerin ja 
keskustaministerien suusta 

nämä sanat, ruokaturva 

ja huoltovarmuus, ovat 

pelkkää sanahelinää.
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Perussuomalaiset mukana välikysymyksessä maatalouden kriisistä ja ruuantuotannon turvaamisesta 

”Mistä se ruoka tulee, kun ruuantuottajat lopettavat?”
mintansa.

- Näitä ei saada takaisin, ainakaan 
kovin helposti. Kun ala ja osaaminen 
on ajettu alas, sitä ei niin vain ylös 
nosteta. Kun väki samaan aikaan pak-
kautuu tänne kasvukeskuksiin, mistä 
se ruoka tulee kauppoihimme ja suo-
malaisten pöytiin? Tämä on perusta-
vanlaatuinen asia olemassaolomme 
kannalta, ei mitään identiteettipoli-
tiikkaa, Purra sanoo.

Kotimainen ruuantuotanto 
ansaitsee arvonpalautuksen

Purra huomauttaa, että maatalous-
ministerin salkku on ollut liki kah-
deksan vuotta keskustalaisen mi-
nisterin käsissä, samoin maa- ja 
metsätalousvaliokunnan puheenjoh-
tajuus. Silti maataloudessa menee 
huonommin kuin vuosikymmeniin.

- Me tarvitsemme suomalaisen ru-
oantuotannon arvonpalautuksen ja 
vuosikausien ilmastosyyllistämisen 
jälkeen maatalouden tuottajalle en-
nemminkin soviteltavaksi sankarin 
viitan. Suomalaiset haluavat syödä 
suomalaista ruokaa. Tätä menoa sitä 
ei vain ole kukaan tuottamassa.

Perussuomalaiset esittivät aiemmin 
kiinteistöveron poistoa maa- ja met-
sätalouden talousrakennuksilta, ja tä-
hän hallitus osittain tarttuikin.

- Lisäksi olemme peräänkuulutta-
neet nopeita toimia suomalaisen ruo-
an viennin edistämiseksi. Omilla 
markkinoillamme kotimainen ruoka 
ei ole samalla viivalla tuonnin kans-
sa. Esimerkiksi Suomessa aivan oi-
kein vaadittavat korkeammat tuotan-
toeläinten hyvinvoinnin standardit 
eivät ole voimassa monessa maas-
sa, joista Suomeen ruokaa tuodaan. 
Tämä näkyy hinnassa.

Purra vaatii, että tuontiruoalta edel-

lytetään samoja korkeita standarde-
ja esimerkiksi eläinten hyvinvointiin 
liittyen kuin kotimaassakin.

Perussuomalaisilta 
maatalouspoliittinen ohjelma

Perussuomalaiset julkaisi puolueen 
uuden maatalouspoliittisen ohjelman.

- Siinä käsittelemme näitä asioita ja 
esitämme keinoja korjata ongelmia. 
Ohjelma huomioi maatalouden, met-
sät, metsästyksen ja monta muuta tär-
keää maaseudun ja koko maan asiaa, 
Purra toteaa.

Alkutuottaja painettu maahan, 
muut korjaavat voiton

Kansanedustaja Ritva Elo-
maan mukaan perussuomalaiset on 
mukana opposition yhteisessä väliky-
symyksessä siksi, koska hallitus ei ole 
onnistunut näiden vakavien ongel-
mien korjaamisessa tai edes helpot-

tamisessa. Elomaa huomaut-
taa, että maatalous on syvässä 
kriisissä ja asia on ratkaistava 
välittömästi.

- Viljelijöiltä kysyttiin, mit-
kä ovat suurimmat haasteet, joita 
he tällä hetkellä kohtaavat. Keskeis-
tä on kannattavuuskriisi eli se, että 
kun tuottaa jotain, viivan alle ei jää 
kuin pitkä miinus. Alkutuotanto saa 
siis minimaalisen korvauksen. Alku-
tuottaja tuotteineen ryömii maassa, ja 
muut korjaavat voiton, Elomaa sanoo.

Vaikka viljelijät pitivät kustannus-
kriisiä suurimpana ongelmana, myös 
se huolettaa, mikä on heidän henkilö-
kohtainen jaksamisensa lähitulevai-
suudessa.

- Paine ja velat ovat kovia, ensi ke-
vään kylvöt edessä ja eläimet odotta-
vat navetassa ruokaa ja heiniä.

Myös kuluttajan etu kyseessä

Elomaa huomauttaa, että monia as-

karruttaa sekin, 
kuka jatkaa tilalla.

- Kuka on se nuo-
ri, joka jatkaa tilal-
la? Jos jatkajaksi tu-

leekin tilallisen oma jälkeläinen tai 
joku muu ostaa tilan, voi kysyä, mit-
kä ovat tulevaisuudennäkymät. Vas-
taus on, että ne ovat heikot. Se, että 
tuet maksetaan viivästyneenä, ei vaan 
voi mennä niin. Tukien maksaminen 
tapahtuu epämääräisesti. Periaattees-
sa viljelijät eivät tukea tarvitsisi vaan 
sen, että tuotteella on oikea hinta.

Elomaa huomauttaa, että nyt on 
kyse myös kuluttajan edusta ja huol-
tovarmuudesta.

- Kuluttajille pitää turvata mahdol-
lisuus saada kotimaassa valmistettua 
ruokaa. Meidän kaikkien etu on se, 
että viljelijät ja tuottajat voivat jatkaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Eduskunnan oppositioryh-
mät jättivät välikysymyksen 
hintojen nousun aiheuttamasta 
maatalouden kriisistä.

"Maataloudesta on tul-
lut hallituksen riitelyn 
uhri. Suomalaisesta ruo-
asta on tullut hallituk-
sen riitelyn uhri."

Alkutuottaja 
tuotteineen 
ryömii maas-
sa, ja muut 
korjaavat 
voiton.
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KASVINVILJELYTILAT 
ovat pulassa. Lannoitteiden 
hinnat ovat yli tuplaantuneet 
muutaman edellisen vuoden 
aikana. Ensi kesän lannoite-
laskut ja tuotantopanokset 
ovat ennätyskalliit, kansan-
edustaja Ville Vähämäki lu-
etteli.

- Kasvihuoneviljelijät ovat 
pulassa kohonneiden säh-
kölaskujen takia. Kotimai-
set kasvikset uhkaavat loppua 
kaupoista, kun kasvihuoneet 
kylmenevät.

- Kotieläintilat ovat pulassa. 
Neljäsosa päätoimisista koti-
eläintiloista on pahoissa mak-
suvalmiusongelmissa. Kus-
tannukset nousevat tiloilla, ja 
sääntelytaakka kasvaa mut-
ta ansiot eivät. Missä viipyy 
maatalouden tukipaketti? Vä-
hämäki kysyi.

Tehtyjen toimien 
vaikuttavuus 
kysymysmerkki

Maa- ja metsätalousminis-
teri Antti Kurvinen (kesk.) 
mainitsi, että hallitus on lan-
seerannut alkuvuodesta noin 
330 miljoonan euron huolto-
varmuuspaketin, josta yli 100 
miljoonaa euroa luonnon-

haittakorvauksia maksettiin 
syksyllä.

Kurvinen lisäsi, että tänään 
valtioneuvosto on hyväksy-
nyt uuden elintarvikemark-
kinalain, joka tulee hänen 
mukaansa parantamaan alku-
tuottajan asemaa kauppoihin 
nähden.

Vähämäki toivoikin, että 
toimenpiteitä tehdään nope-
asti, eikä ole aikaa odottaa li-
säbudjetteja. Vähämäki huo-
mautti, että joka päivä kolme 
maatilaa lopettaa toimintan-
sa.

Maaliskuussa tehdystä yli 
300 miljoonan tukirahasta on 
edelleen noin 117 miljoonaa 
jakamatta, ja Vähämäki vaa-
ti, että ne jaetaan jo nyt jou-
lukuussa.

- Me kyllä maatalousjaos-
tossa käsittelemme sen vii-
pymättä. Ottakaa neuvo vas-
taan, Vähämäki totesi.

Suomalaiset 
haluavat suomalaista 
ruokaa

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra huo-
mautti, että vaikka akuutteja 
ongelmia ratkaistaan rahal-
la, pitää nähdä myös koko-

Perussuomalaiset kysyi eduskunnan kyselytun-
nilla, missä viipyy maatalouden tukipaketti. In-
flaatio laukkaa, ja alkutuottajien kustannukset 
nousevat valtavalla tahdilla. Perussuomalaisten 
kansanedustaja Ville Vähämäki huomautti, että 
tällä on dramaattisia vaikutuksia suomalaiseen 
ruuantuotantoon eli huoltovarmuuteen, puhu-
mattakaan ruuan hinnasta.

Jopa kolme tilaa 
lopettaa joka päivä

Maataloudessa menee huonommin 
kuin vuosikymmeniin 

naisuus.
- Ruoantuottajan mahdol-

lisuuksia toimia rusikoidaan 
monesta suunnasta, eikä näi-
tä ongelmia korjata rahalla. 
EU:sta tuleva lainsäädäntö ja 
esimerkiksi suuruudenhullut 
kansalliset ilmastotavoitteet 
kasautuvat maanviljelijöil-
le valtavaksi byrokratiaviida-
koksi, Purra huomautti.

- Suomalaiset haluavat syö-
dä suomalaista ruokaa. Tätä 
menoa sitä ei vain ole kukaan 
tuottamassa.

Purra muistuttaa, että maa-
taloudessa on hätä. 

- Energian, polttoaineiden, 
rehun, lannoitteiden ja sie-
menten kustannukset koet-
televat alkutuottajia. Tässä 
on kyse ruokaturvasta. Siitä, 
että Suomessa tuotetaan koti-
maista, turvallista, hyvää ruo-

kaa tulevaisuudessakin.

Ruuan hinta kasvaa 
räjähdysmäisesti

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohta-
ja Ville Tavio huomauttaa, 
että maatalouden kustannus-

PARIKKALALAINEN maanviljeli-
jä Kari Pekonen esittelee luomu-
peltojaan. Äitienpäivän tienoilla 
taivaalla näkyi sakea parvi Suo-
men luontoon kuulumattomia 
eläimiä. 

Kutsumattomat vieraat – val-
koposkihanhet - jättivät jälkeen-
sä tallottuja ja ulostettuja kas-
vustoja, syötyjä heinän ja viljan 
oraita. Apilat katosivat parem-
piin suihin. Hehtaari vartissa: sil-

lä tahdilla hävisi heinä pellois-
ta. Muistoksi jäivät vain ruskeat 
kitukasvuiset nurmimaat ja kas-
vusto, josta puuttuu vähintään 
puolet.

Pekosen tila ei ole ainoa kohde. 
Valkoposkihanhet ajavat mui-
takin Itä-Suomen maatiloja lim-
boon, joka heikentää maaseu-
dun elinvoimaa. Hanhien takia 
nurmisatojen rehun laatu heik-
kenee ja maitotonnit vähenty-

Puoli miljoonaa kutsumatonta vierasta lennähti keväällä 
Karjalan maille kuin heinäsirkkaparvi. Ne jättivät jälkeen-
sä hirmuisen tuhon ja hävityksen: lasku maanviljelijä Kari 
Pekoselle oli 150 000 euroa tänä vuonna.

Kimpussa hanhet 
ja hallitus

Viljelijän kurimus: vät. Hanhet ahnehtivat ohikul-
kumatkallaan ison osan lehmien 
talviravinnosta, ja rehun tuotta-
minen alkaa käydä liian kalliiksi.

Lopulta lehmien määrää on 
vähennettävä, eikä viljelyksil-
le saada riittävästi lannoitetta 
karjanlannasta. Pekosen tilalla 
nautojen luomutuotanto ei on-
nistu valkoposkihanhien tuho-
amien laidunlohkojen takia. Isos-
sa kuvassa myös hiilensidonta 
kärsii hanhien aiheuttamasta tu-
hosta.

Vihreä hybridivaikuttaminen 
tuhoaa tuotannon

Pelloilla kulkiessaan Pekonen 
on totisesti juurillaan. Tila, jota 
hän viljelee ja jossa hän kas-
vattaa karjaa, on isien ja poiki-
en ketjun katkeamaton taidon-
näyte. 

Karin isoisä aloitti viljelyn so-

tien jälkeen. Ajat olivat kovat ja 
tulevaisuutta rakennettiin har-
tiavoimin. Sotien jälkeen teh-
tiin pitkää päivää ruokaturvan ja 
omavaraisuuden eteen. Ne olivat 
itsestään selviä tavoitteita, joihin 
päästiin vain uutteralla ja kyvyk-
käällä maanviljelyllä.

Vuosikymmenten saatossa 
maatalouden merkitys on hä-
märtynyt. Keväällä 2022 pahim-

man hanhivitsauksen aikaan 
Pekonen totesi Maaseudun Tu-
levaisuuden haastattelussa py-
säyttävästi: 

- Tässä leikitään ruokaturval-
la. Menossa tuntuu olevan mää-
rätietoinen ympäristöhallinnon 
ja vihreiden yhteinen hybridi-
vaikuttaminen, jonka tavoittee-
na on nautatuotannon alasajo. 
Tällä menolla eläimet vähenevät 

kasvun ja inflaation vaiku-
tukset näkyvät dramaattisesti 
ruokakassin hinnassa.

- Siksi tarvitaan pikaisesti 
toimia, että suomalaisilla on 
varaa käydä kaupassa jatkos-
sakin. Lihan, maitotuotteiden 
sekä juuston ja kananmunien 
hinnat nousevat lähikuukau-

Ville Vähämäki Ville Tavio

Ruoantuottajan mahdollisuuksia 
toimia rusikoidaan monesta suunnasta.

Katso koko haastattelu: suomenuutiset.fi
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Esiinny kuten Riikka - esiinny 
eduksemme
OLEMME joutuneet toimimaan niin pitkään vastavoima- ja 
oppositiopuolueena, että identiteettimme saattaa vääristyä. 
Olen huomannut liian usein liian monen kohdalla, että on sai-
rastuttu nurkkaan ajetun syndroomaan.

Kun tarpeeksi kauan toimii roolista käsin, jossa asettuu vas-
tahankaan toisten puolueiden moniin järjenvastaisiin ehdo-
tuksiin ja saa kuulla osakseen kritiikkiä, alkaa helposti luulla, 
että kaikki ovat minua vastaan ja se on ihan sama mitä sanon, 
koska sillä ei kuitenkaan ole mitään väliä ja vaikka olisikin, 
niin media kuitenkin vääristelee sen, mitä sanon.

Todellisuus on kuitenkin toinen. Olemme normaali puolue, 
ja vaikka meitä kohtaan on myös paljon asenteellisuutta, lin-
jamme nauttii laajaa kannatusta ja jatkuvasti huomaamme 
myös muiden puolueiden joutuvan tulemaan meitä vastaan.

On vaarallista vaipua siihen itsepetokseen, että kukaan ei mi-
nua kuitenkaan kuuntele ja että sillä ei olisi väliä, miten asi-
at sanoisin. Että kyllä Riikka puhuu TV:ssä järkeviä, mutta voi 
kun minuakin kuunneltaisiin.

Pahimmillaan sitä joko ajattelemattomuuttaan tai tarkoituk-
sella lisää sanomaa terästääkseen liikaa kossua sekaan ja sit-
ten sitä huomaa, kuinka on muiden huomion keskipisteenä ja 
kaikki tuijottavat. 

Perusteettomalla provosoinnilla on aina hintansa. Ensimmäi-
senä sitä nolaa itsensä, mutta samalla tulee nolanneeksi myös 
seurueensa. Meillä on hyvä sanoma, mutta imagomme ottaa 
jatkuvasti iskua ja moni epävarma miettii, haluaako kuulua 
porukkaamme.

Meidän normaalit ajatuksemme ovat tässä mielipideilmas-
tossa jo itsessään tarpeeksi provosoivia, että edes olisi mitään 
tarvetta kirjoittaa niitä lisäterästeiden kera.

Äänestäjää ei voi pyytää luottamaan, vaan luottamus pitää 
ansaita. Raju tykittely ja töräyttely aiheuttaa epävarmuutta 
kansalaisessa: ydinsanomasta ollaan usein samaa mieltä, mut-
ta herää kysymys, uskaltaako valtaa antaa sellaisen ihmisen 
käsiin, joka ei pysty hillitsemään itseään?

Meille perussuomalaisille tekisi hyvää joskus ottaa Riikan 
esiintymiset ikään kuin oppituntina. Sen sijaan että vain nau-
timme ja hurraamme, mitä hän sanoo, pohtisimme ja palasteli-
simme, miten hän sanoo asiamme.

Riikan tapa puhua herättää laajaa luottamusta kansalaisissa 
asiantuntijapiirejä myöten. Uskon, että siihen on ainakin kol-
me syytä. Hän pystyy artikuloimaan selkeästi, mikä on kus-
sakin asiassa vallitseva ongelma. Hän ei kuitenkaan jää tähän 
vaan esittää aina ratkaisun. Ja kolmanneksi tämä kaikki kerro-
taan asiallisesti. Hänen suustaan et kuule Soinin töräytyksiä, 
kuten ”persut ei persettä myy”, vaan Riikka esimerkiksi sanoo, 
että perussuomalaiset ovat esittäneet toimivat ratkaisut ener-
gian hinnan laskemiseksi ja muut puolueet joutuvat ennem-
min tai myöhemmin esittämään meidän ratkaisujamme.

Sinunkin tuttavapiirissäsi on paljon perussuomalaisia arvoja 
kannattavia ihmisiä piilossa. He seuraavat kyllä tarkkaan, mitä 
sanot, vaikkeivat aina tykkää-nappia painakaan. Liian moni 
vielä pelkää tulla yhdistetyksi perussuomalaisiin, ja se on ihan 
oma vikamme – siitäkin huolimatta, että media on meitä koh-
taan armottomampi kuin muita.

Kun jaksat tarpeeksi pitkään toimia niin vastuullisesti kuin 
yhteisiä asioita hoitavilta ihmisiltä odotetaan ja jaksat perus-
tella asiasi faktojen ryydittämänä, yhä useampi lähipiiristäsi 
uskaltaa alkaa komppaamaan sinua. Älä pilaa sitä luottamusta 
sillä hetkellä, kun tulee houkutus päivittää joku mukanokke-
la yliampuva somepäivitys tai levittää joku salaliittohuhu, mitä 
kukaan ei ole vielä kuullut. Poliitikkona viestisi ei voi olla mu-
tua tai huhua, vaan sen on aina perustuttava koeteltuihin fak-
toihin.

Kun jokainen meistä lunastaa luottamuksen tuttavapiiris-
sään, tuttaviemme ystävät ja heidän ystävänsä alkavat kannat-
tamaan meitä. Sen jälkeen meitä on aika mahdoton pysäyttää 
– edes punavihreisiin arvoihin kallellaan olevan median toi-
mesta.

Menestystä ja malttia – politiikka on pitkäjänteinen laji.

SEBASTIAN TYNKKYNEN
PERUSSUOMALAISTEN 
3. VARAPUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

sina jopa yli 20 prosenttia 
vuoden takaiseen verrattu-
na! Tavio toteaa.

- Kohtuuhintaista koti-
maista ruokaa on oltava saa-

tavilla. Kuluttajat kamppai-
levat monien nousseiden 
kustannusten kanssa, ja nyt 
ollaan hälyttävässä tilantees-
sa, jossa ihmiset joutuvat 

tinkimään ruokatarvikkeista.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Neljäsosa päätoimisista 

kotieläintiloista on pahoissa 

maksuvalmiusongelmissa.

Maatalouden kustannuskasvun ja inflaa-
tion vaikutukset näkyvät dramaattisesti 
ruokakassin hinnassa.

varmasti.
Hanhiongelma ei ole uusi il-

miö. Hanhikannan muutos nä-
kyy myös Pekosen mailla. Ai-
emmin tuhot olivat muutaman 
kymmenen hehtaarin alueella, 
mutta nyt hävitys on laajentu-
nut 160 hehtaarin alalle. Parik-
kalan kunnan viljelyksistä vä-
hintään kolmannes tuhoutuu 
hanhien takia, arvioi Pekonen ja 
varoittaa lintukannan leviävän 
nyt jo Keski-Suomea kohti.

Hanhipaimenia ja 
ruokintapeltoja

Mitä sitten hanhiongelman 
kanssa pitäisi tehdä? Valkopos-
kihanhi on Suomen luonnon-
suojelulailla rauhoitettu lintu, 
jonka rauhaa ei saa häiritä il-
man poikkeuslupaa.

Tähän mennessä hanhia on 
koetettu hätistellä droneilla, 

koirilla ja hanhipaimenia palk-
kaamalla, mutta hanhet tottu-
vat niihin nopeasti ja harval-
la maatalon isännällä on aikaa 
karkottaa hanhia 18 tuntia vuo-
rokaudessa.

Syyskuussa 2020 ympäristö-
ministeri Krista Mikkonen (vihr) 
toi esiin hanhityöryhmän han-
hinyrkin ratkaisun hanhion-
gelmaan: lintupeltojen eli niin 
kutsuttujen hanhien buffet-pel-
tojen perustamisen.

Parhaiten hanhiin tepsisi hau-
likko. Suomen Metsästäjäliitto 
on ajanut valkoposkihanhea va-
paasti metsästettäväksi riista-
linnuksi. 

Nykyisellään karkotus- ja tap-
poluvan hakeminen on kuukau-
sia kestävä viranomaisruljanssi. 
Ja vaikka luvan saisikin, on nou-
datettava tarkasti viranomais-
ten ehtoja. Ammuttua lintua ei 
saa nostaa maasta ennen kuin 

se on rengastettu. Lintua ei saa 
syödä, vaan se pitää polttaa tai 
haudata. Ja kaikesta pitää laatia 
tarkka raportti päivittäin. Lin-
nun ampumisen yksityiskohdat 
on kirjattava huolellisesti, koska 
viranomainen tekee virheestä 
tutkintapyynnön poliisille. Suo-
mi sääntelee asiassa tiukemmin 
kuin EU, joka ei ole kieltänyt 
hanhien ampumista.

Kaiken kukkuraksi tuottaji-
en oikeusturva on perin vaa-
timaton hanhihävityksen kes-
kellä. Pekosen mukaan asioista 
päättävät byrokraatit edusta-
vat usein vihreää aatetta. Moni 
maanviljelijä kuulemma pelkää 
sitä, että julkisesti esitetty kri-
tiikki kostautuu esimerkiksi lu-
pahakemusten käsittelyn viiväs-
tymisenä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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PÄIVÄNPOLITIIKAN pu-
heenaiheita ovat esimerkiksi 
translaki, saamelaiset ja EU:n 
uusimmat metkut. Samaan 
aikaan kansalaisten huomio 
on kuitenkin hintojen nou-
sussa, sillä inflaatio on ky-
selytutkimustenkin mukaan 
ylivoimaisesti suurin yhteis-
kunnallinen huolenaihe Suo-
messa.

Jokapäiväisten kulujen 
kanssa taisteleminen kos-
kettaa yhä useampia. Perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Riikka Purra nostaa Maa-
seudun Tulevaisuuden ko-

Jokapäiväisten kulujen kanssa taisteleminen 
koskettaa yhä useampia suomalaisia, mut-
ta usein huomiota kiinnitetään vain kaikkein 
pienituloisimpiin ja kaikkein suurituloisim-
piin siten, että edellisille halutaan antaa lisää 
ja jälkimmäisiltä ottaa pois. Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Riikka Purra nostaa esil-
le keskiluokan, joka joutuu tällä hetkellä elä-
mään kädestä suuhun.

”Nyt kaikki tarmo 
siihen, että tavalliset 
suomalaiset selviävät”

Työssäkäyvä keskiluokka ahdingossa 
kohoavien elinkustannusten vuoksi 

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja ja puolustusvalio-
kunnan varapuheenjohtaja Jari 
Ronkainen pitää esitystä mah-
dottomana.

- On täysin käsittämätöntä, 
että tällaisen ilmastopaneelin ja 
sen puheenjohtaja Markku Olli-
kaisen annetaan vaikuttaa Suo-
men liikennepolitiikkaan. Aivan 
sama kuin aseistakieltäytyjät 
tai Sadankomitea päästettäisiin 
sorkkimaan Suomen puolustus-
politiikkaa.

Nykyisessä in-
flaatiotilantees-
sa ja energiakriisis-
sä esimerkiksi yli 
20 prosentin koro-
tus polttoaineen 
hintaan tarkoittaisi 
kuoliniskua yritys-
ten kilpailukyvylle 
ja koko Suomen taloudelle.

- Ajatus on aivan järjetön ja 
kyseenalaistaa täysin esittäjän-
sä hahmotuskyvyn, Ronkainen 
sanoo.

Suomen ilmastopaneeli esittää raportissaan, että 
Suomelle tarvitaan oma kansallinen päästökauppa-
malli liikenteen hiilivähennystavoitteiden saavutta-
miseksi. Paneelin laskelmien mukaan päästökauppa 
aiheuttaisi polttoaineelle kalleimmillaan 88 sentin 
hinnannousun litraa kohden.

”Kuolinisku koko taloudelle”
Ilmastopaneeli ehdottaa Suomen omaa liikenteen päästökauppaa 

Miljardien rahanmeno

Nykyisen hallituksen tavoit-
teena on puolittaa liikenteen 
päästöt vuoden 2005 tasosta, 

mikä tarkoittaa pääs-
töjen leikkaamista 
12,5 miljoonasta ton-
nista 6,25 miljoonaan 
tonniin vuoteen 2030 
mennessä.

- Hallituksen kun-
nianhimoiset ilmas-
totavoitteet ja EU:n 
vaatimukset, nyt vii-

meisimpänä kaavailut ennallis-
tamisasetukseksi, merkitsevät 
miljardien ja taas miljardien ra-
hanmenoa ilman, että suoma-
laiset saavuttavat sillä mitään.

- Todellisuudessa Suomi hoi-
taa tonttinsa hyvin, ja jos suot 
laskettaisiin hiilinieluiksi, olisim-
me jo lähellä hiilineutraaliutta. 
Emme voi jatkuvasti nakertaa 
omaa hyvinvointiamme ylimi-
toitetuilla ilmastotoimilla, Ron-
kainen toteaa.

Energiapalettia 
monipuolistettava

Ronkainen korostaa, kuinka 
hiilineutraalisuustavoite aiheut-
taa haasteita Suomen huolto-
varmuudelle.

- Liikennepolttoaineiden 
päästökauppa vaikeuttaisi jo 
nyt ahtaaksi ajettua huoltovar-
muusvarautumista. Olemme te-
kemässä kalliiksi tai luopumas-
sa fossiilisesta energiasta ennen 
kuin korvaavia tuotantomuoto-
ja on edes olemassa.

- Turvetuotanto on ajettu alas, 
vaikka Suomella on Norjan öljy-

varoja vastaavat energiamäärät 
soihin sidottuina. Päinvastoin 
energiapalettia tulisi monipuo-
listaa jo ihan kriisinkestävyy-
denkin kannalta, Ronkainen pe-
rustelee.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

lumnissaan esille erityisesti 
keskiluokan vaikean tilan-
teen, joka jää usein vähem-
mälle huomiolle.

- Huomiota rahaan liitty-
vissä kamppailuissa saavat 
yleensä eniten kaikkein pie-
nituloisimmat ja kaikkein 
suurituloisimmat. Edellisille 
halutaan antaa lisää ja jälkim-
mäisiltä ottaa pois. Tilanne 
on nyt kuitenkin se, että suuri 
joukko työssäkäyviä keskitu-
loisia on ahdingossa. He eivät 
ole riittävän pienituloisia saa-
dakseen sosiaaliturvaa, mut-
ta eivät myöskään riittävän 

hyvätuloisia selvitäkseen. He 
elävät kädestä suuhun ja yrit-
tävät säästää sieltä, mistä vie-
lä voi, Purra kirjoittaa.

Ylihintainen 
liikkuminen on 
suuri rasite

Purra muistuttaa, että hin-
tojen nousu heikentää myös 
työn perässä liikkuvuutta.

- Keskituloisten joukossa 
kohonnut liikkumisen hin-
ta saa pohtimaan työnteon 
kannattavuutta etenkin siel-
lä, missä auto on välttämätön 

ja työmatkat pitkiä. Maassa, 
jossa muutenkin työ tuntuu 
usein kannattavan heikom-
min kuin kotiin jääminen, yli-
hintainen liikkuminen on 
suuri rasite. Tähän kun laske-
taan mukaan valtaviksi muut-
tuneet sähkölaskut, selvästi 
noussut ruuan hinta ja kipua-
va korkotaso, on yhtälö mo-
nille toivoton. Mutta ei tässä-
kään vielä kaikki.

- Koska ministeriö ei osan-
nut arvioida tämän vuo-
den inflaatiovauhtia oikein, 
jäi hallituksen tälle vuodelle 
esittämä inflaatiohyvitys tu-

loveroasteikkoon aivan liian 
pieneksi. Tästä seuraa se jär-
jettömyys, että suurimmalla 
osalla suomalaisista verotus 
kiristyy ensi vuonna, monen-
laisten lupausten vastaisesti. 
Verotus kiristyy myös alim-
missa tuloluokissa eli 1 600 
euroa ja 2 400 euroa kuukau-
dessa ansaitsevilla.

Toissijaisuudet 
siirrettävä odottamaan

Purra vaatiikin päättäjiä 
kohdistamaan nyt huomion 
perusasioihin.

Jari Ronkainen

"Emme voi 
jatkuvasti 
nakertaa
omaa 
hyvinvointi-
amme."

"He elävät kädestä suuhun 
ja yrittävät säästää sieltä, 
mistä vielä voi."

Jokapäiväisten 
kulujen kanssa 
taisteleminen 
koskettaa yhä 
useampia suo-
malaisia.

Energian hintaa 
nostavat ilmas-
totoimet tulisi 
nyt siirtää odot-
tamaan parem-
pia aikoja.
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- Energiakriisiin ei ole 
helppoja hokkuspokkusrat-
kaisuja – varsinkaan kroo-
nisesti ylikuluttavassa julki-
sessa taloudessamme. Mutta 
sitäkin suuremmalla syyllä 
olisi tärkeää huolehtia, että 
kaikki ne omissa käsissämme 
olevat tekijät, jotka hintoja 
nostavat, poistettaisiin. Näi-
tä löytyy niin monenlaisis-
ta ilmastotoimista, väärän-
laisista energiapoliittisista 
ratkaisuista kuin tärkeysjär-
jestysten vinoumistakin.

- Autoilun hintaa ei ole syy-
tä laskea jakeluvelvoittee-

seen puuttumalla vain juu-
ri vaalien alla ja nostaa taas 
pian niiden jälkeen, vaan jär-
keistää kokonaisuutta. Kaik-
ki lillukanvarret ja toissi-
jaisuudet tulisi nyt siirtää 
odottamaan parempia aiko-
ja. Päätöksentekijöiltä vaa-
ditaan yhä suoraselkäisem-
pää huomiota perusasioihin. 
Kaikki tarmo siihen, että ta-
valliset suomalaiset selviä-
vät, perussuomalaisten pu-
heenjohtaja kirjoittaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

ON valitettavaa, että hallitus jat-
kaa autoilun kulujen nostamista 
milloin mitenkin naamioituna, 
kuten jakeluvelvoitteen tapauk-
sessa ilmenee, kansanedustaja 
Sheikki Laakso harmittelee.

Hallitus on pyrkinyt kerää-
mään irtopisteitä alleviivaamal-
la jakeluvelvoitteen alentamista 
ja siitä seuraavaa hinnan laskua 
kuluvalle vuodelle – siis sopi-
vasti juuri ennen vaaleja.

- Sen hallituspuolueet ovat 
kuitenkin unohtaneet kansal-
le kertoa, että heti vaalivuoden 
jälkeen pieni velvoitteen alene-
ma otetaan takaisin nostamalla 
jakeluvelvoite moninkertaiseksi, 
valiokunnan juuri käsittelemän 
hallituksen esityksen mukai-
sesti, valiokuntavastaava Laak-
so jatkaa.

Jakeluvelvoite yli 
kolminkertaiseksi

Hallituksen esitys korottaa ja-
keluvelvoitteen yli kolminker-
taiseksi nykyiseen nähden ja lä-
hes kaksinkertaiseksi alennusta 
edeltäneeseen verrattuna.

- Vuoden 2024 korotus yk-
sin nostaa polttoaineen hinto-
ja kymmenillä senteillä litralta, 
kansanedustaja Petri Huru to-

teaa.
- Seuraava korotus vuodelle 

2030 nostaisi jakeluvelvoitteen 
jo 34 prosenttiin. Tällä hetkel-
lä hallituksen tarjoamalla ”alen-
nuksella” velvoite on 12 pro-
senttia, Huru huomauttaa.

Autoilijaa piinaava piilovero

Perussuomalaiset kansan-
edustajat vaativat jakeluvelvoit-
teen poistoa kokonaisuudes-
saan ja kritisoivat hallituksen 
toiminnan läpinäkymättömyyt-
tä.

- Hallituksen polttoainepoli-
tiikka on hyvin harhaanjohta-
vaa. Polttoaineen hinnankoro-
tukset ovat todellinen autoilijaa 
piinaava piilovero, linjaa kan-
sanedustaja Jouni Kotiaho.

- Vaatimamme jakeluvelvoit-
teen poisto johtaisi välittö-
mästi polttoaineiden hintojen 
laskuun ja nostaisi kuljetus-
alan kilpailukykyä sekä jättäisi 
enemmän rahaa jokaisen suo-
malaisen kukkaroon, Kotiaho 
huomauttaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Perussuomalaisten kansanedustajat liikenne- ja viestin-
tävaliokunnassa ovat jättäneet hallituksen esitykseen 
eriävän mielipiteen. Tällä kertaa jyrkkä näkemysero hal-
lituksen ja suurimman oppositiopuolueen välillä koskee 
polttoaineen jakeluvelvoitetta.

Hallitus nostamassa 
polttoaineen hintaa 
kymmenillä senteillä 

Perussuomalaiset vastustavat jakeluvelvoitetta:

Sheikki Laakso

Jouni Kotiaho

Petri Huru

Päästökauppa aiheuttaisi polttoaineelle kalleimmillaan 
88 sentin hinnannousun litraa kohden.

Vuoden 2024 korotus yksin 

nostaa polttoaineen hintoja 

kymmenillä senteillä.

Energiakriisiin 
ei ole helppoja hokkus-

pokkusratkaisuja.

Inflaatio on kysely-
tutkimustenkin mu-
kaan ylivoimaisesti 
suurin huolenaihe 
Suomessa.
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- ME haluamme, kuten kaik-
ki suomalaiset, huolehtia ym-
päristöstä ja suojella luontoa. 
Päästöjä on välttämätöntä vä-
hentää hallitusti, oikein aika-
taulutettuna, vaikuttavasti ja 
kustannustehokkaasti. Kuiten-
kin niin, että suomalainen arki 
on sujuvaa, turvallista ja koh-
tuuhintaista, Lulu Ranne pai-
nottaa.

Onko tavoite 
uhrauksien arvoinen?

Ranteen mukaan Suomen ny-
kyinen hiilineutraaliustavoi-
te on Uruguayn jälkeen maail-
man toiseksi kirein.

- Oleellinen kysymys on, 
onko tavoite oikein perustel-
tu, tarkoituksenmukainen ja 
uhrauksien arvoinen. Mitä se 
maksaa ja mitä siitä seuraa?

- Hallitus ei vastaa näihin ky-
symyksiin, koska totuus on 
karmea. Hallituksen mielestä 
elämisen koko infra ja tekno-
logia tulee investoida uusiksi 
alle 15 vuodessa tekemällä ny-

kyisen käyttö mahdottomaksi, 
Ranne ihmettelee.

Ilmastopolitiikka 
paisuttaa velkaa

Yhä suurempi osa kansalais-
ten tuloista menee perustar-
peisiin, ruokaan, asumiseen 
ja liikkumiseen sekä velkojen 
hoitoon. Muu kulutus vähe-
nee ja heikentää talouden elin-
voimaa.

Suomen perustelemattoman 
kireä tavoite aiheuttaa laaja-
mittaista energiaköyhyyttä ja 
hyvinvointitappioita. Tavoit-
teen saavutta-
misella 15 vuot-
ta muita ennen ei 
ole mitään vaiku-
tusta ilmaston-
muutokseen.

- Suomen kaup-
patase on tänä 
vuonna jo yli 9 
miljardia euroa 
alijäämäinen. Talous ei kes-
tä hallituksen ja kokoomuk-
sen ajamaa ilmastopolitiikkaa. 

Eduskunta käsitteli torstaina vuoden 2022 ilmastovuosikertomusta. 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ran-
ne peräänkuulutti vaikuttavaa ja kestävää ilmasto- ja ympäristöpoli-
tiikkaa, jolla perussuomalaiset haluavat korvata äärivihreyden.

”Talous ei kestä hallituksen ja 
kokoomuksen ilmastotoimia”

Suomen hiilineutraaliustavoitteen karmea hinta paljastuu vähitellen

Vuosikertomuksessa todetaan-
kin, että ilmastopolitiikka pai-
suttaa velkaa ja kasvattaa tu-
lonsiirtojen tarvetta. Lisäksi 
todetaan, että “ilmastopolitiik-
kaa ei ole itsensä rahoittavaa”. 
Koko totuus ilmastofanaatti-
suuden hintalapusta alkaa vä-
hitellen paljastua kaikille, Ran-
ne sanoo.

Nyt tarvitaan malttia 
ja maalaisjärkeä

Ranne huomauttaa, että vaik-
ka energiateknologia on mur-
roksessa, nykyiset teknologi-

at eivät ratkaise 
päästöongelmia ei-
vätkä siihen rii-
tä luonnonvarat tai 
kansalaisten sieto-
kyky.

Nykyinen, käyt-
tökelpoinen tek-
nologia on saatava 
käyttää loppuun. 

Esimerkiksi polttomoottoreita 
tai puun polttoa ei pidä kieltää. 
Vetyteknologia, hiilidioksidin 

talteenotto, kuljetus ja varas-
tointi sekä synteettiset polt-
toaineet ovat kehittymässä, ja 
Suomi on aktiivisesti mukana 
tässä kehitystyössä.

- Kestää kuitenkin vielä vuo-
sia ja vuosikymmeniä ennen 
kuin saamme jokaisen kukka-
rolle sopivia, päästöttömiä rat-
kaisuja markkinoille. Kansalai-
set voivat niitä odotellessaan 
elää hyvällä omallatunnolla 

omaa arkeaan. Meidän päättä-
jien taas tulee siirtää Suomen 
hiilineutraaliustavoitetta vuo-
teen 2050 ja vähintäänkin tup-
lata Suomen hiilibudjetti.

- Nyt tarvitaan teknistä ja ta-
loudellista malttia ja maalais-
järkeä, Ranne painottaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän puheenjoh-
taja Ville Tavio on jättänyt 
eduskunnassa toimenpidea-
loitteen, jossa vaaditaan val-
tiolta suoraa sähkötukea ku-
luttajille tai vaihtoehtoisesti 
sähkön kansallisen hintakaton 
säätämistä.

Tavio toteaa, että Norjas-
sa valtio on jo päättänyt mak-
saa 90 prosenttia sähkön hin-
taosuudesta, joka ylittää noin 

0,07 euroa kilowattitunnilta. 
Tavio kannattaa samantapais-
ta mallia Suomeen.

- Samaan aikaan kun sähkön 
hinnat ovat nousseet, inflaatio 
on kiihtynyt kovimmilleen sit-
ten 1980-luvun. Ostovoiman 
pelastaminen vaatii voimak-
kaita tekoja, Tavio sanoo.

- Pääministeri Marinin halli-
tus ei ole ymmärtänyt asian 
akuuttia luonnetta. Jos kotita-
louksia yritetään auttaa ener-

giahintakriisissä veronpalau-
tuksilla, apu näkyy tileillä vasta 
pitkällä viiveellä, Tavio sanoo.

Tavio katsoo, että toinen 
vaihtoehto on säätää hintakat-
to kaikkiin sähkölaskuihin.

- Mikäli hintakaton käyttöön-
ottoon päädytään, sen pitää 
koskea myös niitä asiakkaita, 
joiden sähkösopimus on sol-
mittu ennen hintakaton voi-
maantuloa, Tavio linjaa.

Tavio: Suoraa sähkötukea suomalaisille

- PÄINVASTOIN kuin ajan wo-
ke-hengestä voisi päätellä, mie-
hiä tarvitaan edelleen lasten te-
koon ja kasvattamiseen sekä 
yhteiskunnan pyörittämiseen 
yleensäkin, sanoo kansanedus-
taja Lulu Ranne.

Ranne listaa, miten 50 vuotta 

sitten Suomeen syntyi tammi-
syyskuussa 45 237 vauvaa, tänä 
vuonna 34 227 eli 11 010 vau-
vaa vähemmän. Syntyvyys on 
mittaushistorian alhaisin. Jotain 
on maailman onnellisimmas-
sa maassa pielessä. Ajan hen-
ki myös on, ettei monien ongel-

Suomessa vietettiin juuri miestenpäivää ja lapsen oikeuksien 
päivää. Näiden päivien kunniaksi perussuomalaisten eduskun-
taryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne tarkastelee, mitä 
Suomen miehille ja lapsille kuuluu.

”Woke- ja ilmastovouhottajat 
katsokoot peiliin” 

Suomessa ei ole tarpeeksi Suomi-vauvoja eikä Suomi-isiä

mien perimmäisiä syitä haluta 
nähdä, koska sisimmässään ym-
märretään syiden olevan omas-
sa politiikassa.

- Suomessa ei ole tarpeek-
si Suomi-vauvoja eikä tarpeeksi 
Suomi-isiä.

Ilmastoahdistus aiheuttaa 
keinottomuuden tunnetta

Ranne huomauttaa, että tera-

piahavaintojen mukaan lisään-
tynyt ilmastoahdistus aiheut-
taa keinottomuuden tunnetta. 
Maailman väitetään tuhoutu-
van, joten miksi hankkia per-
hettä, ehkä edes ammattia?

Lapsiasiavaltuutetun vuoden 
2022 kertomuksen mukaan vii-
desosa 18–45-vuotiaista ei ha-
lua lapsia. Itsekkäiden syiden 
jälkeen kolmanneksi ja neljän-
neksi tärkeimpinä mainittiin 
”maapallon kantokyky ei kestä 
lisää ihmisiä” (54 %) ja ”lapset-
tomuus on ilmastoteko” (46 %). 
Tätä mieltä olivat erityisesti Ete-
lä-Suomessa asuvat 25–35-vuo-
tiaat.

- Työeläkeyhtiö Varman toimi-
tusjohtajan Risto Murron mu-

kaan kolmannes 40–45-vuo-
tiaista suomalaismiehistä on 
lapsettomia. Usein he ovat vain 
peruskoulun varassa. Peruskou-
lun varaan jääneiden nuorten 
miesten hedelmällisyysluku on 
vain 1, kun naisten luku on se-
kin alhainen 1,35. Miksi pojat 
syrjäytyvät jo peruskoulussa?

Miehille kostamiselle 
ei ole perusteita

Ranne toteaakin suomalaisia 
heteromiehiä syrjivää ilmapiiriä 
sekä ilmastopaniikkia lietsovi-
en tahojen kantavan tilanteesta 
vastuun. Miehille kostamiselle 
tai ilmastopaniikille ei ole mi-
tään perusteita.

"Suomen 
kauppatase
on tänä 
vuonna jo yli 
9 miljardia 
euroa alijää-
mäinen."

Suomen nykyinen 
hiilineutraaliustavoite on 

Uruguayn jälkeen maailman 

toiseksi kirein.

Lulu Ranne peräänkuuluttaa 
teknistä ja taloudellista malt-
tia ja maalaisjärkeä.
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SUOMALAISILLE riittää tämä 
ilmastotoimien yltiöpäisyys. 
Heitä huolettavat eniten nou-
sevat hinnat.

Myös perussuomalaiset on 
teettänyt tutkimuksen Kantar 
TNS:llä. Gallupin mukaan puo-
let suomalaisista on selvästi 
sitä mieltä, että hiilineutraali-
suustavoitteen pitää nyt jous-
taa. Samalla kansalaisten halu 
maksaa ilmastotoimista on en-
tisestään pienentynyt.

- Yli 70 prosenttia suomalai-
sista on valmis maksamaan 
korkeintaan 10 euroa kuukau-
dessa lisää edistääkseen ilmas-
totoimia. Melkein joka kolmas 
ei euroakaan! Rahat on lop-
pu, tämä sumutus ei enää käy. 
Ette voi jatkaa tällä tiellä. Kaik-

ki hintoja nostavat omat toi-
menne pitää nyt perua, Riikka 
Purra vaati.

Pääministeri Sanna Mari-
nin (sd.) puheenvuoro sisälsi 
vain lisää ilmastotoimia. Hänen 
mukaansa ilmastonmuutos on 
ihmiskunnan suurin uhka, eikä 
se poistu sodan ja energiakrii-
sin myötä.

Marin kehui EU:n yhteisiä il-
mastotoimenpiteitä, esimer-
kiksi päästökauppaa, jota 
ollaan laajentamassa liikentee-
seen ja asumiseen.

Purran mukaan huomionar-
voista kuitenkin on, että Ma-
rinin mainitsemat toimet vain 
pahentaisivat tilannetta, sillä 
niillä polttoaineiden ja asumi-
sen hinnat vain nousevat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Rikka Purra nosti eduskunnan 
kyselytunnilla esille juuri julkaistun Euroopan investointipan-
kin tutkimuksen, jonka mukaan yli puolet suomalaisista haluaa 
hidastaa liian nopeaa ja kallista ilmastopolitiikkaa.

Kansa tyrmää ylikireät 
ilmastotoimet

- JOS SDP kantaisi aidosti huol-
ta Kehä kolmosen pohjoispuo-
lella olevien kansalaisten elä-
misen ehdoista ja yritysten 
toimintaedellytyksistä, olisi lii-
kenneministeri Timo Harakka 
tyrmännyt välittömästi Ilmas-
topaneelin esitykset. Hän totesi 
vain, että bensan hinta nousee 
vääjäämättömästi, Riikka Purra 
ihmettelee.

- SDP-vetoinen hallitus ajaa lii-
kenteen päästötavoitteellaan 
täysin nurkkaan. Suomi on si-
toutunut puolittamaan liiken-
teen päästöt vuoteen 2030 
mennessä. Tällä liian kireällä ai-
kataululla päästötavoitteiden 
toteuttamisen hintalappu on 
autoilijoille ja yrityksille koh-
tuuttoman suuri.

Maariski kasvaa 
merkittävästi

Logistiikkakustannukset ovat 

eräs keskeisim-
mistä yritysten 
kustannuskom-
ponenteista. 
Ne ovat nou-
sussa muuten-
kin. Kansallinen 
päästökauppa nostaisi kustan-
nuksia pitkälle kipurajan yli.

- Jos logistiikkakustannuksia 
ei voida ennustaa luotettavasti, 
Suomen maariski kasvaa mer-
kittävästi, Purra muistuttaa.

”Suomea ennallistetaan 
kivikaudelle”

Purran mukaan yritykset seu-
raavat tarkasti eri maiden po-
liittisia suunnitelmia ja niistä ai-
heutuvia maariskejä.

- Konsernit turvaavat koko-
naiskannattavuuttaan riskilas-
kelmilla. Jos riskit kasvavat lii-
an suuriksi, Suomeen sijoitetut 
tehtaat suljetaan eikä uusia teh-

Perussuomalaiset ei hyväksy missään olosuhteissa 
kansallista liikenteen päästökauppaa. Kansallinen 
päästökauppa nostaisi polttoaineiden pumppuhinnat 
sikamaisen korkeiksi. Tuore Ilmastopaneelin raportti 
arvioi kansallisen päästökauppajärjestel-
män korotusvaikutukseksi 30-80 senttiä 
polttoaineen litrahintaan.

”Hävytöntä, että SDP 
kiihdyttää kansalaisten 
kurittamista”

Autoilijat ja yrittäjät ajetaan ahtaalle

taita maahamme enää sijoiteta.
– SDP-vetoinen hallitus on 

pakkolaeilla ja hintojen koro-
tuksilla lopettamassa fossiilis-
ten polttoaineiden käytön en-

nen kuin korvaavia 
tuotantomuotoja on 
ehditty kehittää. Suo-
mea ennallistetaan 
kivikaudelle.

Hintojen nousu 
kurittaa jo nyt

Purra kertoo samal-
la tulevasta ohjelmajulkistuk-
sesta:

- Perussuomalaiset julkistaa 
tammikuussa sinivalkoisen siir-
tymän ohjelman. Siinä kuva-
taan keinot, joilla sekä hiilidiok-
sidipäästöjä minimoidaan että 
lasketaan sähkön ja polttoai-
neiden hintoja, Purra kertoo.

- Suuri osa suomalaisista miet-
tii tälläkin hetkellä, miten he 
selviävät nousseiden hintojen 
kanssa. On hävytöntä, että he 
saavat lisää laskuja hallitukselta 
ja Ilmastopaneelilta.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA LEHTIKUVA

Jos riskit 
kasvavat liian 
suuriksi, Suo-
meen sijoi-
tetut tehtaat 
suljetaan.

- Suomi on sukupuolten mah-
dollisuuksien suhteen Islannin 
jälkeen maailman toiseksi ta-
sa-arvoisin maa. Tasa-arvoises-
sa maassa pojankin pitäisi voida 
kasvaa hyvän itsetunnon omaa-
vaksi, kunnioituksen ansaitse-
vaksi, rakastetuksi ja rakasta-
vaksi, lapsia hankkivaksi ja töitä 
tekeväksi mieheksi. Tulevaisuut-
ta rakentavaksi mieheksi.

Ranteen mukaan Suomen 
luonnon kantokykyä kuvaa-
va biokapasiteetti on parhaiten 
säilynyt koko planeetalla ja elät-
täisi yli kaksinkertaisen väestön. 
Ilmasto ei uhkaa olemassaolo-
amme. Me suomalaiset huoleh-
dimme tietenkin luonnostam-
me, mutta EU:n reservaatiksi 

muuttumalla sekä omaa kan-
saamme ja talouttamme tuhoa-
malla emme pelas-
ta ketään.

- Kehotankin 
woke-vouhotta-
jia ja ilmastopanii-
kin lietsojia katso-
maan sydämeensä, 
mitä on tullut teh-
tyä.

Lapsen saaminen 
on suurin lahja

Ranne kannustaa Suomen 
nuoria perheitä kohtaamaan 
lastensa, myös poikien, huolet 
ja valamaan heihin tulevaisuu-
den uskoa ja tahtoa. Nuorten 

miesten ja naisten kannattaa 
luottaa itseensä ja tulevaisuu-

teen ja hankkia 
lapsia, jos se vain 
on mahdollista. 
Lapsen saaminen 
on suurin lahja, ei 
itsestäänselvyys.

- Suomi on suo-
malaisille maail-
man paras maa, 
eikä lapsilla ole 

missään parempaa mahdol-
lisuutta kasvaa hyvinvoivik-
si Suomen rakentajiksi ja elää 
täyttä ja onnellista elämää.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Suomi on 
suomalai-
sille maail-
man paras 
maa.

Lapsen saaminen on suurin lahja, 
ei itsestäänselvyys.

SDP-vetoinen hallitus on ajamassa Suomea nurkkaan päästötavoitteillaan.
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PERUSSUOMALAISTEN 
puheenjohtaja Riikka Pur-
ra syytti puheessaan hallitus-
ta siitä, ettei se tee elettäkään 
estääkseen EU:n metsän-
käyttöä ja kansallista taloutta 
haittaavia esityksiä.

Haitallisia 
määräyksiä riittää

Purra huo-
mauttaa, että 
EU:n haitallisten 
määräysten kun-
nioittamisen li-
säksi hallitus ki-
ristää talouden 
ja metsäteolli-
suuden ahdin-
koa entisestään 
omalla ylikireäl-
lä ilmastopolitiikallaan.

- Suomen metsiä ei suin-
kaan ensisijaisesti uhkaa sen 
paremmin Ponssen moto 

kuin muukaan kato, vaan Eu-
roopan unioni. Erilaisia met-
sänomistajiin, metsätalou-
teen ja metsäteollisuuteen 
kohdistuvia vaatimuksia syn-
nytetään Brysselissä yhä suu-
remmalla raivolla,  Purra la-
tasi.

Purra luetteli EU:n vaatimi-
na haitallisina toimina ajan-
kohtaisen ennallistamisase-

tuksen lisäksi 
muut biodiversi-
teettistrategian 
osat, taksonomi-
an, metsäkato-
asetuksen, hiili-
sertifioinnin ja 
ilmastopaketin.

- Näitä riittää, 
Purra totesi.

Päätösvaltaa viedään 
taas EU:lle

Purra huomautti, että kaikki 

Perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemo-
kraatit ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen hal-
lituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä niin 
sanotussa ennallistamisasetuksessa. Asetuksel-
la pyritään ”ennallistamaan” metsiä ja turvepel-
toja, ja sillä olisi arvioiden mukaan dramaattisia 
vaikutuksia metsä- ja maatalouteen.

”Miten Suomen 
EU-vaikuttaminen 
voi olla näin 
kelvotonta?”

Oppositio jätti välikysymyksen 
ennallistamisasetuksesta 

Vuosikausien 
rähmällään 
olosta uussuo-
mettuneessa 
hengessä luu-
lisi jo saaneen 
pelimerkkejä.

unionista tulevat vaatimuk-
set voidaan laskea ilmasto- ja 
metsäpolitiikan otsikon alle.

- Kuten kaikki muutkin krii-
sit ja ongelmat, näidenkin 
varjolla unionissa edistetään 
federalismia eli viedään pää-
tösvaltaa kansallisvaltioilta, 
edistetään yhteisvelkaa ja tu-
lonsiirtoja ja muita Suomel-
le haitallisia instrumentteja, 
Purra totesi.

Rähmällään 
uussuomettumisen 
hengessä

Kun hallituksen mukise-
matta hyväksymät EU:n toi-
met yhdistetään Suomeen, 
joka on aivan omassa sar-
jassaan ilmastopolitiikan yl-
tiöpäisyydessä ja itsensä nil-
koille potkimisessa, tulos on 
Purran mukaan karmaiseva.

- Ennallistamisasetus ja sii-

hen reagoiminen alleviivaa 
Suomen alistuvaa EU-po-
litiikkaa, oman päätösval-
tamme pois antamista, isän-
maamme ja sen omaisuuden 
uhraamista. Vuosikausien 
rähmällään olosta uussuo-
mettuneessa hengessä luu-
lisi jo saaneen pelimerkkejä, 
joita käyttää silloin, kun tosi-
paikka on.

Kaikkein haitallisin 
Suomelle

Purra huomautti, että EU:n 
ennallistamistavoite on mit-
takaavaltaan valtava ja sen 
seuraukset asiantuntijoiden-
kin mukaan erittäin haital-
lisia. Ennallistamisen vai-
kutukset Suomelle olisivat 
BKT:hen suhteutettuna koko 
EU:n korkeimmat, miljar-
deja vuodessa. Esimerkiksi 
MTK:n arvioissa on puhuttu 

jopa kuudesta miljardista.
- Yksikään esitykseen tutus-

tunut ei voi olla miettimät-
tä, kuinka on mahdollista, 
että Brysselissä ymmärretään 
Suomea ja metsiemme mer-
kitystä näin vähän. Ei ym-
märrys ja tieto sinne itsestään 
mene. Se pitää viedä. Se pitää 
kaataa Euroopan herrain ja 
rouvain ymmärrykseen.

- Miten Suomen EU-vaikut-
taminen voi olla näin kelvo-
tonta? Mikäli hallitus ei ky-
kene edes muodostamaan 
yksiselitteistä, johdonmu-
kaista ja yhtä kantaa, miten se 
voisi edistää sitä muillekaan? 
Purra hämmästeli.

Asia ei kuulu EU:lle

Perussuomalaiset vastustaa 
Purran mukaan EU:ta, joka 
toimii näin.

- Metsämme eivät kuulu 

Perussuomalaiset EU-komission ennallistamisasetuksesta:

LUONNON monimuotoisuus- 
ja ilmastotavoitteiden varjol-
la unioni kahmisi merkittäväs-
ti toimivaltaa itselleen maa- ja 

metsätaloussektoreilla, joiden 
toimintamahdollisuudet ja Suo-
men kansallinen liikkumavara 
kaventuisivat merkittävästi.

Euroopan komission esitystä ns. ennallistamisase-
tuksesta on käsitelty maa- ja metsätalousvaliokun-
nassa. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet pitävät 
esitystä katastrofaalisena Suomelle ja suomalaiselle 
maa- ja metsätaloudelle.

Katastrofi Suomelle 
ja suomalaiselle 
maa- ja metsätaloudelle

Toisin kuin valtioneuvosto, pe-
russuomalaiset eivät usko jat-
koneuvotteluiden tuovan mi-
tään muutosta nyt esitettyyn 
asetukseen etenkään, kun Suo-
mi ei käyttänyt aiemmin kesällä 
tilaisuuttaan jättää toissijaisuus-
huomautusta esitykseen Ruot-
sin tavoin.

- Suomen kannan tulisi olla 

yksiselitteisen kielteinen tällai-
selle unionista tulevalle sään-
telylle. Jo yksistään metsäpoli-
tiikka, jonka pitäisi olla täysin 
jäsenmaan toimivallassa, otet-
taisiin asetuksen myötä EU:n 
ohjaukseen. Valtioneuvoston 
kriittinen kanta ei riitä – täs-
sä on kyse suomalaisen maa- ja 
metsätalouden tulevaisuudes-
ta, maa- ja metsätalousvalio-
kunnan varapuheenjohtaja Rit-
va ”Kike ” Elomaa sanoo.

Taloudelliset 
menetykset 
merkittäviä

Ennallistamisasetuksen val-
litsevana lähtöoletuksena on, 
että kaikenlainen maa- ja met-
sätalous on luonnon kannal-

ta haitallista ja sitä tulee kaikin 
keinoin säännellä ja rajoittaa. 
Etenkin viljelyskäytössä olevat 
turvemaat on nostettu tikun-
nokkaan.

Perussuomalaiset muistuttaa, 
että esimerkiksi turvemaat ja-
kautuvat epätasaisesti maan si-
sällä, joten alueellisesti niiden 
merkitys ruoantuotannolle ja 
huoltovarmuudelle on paljon 
suurempi kuin mitä kokonaisala 
antaa ymmärtää.

- Taloudellisesti ja Suomen 
huoltovarmuuden kannalta on 
kyse erittäin suuresta menetyk-
sestä, jos merkittävä määrä tur-
vemaita siirtyy pois tuotannos-
ta. Turvemaat on säilytettävä 
viljelykäytössä jatkossakin, to-
teaa kansanedustaja Mikko Lun-
dén.

Ennallistamisasetus 
ja siihen reagoiminen 
alleviivaa Suomen alistuvaa 
EU-politiikkaa.
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EU:lle sen parem-
min paljon, kuten 
ennallistamisesi-
tyksessä esite-
tään, mutta eivät 
myöskään vähän 
vähemmän.

- Kyse ei ole 
pienestä mitta-
kaavaerosta vaan suures-
ta periaatteesta, oikeasta toi-
mintatavasta ja siitä, miten 
hallituksen tulee Suomen 
omaa ja suomalaisten etua 
puolustaa, Purra totesi.

Hallituksen 
sekoilu aiheuttaa 
myötähäpeää

- On hävytöntä, että jou-
dumme seuraamaan halli-
tuspuolueiden keskinäistä 
sättimistä ja kannanmuodos-
tusta median kautta. Pelilau-
dalla on Suomen päätösvalta 

omiin metsiinsä, 
metsänomista-
jien etu, metsä-
talous, metsä-
teollisuuden 
toiminta, suuret 
verokertymät, 
hyvinvointimme.

- On hävytön-
tä, että opposition pitäisi pe-
lastaa hallitus sen omilta va-
linnoilta. Arvon keskusta, te 
olette itse valinneet mennä 
tähän hallitukseen. Te olet-
te itse koko kauden kanna-
telleet täysin vastaavia puna-
multahallituksen päätöksiä. 
Muutama jyrähdys kysely-
tunnilla tai lehtihaastattelus-
sa ei auta tässä alkiolaisessa 
perikadossa, Purra sivalsi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Ville Tavio katsoo, että pääministe-
ri Sanna Marinin hallitus teki suuren virhearvion 
EU:n ennallistamisasetukseen liittyvässä kan-
nanmuodostuksessa.

- Hallitus on tulkinnut, että ennallistamisase-
tus on toissijaisuusperiaatteen mukainen eli 
kuuluu EU:lle. Kyse on kuitenkin meidän metsis-
tämme. Miten hallituspuolue keskusta saattoi 
antaa tällaisen kannanmuodostuksen tapah-
tua? Tavio moittii.

Tavion mukaan keskustan toimintaa selittää 
vain se, että puolueen ministerit halusivat säi-
lyttää omat asemansa.

- Keskusta antoi taas tukensa vihervasemmis-
tolle pysyäkseen ministeriauton kyydissä. EU-
liittovaltiolle aiotaan antaa ennallistamisasetuk-
sella lisää valtaa meidän metsänhoitoomme ja 
rahankäyttöömme.

- Hallituksen pitäisi olla koko unionin kriittisin 
hallitus tätä asetusta kohtaan, sillä Suomi on jo 
unionin metsäisin maa ja asetuksen toimeen-
panon kustannukset olisivat Suomelle erityisen 
korkeat. Kulut kohoaisivat toteutuessaan Suo-
men osalta arviolta 0,39 prosenttiin bruttokan-
santuotteesta, kun EU:n keskitaso olisi vain 0,06 
prosenttia. Nykyisellä bruttokansantuotteel-
lamme tämä tarkoittaa yli 900 miljoonan euron, 
mahdollisesti jopa miljardin euron kustannuk-
sia, Tavio toteaa.

Tavion mielestä ennallistamisasetus on jälleen 
yksi osoitus siitä, että hallituksen pitäisi muut-
taa ajattelutapansa Euroopan unionin suhteen.

- Pienet jäsenmaat eivät voi luottaa EU:n hy-
väntahtoisuuteen, vaan maiden on itse ajatel-
tava kansallista etuaan. Mitä nopeammin tämä 
myönnetään hallituksessa, sen parempi Suo-
melle.

Suomi taas suurimpia maksajia
EU:lle ei saa antaa 
päätösvaltaa

Perussuomalaiset huomaut-
tavat, että esimerkiksi metsäta-
lousasioiden tulee olla jatkossa 
täysin jäsenvaltioiden päätös-
vallassa. Suomen on oltava kan-
sallisen päätäntävallan osalta 
tinkimätön. Perussuomalaiset 
eivät voi kannattaa sellaista eh-
dotusta, joka yksityiskohtaisten 
mittareiden kautta kaventai-
si metsänomistajien mahdol-
lisuuksia päättää esimerkiksi 
metsänhoidon tavoista.

- EU:lta tulevien ennallistamis-
asetuksen ja lukuisten muiden 
erityisesti metsiä koskevien sää-
dösten yhteisvaikutusten arvi-
ointi on mahdotonta, eivätkä 
siihen kykene parhaat asiantun-

PÄÄMINISTERI Sanna Mari-
nin (sd.) johtama hallitus vas-
taa tänään perussuomalaisten, 
kokoomuksen, kristillisdemo-
kraattien ja Liike Nytin välikysy-
mykseen EU:n ennallistamisase-
tuksesta.

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra sivalsi ryh-
mäpuheenvuorossaan, että en-
nallistamisasetus on Suomelle 
pöyristyttävin, kallein, EU:n toi-
mivaltaa aiheettomasti laajenta-
vin, vaikutusarviot laiminlyövin 
ja suvereniteettiamme eni-
ten kaventava esitys, mitä Mari-
nin hallituksen aikana EU:sta on 
Suomelle lähetetty.

- Tämä on melkoinen saavutus, 
sillä kuluvalla ja onneksi koh-
ta päättyvällä hallituskaudella 
EU:sta on tullut elpymispaketti, 
yhteisvelka ja liuta muita meka-
nismeja, jotka ovat tuoneet Suo-
melle uutta maksettavaa lähem-
mäs kymmenen miljardin euron 
verran. Näihin te suostuitte mu-
kisematta, Purra sanoo.

Asetuksesta vuositasolla 
miljardin euron hintalappu

Purra huomautti, että ennallis-

tamisasetus aiheuttaisi Suomel-
le ainakin miljardin euron vuo-
tuiset suorat kustannukset eikä 
sen varsinaisia muita kielteisiä 
vaikutuksia talouteemme ole 
edes arvioitu.

- Niitä tulee, kun esimerkiksi 
metsäteollisuuden tarvitseman 
puun saanti heikkenee Suomes-
sa. Ympäristökään ei kiitä, sillä 
jos puuta ei saada Suomesta, se 
pitää jostain saada. Lopputulok-
sena puu tuodaan maista, jotka 
eivät sopimuksen piiriin kuulu.

- Kuten ylikireä ilmastopolitiik-
ka täällä aiheuttaa hiilivuotoa 
eli teollisuuden ja työpaikkojen 
pakenemista muualle, synnyt-
tää tämä asetus saman ilmiön – 
puuta kaadetaan muualla, teh-
taat pyörivät muualla, työpaikat 
ovat muualla. Mutta näinhän 
juuri teidän vihreä siirtymänne 
muutenkin toimii.

Hallitus nukahti 
tärkeällä hetkellä

Kuten tiedetään, hallitus ei vai-
kuttanut ajallaan ennallistamis-
asetukseen sen laadinnan ai-
kana.

- Kun esitys annettiin, hallitus 

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sivalsi ryh-
mäpuheenvuorossaan, että ennallistamisasetus on Suomelle 
pöyristyttävin, kallein, EU:n toimivaltaa aiheettomasti laa-
jentavin, vaikutusarviot laiminlyövin ja suvereniteettiamme 
eniten kaventava esitys, mitä Marinin hallituksen aikana 
EU:sta on Suomelle lähetetty.

Hallitus nukahti, kun olisi 
ollut aika vaikuttaa

piti sitä koko 
kesän pöytä-
laatikossaan. 
Koko kesän. 
Ei vaikutta-
nut, ei vaa-
tinut, ei neuvotellut, ei 
neuvotellut edes keskenään. 
Ruotsissa sosiaalidemokraat-
tinen hallitus osasi vaaleista ja 
kesälomista huolimatta sanoa, 
että tämä esitys ei käy, Purra sa-
noo.

Hän sivaltaa hallitusta siitä, 
että EU-edunvalvonta tuntuu 
olevan hallitukselle ja erityisesti 
SDP:lle ylivoimaisen vastenmie-
listä ja vaikeaa.

- Se on ymmärrettävää, sillä EU 
ja euro ovat leimallisesti SDP:n 
suuressa saagassa menestystari-
noita. Te joudutte taikatempuil-
la ja kaunopuheilla kääntämään 
epäonnistumiset voitoiksi.

- Perussuomalaisten mieles-
tä hallitukselle ei tule antaa 
mandaattia hyväksyä asetus-
ta myöskään vähän muutetussa 
muodossa. Meille ei kelpaa suo-
malaisten metsien ryöstö pal-
jon, mutta ei myöskään vähän 
vähemmän. Kyse ei ole pienestä 
mittakaavaerosta vaan suuresta 
periaatteesta, oikeasta toiminta-
tavasta ja siitä, miten hallituksen 
tulee Suomen omaa ja suoma-
laisten etua puolustaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Jos puuta 
ei saada 
Suomesta, 
se pitää jos-
tain saada.

Kun esitys ennallistamisase-
tuksesta annettiin, hallitus 
piti sitä koko kesän pöytälaa-
tikossaan.

On hävytöntä, 
että oppo-
sition pitää 
pelastaa halli-
tus sen omilta 
valinnoilta.

tijatkaan. Suomi on metsäinen 
maa, ja metsät ovat vahvasti yk-
sityisomisteisia. Olemme met-
sän hoidossa, käytössä ja omis-
tuspohjassa ainutlaatuinen maa 
– ja nyt EU haluaakin ottaa oh-
jat käsiinsä ja ohjeistaa suoma-
laisia metsänhoidossa. Tämä ei 
yksiselitteisesti käy perussuo-
malaisille, kansanedustaja Jen-
na Simula sanoo.

Perussuomalaiset jätti en-
nallistamisasetuksesta eriävän 
mielipiteen valiokunnan lau-
suntoon, sillä puolue ei sano-
jensa mukaan ole valmis an-
tamaan piirunkaan vertaa 
päätösvaltaa metsäasioissa Eu-
roopan unionille. 

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET

Riikka Purra syytti hallitusta 
siitä, ettei se tee elettäkään 
estääkseen EU:n metsänkäyt-
töä ja kansallista taloutta 
haittaavia esityksiä.
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VIIME aikoihin saakka 
markkinoilla todistettiin vuo-
sia jatkunutta, historiallisesti-
kin epätyypillistä 
rahapolitiikkaa, 
nollakorkoja ja 
keskuspankki-
en määrällistä el-
vytystä. Finans-
sikriisin 2008 
jälkeen Suomi on 
velkaantunut no-
peasti. Kuluneella 
kaudella hallituksen finans-
sipolitiikka on ollut erityi-
sen avokätistä, ja lisävelkaa 
on otettu kiihtyvällä tahdilla 
koronakriisin ja Ukrainan so-
dan myötä.

Perussuomalaisten kan-
sanedustajat Sakari Puisto 
ja Veikko Vallin ilmaisivat 
kirjallisessa kysymykses-
sään pitkään jatkuneen huo-
lensa velkaantumiskehityk-
sen seurauksista ja korkojen 
kääntymisestä nousuun. Sa-
maa huolta ovat tuoneet julki 
myös lukuisat asiantuntijat.

- Suomen BKT per capi-
ta on samalla tasolla kuin 14 
vuotta sitten. Julkinen vel-
ka on kasvanut samana aika-
na 60 miljardista 160 miljar-
diin euroon, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun rahoi-
tuksen professori Vesa Put-

tonen huomautti Twitterissä 
14.10.2022.

OP-ryhmän toimitusjohtaja 
Timo Ritakallio 
totesi kesäkuussa 
hallituksen teh-
neen julkisen ta-
louden suunni-
telman tuleville 
vuosille sillä aja-
tuksella, että ko-
rot ovat nollassa 
tai negatiivisia ei-

vätkä nousisi suuresti.

”Julkinen talous ei ole 
kestävällä pohjalla”

Vuoden 2023 lopussa ta-
lousarvion mukaisen valtion-
velan (mukaan lukien rahas-
totalouden velka) arvioidaan 
olevan noin 156 miljardia eu-
roa, mikä on noin 56 % suh-
teessa BKT:hen. Vuoden 2022 
kolmannen lisätalousarvio-
esityksen myötä velka-arvio 
kohosi 10 miljardilla eurol-
la merkittäviin lainanmyön-
tötarpeisiin varautumisen 
vuoksi. Valtion talousarvio-
esitys vuodelle 2023 on noin 
kahdeksan miljardia euroa 
alijäämäinen, mikä katetaan 
lisävelalla.

- Hallitus nostaa itsekin 
esiin arvion julkisen talouden 

Perussuomalaisten kansanedustajat ja edus-
kunnan talousvaliokunnan jäsenet Sakari Puis-
to ja Veikko Vallin jättivät ministerille kir-
jallisen kysymyksen, jossa he muun muassa 
tiedustelevat velkaantumisen vaikutusta Suo-
men julkisen talouden kestävyyteen.

”Valtio joutumassa 
ottamaan lisävelkaa 
pelkkään korkojen 
maksuun”

Perussuomalaiset vastustavat 
velkaantumiskehitystä 

Finassi-
kriisin 2008 
jälkeen Suo-
mi on vel-
kaantunut 
nopeasti. epätasapainon jatkumisesta, 

Sakari Puisto ja Veikko Vallin 
huomauttavat.

Hallituksen esityksessä 
eduskunnalle valtion talous-
arvioksi vuodelle 2023 tode-
taan: “Julkinen velka suhtees-
sa BKT:een kohosi korkealle 
tasolle korona-
pandemian 
vuoksi eikä se ole 
palautunut krii-
siä edeltäneel-
le tasolle. Velka-
suhteen kasvu 
kuitenkin taittui 
v. 2021 hetkelli-
sesti. Velkasuh-
de alkaa kasvaa 
uudelleen heti vuodesta 2023 
lähtien. Pidemmällä aikavä-
lillä julkisen talouden menot 
ja tulot ovat rakenteellisesti 
epätasapainossa mm. väestön 
ikääntymisen johdosta, eikä 
julkinen talous siksi ole kes-
tävällä pohjalla.”

Valtionvelan korko-
arvioon roima korotus

Vielä keväällä valtiovarain-
ministeriö arvioi Suomel-
la kuluvan korkomenoihin 
tänä vuonna 700 miljoonaa 

euroa. Tämän-
hetkinen tilanne 
on, että valtion-
velan korkome-
noiksi arvioidaan 
noin 1,5 miljardia 
euroa hallituk-
sen talousarvio-
esityksessä vuo-
delle 2023, mikä 
on noin miljardi 

euroa enemmän kuin vuoden 
2022 varsinaisessa talousar-
viossa.

- Valtio näyttää joutuvan ot-
tamaan huomattavia summia 
lisävelkaa jo pelkkään korko-
jen maksuun, Puisto ja Vallin 
toteavat.

He viittaavat myös Elinkei-
noelämän keskusliiton joh-
tajan Sami Pakarisen an-
tamaan vielä karumpaan 
arvioon.

- Varsin maltillisillakin ole-
tuksilla valtion velan kor-
kokuluissa nousee seinä 
pystyyn. Vuonna 2026 kor-
kokulut olisivat jo 4 mrd. eu-
roa 2,4 %:n keskimääräisel-
lä korolla koko lainakannalle. 
Etenkin lainakannan kasvu 
vauhdittaa korkomenoja, Pa-
karinen kirjoitti Twitter-si-
vullaan 22.10.2022.

Euribor vuoden
 2009 tasolla

Talouden tulevaisuuden-
näkymät ovat monin tavoin 
epäselvät. Esimerkiksi 12 
kuukauden euribor on tällä 
hetkellä 2,778 % (21.10.2022), 
kun se vielä alkuvuodesta oli 
negatiivinen. Viimeksi euri-

RUOTSIN nykyiset hallituspuo-
lueet sekä hallitusta valtiopäi-
villä tukeva ruotsidemokraatit 
osallistuivat vuoden 2023 tulo- 
ja menoarvion valmisteluun val-
tiopäivätyöskentelyn yhteydes-
sä. 

   Budjetti on ylijäämäinen, vaik-
ka maan talouden on laskettu 
kutistuvan ensi vuonna 0,4 pro-
senttia. Menoja ei siis tarvitse 
kattaa velalla. 

Budjetissa valtion menot ovat 
1 247 478 141 000 kruunua eli 

Ruotsin ensi vuoden tulo- ja menoarvio näyttää suun-
taa koko vaalikaudelle. Oman kansan elinehtoja paran-
netaan ja muuta tehdään mahdollisuuksien mukaan. 
Talousarviota luonnehditaan ylimenokauden budjetik-
si, ja isompien uudistusten aika voi olla jo keväällä.

Hallitus karsii maahan-
muutosta ja kehitysavusta

Ruotsin budjetti ylijäämäinen

runsaat 116 miljardia euroa ja 
tulot 1 279 473 213 000 kruunua 
eli runsaat 119 miljardia euroa.

Ruotsidemokraatit allekirjoit-
ti hallitusneuvotteluiden yh-
teydessä moderaattien, kristil-
lisdemokraattien ja liberaalien 
kanssa niin sanotun Tidö-sopi-
muksen, jossa määriteltiin vaa-
likauden tavoitteet. Sopimus 
koostuu seitsemästä yhteistyö-
projektista sekä budjettiosiosta, 
ja painopistealueiden toteutta-
minen alkaa nyt.

Vähemmän kiintiö-
pakolaisia ja kehitysapua

Kansainvälistä apua leikataan 
7,3 miljardilla kruunulla (674 
M€), ja kokonaisuudessaan tuet 
ulkomaille kutistuvat 15 pro-
senttia. Uusi hallitus on hylkää-
mässä demarihallituksen tavoit-
teen suunnata kehitysapuun 
prosentti bruttokansantuot-
teesta.

Kiintiöpakolaisten määrän leik-
kaaminen minimiin eli viidestä 
tuhannesta 900 henkilöön vuo-
dessa säästää valtion kuluja 390 
miljoonaa kruunua (36 milj. €). 

Kulttuuri saa miljardin vä-
hemmän rahaa kuin edellise-
nä punavihreän vallan vuonna. 
Summa on nyt 9,033 miljar-
dia kruunua (840 milj. €). Budje-
tin kutistuminen perustuu osin 

pandemiatukien leikkauksiin. 
Myös aikuisten ilmainen sisään-
pääsy valtion museoihin jää his-
toriaan.

Leikkaukset julkisen palve-
lun mediaan aloitetaan laske-
malla SVT-veron maksukattoa 
1,87 prosentista 1,75 prosent-
tiin. Leikkaus ei vielä näy ensi 
vuonna SVT:n, Ruotsin radion 
ja UR:n budjeteissa, sillä mak-
suja on kertynyt tilille oletettua 
enemmän.

Jakeluvelvoite minimi-
tasolle 2024 alusta

Ruotsidemokraatit sopi yh-
dessä hallituspuolueiden kans-
sa vaalikauden ympäristöpolitii-
kasta. Päätökset on viety myös 
valtion budjettiin. Tämän seu-
rauksena liikenteen päästöt ei-

Hallitus nos-
taa itsekin 
esiin arvion 
julkisen ta-
louden epä-
tasapainon 
jatkumisesta.

"Varsin maltillisillakin 

oletuksilla valtion velan korko-

kuluissa nousee seinä pystyyn."
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- HELSINGIN kaupungin ra-
hankäyttö on holtitonta. Kau-
punki lisää ensi vuonna me-
noja peräti 6 % eli lähes 
kolminkertaisesti sen, mitä 
strategiassa on sovittu. Val-
tavasta ylityksestä huolimat-
ta budjetti ei korjaa niitä on-
gelmia, joita kaupungissa on 
esimerkiksi lääkäriin ja ham-
maslääkäriin pääsyn, varhais-
kasvatuksen, vammaispal-
veluiden tai koulujen osalta, 
valtuustoryhmän puheenjoh-
taja Mari Rantanen painottaa.

Taloudellinen yhtälö 
on kestämätön

Perussuomalaiset olisivat 
maltillistaneet Helsingin kau-
pungin investointeja ja käyt-
täneet säästynei-
tä rahoja muun 
muassa lapsiper-
heiden hyväksi.

- Katsoimme, 
että ylisuuria in-
vestointeja ja 
asuntorakenta-
mista olisi tullut 
vähentää johtu-
en sekä talouden epävar-
muuksista että siksi, ettei Hel-
singin talous kestä nykyisen 
kaltaista muuttoliikettä. Hel-
singistä muuttaa pois net-
toveronmaksajia ja tilalle 
muuttaa ulkomaalaisia, jotka 
käyttävät enemmän palvelui-
ta kuin maksavat veroja.

- Taloudellinen yhtälö on 
kestämätön ja on johtanut 
myös kouluissa tilanteeseen, 
jota ei ratkaista minkäänlai-
sella rahasummalla. Olisimme 
helpottaneet varhaiskasvatuk-
sen kriisiä palauttamalla Hel-
sinki-lisän kolmeen ikävuo-

teen asti. Haluamme perheille 
mahdollisuuden itse päättää, 
missä kohtaa taaperot laite-
taan varhaiskasvatuksen pii-
riin, Rantanen kertoo.

Palkanmaksuongelmien 
pitkittyminen kohtuutonta

Perussuomalaiset esittivät 
valtuustossa myös toimenpi-
teitä Sarastian palkanmaksu-
ongelmien pikaiseksi ratkaise-
miseksi.

- Tilanne, jossa kaupungin 
työntekijät saavat palkkana 
mitä sattuu, on kohtuuton. 
Palkanmaksun ongelmien pit-
kittyminen kuukausikaupalla 
pilaa Helsingin maineen työn-
antajana. Työntekijät ansaitse-
vat korvauksia palkanmaksun 

viivästymisistä 
ja virheistä. Sa-
moin kaupun-
gin on selvitet-
tävä Sarastian 
korvausvastuu ti-
lanteessa, jossa 
kaupungille on 
myyty järjestel-
mä, joka ei toimi 

sovitulla tavalla, valtuustoryh-
män varapuheenjohtaja Nuut-
ti Hyttinen vaatii.

- Lisäksi edellytimme kau-
punginvaltuustolle esitettä-
väksi selvitystä tilanteen rat-
kaisusta maaliskuun loppuun 
mennessä. Tämä kuitenkaan 
ei käynyt valtuuston enem-
mistölle, mikä viittaa siihen, 
että muissa ryhmissä palkan-
maksun ongelmiin ei suhtau-
duta samalla vakavuudella.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Holtiton rahankäyttö näkyy myös Helsingissä, missä 
perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä esitti 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2023 budjettia uu-
delleen valmisteltavaksi. Perussuomalaisten mielestä 
budjetti ei hövelistä rahankäytöstään huolimatta 
korjaa kaupungin lukuisia ongelmia.

Kaupungin rahan-
käyttö holtitonta ja 
palkanmaksu sekaisin

Pormestari Vartiaisesta ei ole Helsingin
kirstunvartijaksi

Tilanne, 
jossa kaupun-
gin työnte-
kijät saavat 
palkkana 
mitä sattuu, 
on kohtuuton.

bor on ollut samalla tasolla 
vuonna 2009. Tuoreen ennus-
teen mukaan euribor nousisi 
alkuvuodesta 2023 jo yli kol-
meen prosenttiin.

Asuntorahoitukseen erikois-
tuneen Hypon pääekonomis-
ti Juhana Brotherus kuvaili 
STT:n haastattelussa euribo-
rin viime aikojen poukkoi-
lua hyvin poikkeukselliseksi 
ja totesi sen heijastavan epä-
varmuutta siitä, millaisia kor-
kopäätöksiä Euroopan kes-
kuspankki EKP tulevaan 
kesään mennessä tekee.

Velkaantumiskehitys 
ongelma myös 
kaupungeissa

Puisto ja Vallin tiedustele-
vatkin asiasta vastaavalta mi-
nisteriltä, mikä on valtion lai-
namäärän velkarakenne ja 
lainojen vuosittaiset eräänty-
miset sekä pääomilla paino-

tettu lainojen keskikorko ja 
keskimääräinen korkosidon-
naisuusaika. Lisäksi he kysy-
vät, millainen on korkoriski 
ja vaikutus talouteen sitä ske-
naariota silmällä pitäen, että 
euribor-korot edelleen nouse-
vat, miten tilanne voi vaikut-
taa velkojen uudelleenrahoi-
tukseen uusilla lainoilla sekä 
luottoluokitukseen ja onko 
ministeriö tehnyt stressiteste-
jä korkojen nousun varalle.

Puisto ja Vallin kuuluvat 
myös Tampereen kaupungin-
valtuustoon, jossa he vast-
ikään jättivät vastaavan kal-
taisen valtuustokyselyn. 
Kaupungin tulorahoituksen 
taso on jo vuosia ollut riittä-
mätön suhteessa investointi-
tasoon.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen neuvottomana 
pääkaupungin lukuisten ongelmien edessä.

Sakari Puisto

Veikko Vallin

Lukuisat talouden 
asiantuntijat ovat 
esittäneet huolensa 
pitkään jatkuneen vel-
kaantumiskehityksen 
seurauksista.

Valtion talousarvioesitys 

vuodelle 2023 on noin kahdeksan 

miljardia euroa alijäämäinen.

vät tule vähentymään suunnitel-
tua 70 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä.

- Tarkoittaa sitä, että tavoite jää 
saavuttamatta. Ja jos jää, niin jää, 
mutta suunta on kuitenkin selvä, 
toteaa valtiovarainministeri Elisa-
beth Svantesson.

Päästövähennystavoitteeseen 
yltämistä hankaloittaa ja toisaal-
ta kansalaisten arkea helpottaa 
sekin, että Ruotsi pudottaa bio-
polttoaineiden jakeluvelvoitteen 
EU:n minimitasolle vuoden 2024 
alusta.

Pienoinen yllätys budjetis-
sa oli sähköautojen hankinta-
tuen poisto, joka toteutettiin 
saman tien. Tukea jaettiin vuo-
desta 2018 kaikkiaan 270 000 
uuden auton ostoon. Tukeen oli 
varattu ensi vuodeksi 3 miljardia 
kruunua (279 milj. €). Erityyppi-

seen latausinfraan investoidaan 
kuitenkin 1,49 miljardia kruunua 
(138 milj. €).

Helpotuksia toimeen-
tuloon ja elämään

Hallitus on luvannut tarttua 
voimakkain ottein jengirikolli-
suuteen, ja niinpä lisämäärära-
hoja on oikeustoimeen tulossa 
ensi vuodeksi 1,4 miljardia kruu-
nua (130 milj. €). Rahoilla palka-
taan lisää poliiseja ja myös tur-
vallisuuspoliisi Säpo saa osansa.

Ruotsidemokraattien vaalilu-
pauksen mukaisesti valtio ei leik-
kaa pandemian ajaksi korotettua 
työttömyysturvaa sekä karens-
siin ja muihin työehtoihin liitty-
viä helpotuksia. Toimenpiteen 
kustannusvaikutus on 5,8 miljar-
dia kruunua (540 milj. €).

Maaseudulla asuvien ja omal-
la autolla töissä käyvien elämän 
ehtoja tuetaan nostamalla kilo-
metrikorvausta hintaan 1,6 mil-
jardia kruunua (148 milj. €). Maa-
talousdieseliltä poistetaan vero, 
ja osa raideliikenteen parannuk-
siin tarkoitetusta tuesta suunna-
taankin maanteiden parannus-
töihin.

Laajakaistaan valtio laittaa 
600 miljoonaa kruunua (56 milj. 
€). Töissä jatkavat yli 65-vuoti-
aat saavat ylimääräisen alen-
nuksen tuloveroihin, kaikkiaan              
770 miljoonan kruunun edestä 
(72 milj. €)

Korkeita sähkölaskuja kompen-
soidaan niin kotitalouksille kuin 
yrityksille.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA LEHTIKUVA
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SYYSKUUN työllisyyskat-
sauksessa oli avoimia työ-
paikkoja kaikkiaan 171 500. 
Työttömiä työn-
hakijoita oli 232 
900. Työttömistä 
työnhakijoista oli 
ulkomaiden kan-
salaisia 31 900. 
Vieraskielisten 
osuus työttömis-
tä työnhakijois-
ta oli heinäkuus-
sa kotoutuminen.fi-sivuston 
mukaan yli 49 000.

Kaikkiaan syyskuun lopussa 
työ- ja elinkeinotoimistoissa 
ja kuntakokeiluissa oli kaik-
kiaan 475 600 työnhakijaa. 
Työnhakijoista oli työssä ole-
via 143 900, joista 93 900 oli 
kokoaikaisessa työssä, 28 000 
osa-aikatyössä ja 22 000 työ- 
ja elinkeinohallinnon ja kun-
takokeilun järjestämillä pal-
veluilla työllistettynä.

Työvoimaan kuulumatto-
mia työnhakijoita oli 93 600, 
joista 24 800 oli työllistymis-
tä edistävässä palvelussa ja 
53 100 koulutuksessa.

Suurin osa oleskelulu-
vista myönnetään pieni-
palkkaisille

Maahanmuuttovirasto Mig-
ri on pelkästään tänä vuon-
na myöntänyt yli 12 000 en-

simmäistä oleskelulupaa 
Suomeen työn perusteel-
la. Näistä erityisasiantunti-

jan lupia on 1 
789 ja sinisen 
kortin omaavia 
284. Erityisasi-
antuntijan työ-
lupaan edellyte-
tään 3 000 euron 
kuukausituloja 
ja sinisen kortin 
lupaan 4 832 eu-

ron tuloja.
- EU:n ulkopuolelta tuleville 

myönnetyistä luvista 83 %:lla 
ei ole mitään tulorajaa. Suu-
rin osa luvista myönnetään 
siis pienipalkkaisille, joiden 
toimeentulo edellyttää täy-
dentävää sosiaaliturvaa, sa-
noo perussuomalaisten kan-
sanedustaja Mari Rantanen.

Kallis veronmaksajien 
maksama yritystuki

Kun muut puolueet vaativat 
työperäisen maahanmuuton 
helpottamista, he käytännös-
sä tarkoittavat matalapalk-
kaisia työntekijöitä. Vaikka 
matalapalkkaisten työnteki-
jöiden maahanmuutto kas-
vattaakin työvoimaa, siitä 
seuraa samalla sosiaalitur-
vamenojen kasvu, joka ei jää 
yritysten, vaan valtion mak-
settavaksi.

Vihervasemmisto ja kokoomus huutavat ko-
vaan ääneen, kuinka Suomi tarvitsee valtavan 
määrän työperäistä maahanmuuttoa. Tilastot 
kertovat kuitenkin muuta.

“Kysymys on 
sumeilemattomasta 
maahanmuuton 
lisäämisestä”

Tilastot eivät tue osaajapulahokemaa 

Yrityskenttä 
saa pätkä-
työntekijän, 
jonka jälkeen 
Suomi saa 
elätettävän.

- Perussuomalaiset ei-
vät vastusta sellaista työpe-
räistä maahanmuuttoa, jos-
sa henkilö tulee toimeen 
palkallaan ja osallistuu si-
ten yhteiskuntamme pyörit-
tämiseen. Me vastustamme 
sitä, että osaajapulan varjol-
la halutaan helpottaa sellais-
ta maahanmuuttoa, joka on 
käytännössä lähinnä hyvin 
kallis veronmaksajien maksa-
ma yritystuki sosiaaliturvan 
muodossa, Rantanen sanoo.

Suomen hyvinvoinnin 
kannalta kestämätön tie

Yrityskenttä saa pätkätyön-
tekijän, jonka jälkeen Suo-
mi saa elätettävän. Aiempien 
selvitysten mukaan Suomeen 
saapuvat matalapalkkatyön-
tekijät jäävät alun työssä-
olojakson jälkeen liian usein 
työttömiksi työnhakijoiksi 
tai siirtyvät kotoutumiskou-
lutuksiin. Tämä on ilmeises-

ti se syy, miksi ensimmäisiä 
oleskelulupia on myönnettä-
vä jatkuvasti uusia.

- Yritykset tarvitsevat koko 
ajan uusia maahanmuuttajia 
matalapalkka-aloille korvaa-
maan edelliset tulijat, jotka 
ovat ajautuneet työmarkki-
noiden ulkopuolelle ja sosi-
aalietuuksien varaan. Yritys-
ten näkökulmasta Suomeen 
töihin tullut, mutta pian sen 
jälkeen syrjäytyvä ei ole on-
gelma. Kasvavat kulut ja pal-
velut maksaa veronmaksaja, 
mutta maahan muuttanei-
den työpanos ei kasva. Suo-
men hyvinvoinnin kannalta 
tämä on kestämätön tie, Ran-
tanen jatkaa.

Millainen on osaaja, 
josta ei tiedetä edes 
kansalaisuutta?

Työperäisten oleskelulupien 
kansalaisuustaulukoissa ei-
vät korostu EU:n ulkopuoliset 

kehittyneet maat, vaan moni-
ongelmaiset ja köyhät maat. 
Tänä vuonna lupia on myön-
netty jopa sellaisille henki-
löille, joiden kansalaisuus on 
tuntematon tai se ei ole tie-
dossa.

- Tunnetaanko tulijoiden 
taustat riittävän hyvin, ja mil-
lainen on osaaja, jonka kan-
salaisuus ei edes ole tiedossa? 
Esimerkiksi Venäjän, Valko-
Venäjän ja Iranin kansalaisil-
le myönnettiin alkuvuonna 
2 808 työlupaa. Myönnetyis-
tä työluvista peräti neljän-
nes meni siis roistovaltioi-
den kansalaisille. Kysymys on 
mitä suurimassa määrin su-
meilemattomasta maahan-
muuton lisäämisestä, ei työ-
voimasta kuten osaajapulasta 
jauhajat väittävät, Rantanen 
puuskahtaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

KUTEN ajatuspaja Suomen Pe-
rustan tuoreessa analyysissä 
Ketkä hyötyvät maahanmuu-
tosta? osoitetaan, yksi maa-
hanmuutosta hyötyvä taho on 
elinkeinoelämä, joka on havain-
nut, että palkan ja työolojen 
parantamista edullisemmak-

si tulee ulkomai-
sen halpatyövoi-
man lisäämisen 
lobbaaminen, jot-
ta yritykset saa-
vat työntekijöitä, 
jotka ovat valmii-
ta tekemään töitä 

Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Jaakko Eskola 
väittää, että Suomi tarvitsisi seuraavien 28 vuoden ajan 
vuosittain vähintään 50 000 maahanmuuttajaa. Eskola pe-
rustelee tarvetta ”riittävän työvoiman turvaamisella” sekä 
taloudellisen huoltosuhteen vahvistamisella. 

”Todellisuudesta irronnutta 
ja vastuutonta puhetta”

Teknologiateollisuuden pomo haluaa Suomeen 
liki 1,4 miljoonaa maahanmuuttajaa

suomalaisia heikommalla pal-
kalla ja huonommilla työeh-
doilla.

Lasku lankeaa suomalaisille 
veronmaksajille

Ulkomailta haalit-
tava puoli-ilmainen 
ja nöyrä työvoi-
ma on toki yrityk-
sille kannattavaa, 
mutta lasku lan-
keaa suomalaisil-

le veronmaksajille, jotka verois-
ta rahoitettavien sosiaalitukien 
muodossa joutuvat kompen-
soimaan tulijoiden elämiseen 
riittämättömiä palkkoja.

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra ampuu Fa-
cebook-kirjoituksessaan alas 
teknologiateollisuuspomon 
haaveet.

- Teknologiateollisuus halu-
aa tänään 1,4 miljoonaa uut-
ta maahanmuuttajaa seuraavan 
28 vuoden aikana. Huomen-
na joku taho panee paremmak-
si. Täysin todellisuudesta irron-
nutta ja vastuutonta puhetta. 
Hulluinta on silti se, että edes 
demarit ja muut vasemmisto-
puolueet eivät sano tähän mi-
tään vastaan. Koko puoluekent-
tä perussuomalaisia lukuun 
ottamatta on tämän sepityksen 
takana.

Ei raahata maailmaa 
kylään julkisella rahalla

Suomessa jo olevien maa-
hanmuuttajien työllisyysaste 
on kantaväestöä huomattavas-
ti heikompi, ja tietyt väestöryh-
mät korostuvat erityisen hei-
kosti työllistyvinä. Esimerkiksi 
työ- ja elinkeinoministeriön 
syyskuun 2022 työllisyyskatsa-
uksen mukaan Suomessa on yli 
43 000 vieraskielistä työtöntä 
työnhakijaa.

Purra kehottaakin teknologia-
teollisuuspomo Eskolaa katso-
maan lukuja.

- Uudellamaalla oli vieraskie-
lisiä TYÖTTÖMIÄ TYÖNHAKI-
JOITA syyskuussa 24 713. Sen 
päälle tietysti liuta työikäisiä 
työmarkkinoiden ulkopuolel-
la. Kaikkien työttömien määrän 

"Ei raahata 
maailmaa 
kylään 
veron-
maksajan 
rahalla."
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PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Riikka Purran mu-
kaan jokainen edellisen hal-
lituskauden pieni kiristys 
maahanmuuttopolitiikkaan 
on yksi kerrallaan kumottu ny-
kyisellä hallituskaudella. Esi-
tyksillään hallitus haluaa lisätä 
maahanmuuttoa maista, joista 
saapuvien tulijoiden kotoutu-
misennuste on heikko tai jopa 
olematon.

- Tällä nimenomaisella esi-
tyksellä hallitus vieläpä haluaa 
rohkaista vanhempia lähettä-
mään alaikäisiä tai alaikäisenä 
esiintyviä lapsiaan vaarallisille 
matkoille saadakseen itse oles-
keluluvan. Ankkurilapsi-ilmiö 
on todellinen eikä sitä tule mis-
sään nimessä edistää.

Lisää tulijoita Afrikasta
ja Lähi-idästä

Lakimuutos lisää humanitää-
ristä maahanmuuttoa Afrikas-
ta, Lähi-idästä ja Keski-Aasiasta.

- Suomi on OECD:n surkeim-
pia epäonnistujia kotouttami-
sessa, jos tarkastellaan edellä 
mainittujen ryhmien työllisyys-
astetta, tukiriippuvuutta, kou-
lumenestystä tai rikollisuutta. 
Kotoutumisen epäonnistumi-
sen osoitus on myös se, että 
rahoja, velkarahoja, kotoutu-
miseen on kuitenkin viskel-
ty menemään enemmän kuin 
monessa muussa maassa, Pur-
ra sanoo.

Esityksessä väitetään, että 
perheenyhdistäminen tukee 

menestyksekäs-
tä kotoutumista, 
mutta tästä ei ole 
kuitenkaan min-
käänlaista luotet-
tavaa tutkimusta 
tai dataa.

- Vaikuttavuus-
arviot ovat taas kerran tässäkin 
hallituksen esityksessä puut-
teellisia. Jokaisen esityksen 
kohdalla väitetään, että tämä 
ei ole iso juttu, vaan aika pie-
ni. Eikä millään kuulemma ole 
kustannuksia.

- Kuitenkin kun katsomme 
maahanmuuttopolitiikan ko-
konaisuuttamme, olemme jo 
merkittävästi erkaantuneet 
muista Pohjoismaistakin. Nyt 
kun Ruotsi vielä rajoittaa maa-
hanmuuttoa selvästi, olemme 
pohjolassa kummajainen. Se 
tarkoittaa sitä, että keräämme 
houkutustekijöillämme Suo-
meen kaikki ne, jotka Pohjois-
Eurooppaan päättävät tulla. 
Oleskeluluvan saamisen help-
pous ja antelias sosiaaliturva 
ja palvelut takaavat sen, Pur-
ra sanoo.

Perussuomalaisten mukaan 
se, että ”ankkurialaikäinen saa 
tuoda maahan serkkunsa il-
man esteitä tai toimeentulo-
vaatimuksia”, on erittäin huo-
no muutos.

Esitys tulee lisäämään 
maahantuloa

Perussuomalaisten näkemyk-
sen mukaan oleskelulupa tu-

Hallitus haluaa muuttaa ulkomaalaislakia niin, että 
kansainvälistä suojelua saavien alaikäisten perheen-
jäsenten tai muiden omaisten osalta poistetaan toi-
meentuloa koskeva vaatimus näiden oleskeluluvilta. 
Perussuomalaiset esittivät hallintovaliokun-
nassa esityksen hylkäämistä kokonaan.

Suomi houkuttelee nyt
ankkurilapsia

Oleskeluluvan saamisen helppous ja antelias 
sosiaaliturva kutsuvat

lee voida jatkossakin jättää 
myöntämättä, jos arvioidaan, 
että tapaukseen liittyy lapsen 
hyväksikäyttöä tai perheen-
yhdistäminen Suomessa olisi 

muutoin vastoin 
lapsen etua. 

Alaikäinen on 
lähtökohtaisesti 
heikoin osapuoli ti-
lanteissa, joissa ai-
kuisten tai yhteis-
kunnan edut ovat 
ristiriidassa lapsen 
edun kanssa. Viran-

omaisten tehtävänä onkin val-
voa, että lapsen etu toteutuu.

- Esitys tulee lisäämään 
17-vuotiaiksi iäkseen kertovi-
en maahantuloa, ja sitä kai halli-
tus maahanmuuttokiihkossaan 
haluaakin, kansanedustaja Mari 
Rantanen sanoo.

Vaikutusarviointi 
puutteellista

Esityksessä ei oteta mitenkään 
kantaa haittamaahanmuutos-
ta suomalaiselle yhteiskunnalle 
koituvaan laskuun tai muihin ai-
heutuviin ongelmiin. Asiantun-
tijalausunnoista ilmenee, että 
perustoimeentulotuen, työttö-
myysetuuden ja asumistukien 
saajissa korostuvat ne kansalai-
suusryhmät, joita perheenyh-
distämisen helpottaminen kos-
kettaa.

- Esityksessä ei ole arvioi-
tu, kuinka haitallinen maahan-
muutto heikentää suomalaisten 
turvallisuutta sekä julkista talo-
utta. Hallitus tekee hartiavoimin 
töitä pitääkseen meidät Ruotsin 
tiellä, kansanedustaja Mauri Pel-
tokangas hämmästelee.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

ennustetaan kasvavan lähes 
kaikissa maakunnissa 2023-24, 
erityisesti Uudellamaalla.

- On selvää, että järjestelmäm-
me on pahasti kipeä, kun työ 
maistuu usein huonommin 
kuin kotona oleminen. Tämä 
tulee korjata. Mutta ei raaha-

ta maailmaa kylään veronmak-
sajan rahalla. Se vain pahentaa 
ongelmaa! Suomi ei tarvitse yh-
tään lisää sosiaaliturvaan nojaa-
vaa halpatyömaahanmuuttoa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmä esitti yksimie-
lisesti kansanedustaja Mari 
Rantasta hallintovaliokunnan 
puheenjohtajaksi. Rantanen 
on helsinkiläinen kansan-
edustaja, kaupunginvaltuu-
tettu ja ensihoitaja.

Rantanen astui puheen-
johtajan saappaisiin Riikka 
Purran jälkeen, kun Purra il-
moitti luopuvansa   hallin-
tovaliokunnan vetovastuus-
ta keskittyäkseen johtamaan 
perussuomalaisia kohti edus-
kuntavaaleja.

Rantasesta hallintovaliokunnan 
puheenjohtaja

Hallitus 
tekee hartia-
voimin töitä 
pitääkseen 
meidät Ruot-
sin tiellä.

Hallitus haluaa rohkaista vanhempia lähettämään alaikäisiä lapsiaan vaarallisille matkoille 
saadakseen itse oleskeluluvan.

Teknologiateol-
lisuuden Jaakko 
Eskola hamuaa 
Suomeen 1,4 
miljoonaa uutta 
maahanmuut-
tajaa.

Mari Ranta-
nen valittiin 
yksimielisesti 
hallintovalio-
kunnan pu-
heenjohtajaksi 
Riikka Purran 
jälkeen.

Tunnetaanko 
tulijoiden taustat 
riittävän hyvin?
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NYKYÄÄN varsin hyvin tie-
detään jo tutkimusperustei-
sestikin, että maahanmuut-
to aiheuttaa suuria ongelmia 
yhteiskunnan tur-
vallisuudelle ja 
kustannuksia jul-
kiselle taloudelle. 
Lisäksi enemmis-
tö kansasta ha-
luaisi kireämpää 
maahanmuutto-
politiikkaa. 

Kuitenkin täs-
tä huolimatta maahanmuu-
ton kriteerit ovat muuttuneet 
jatkuvasti vähemmän vali-
koiviksi ja maahanmuuton 
määrät sekä sen aiheuttamat 
haitat ovat kasvaneet vuosi 
vuodelta. Tutkimustieto ja ar-
kielämän havainnot eivät siis 
käy yksiin harjoitetun maa-
hanmuuttopolitiikan kanssa.

Ajatuspaja Suomen Perus-
tan toiminnanjohtajan Simo 
Grönroosin kirjoittamas-
sa tuoreessa analyysissä Ket-
kä hyötyvät maahanmuu-
tosta? pohditaan syitä sille, 
miksi maahanmuuttopolitiik-
kaa on niin vaikea saada jär-
keistettyä. 

Tarkasteltavana on erityi-
sesti se, mitkä ovat ne tahot, 
jotka hyötyvät laajamittaises-
ta maahanmuutosta ja mis-
tä ideologisista lähtökohdista 
yhteiskunnalle vahingollis-
ta maahanmuuttopolitiikkaa 
edistetään. Analyysissa tar-
kastellaan myös sitä, miksi 
maahanmuuttoon kriittisesti 
suhtautuvan kansan hiljaisen 
enemmistön on niin vaikea 
saada ääntään kuuluviin.

Työvoimapulapuhe 
kumisee tyhjyyttään

Usein toistetun hokeman 
mukaan Suomi kärsii työvoi-
mapulasta, ja siksi olisi tar-
ve haalia Suomeen jatkuvasti 
lisää työvoimaa EU:n ulko-
puolelta. Tosiasiassa väitteet 
työvoimapulasta eivät kes-
tä lähempää tarkastelua, sil-
lä Suomessa on satoja tuhan-
sia työttömiä, ja niiltä aloilta, 
joille työvoimaa erityises-
ti halutaan ulkomailta, lähtee 

jatkuvasti suomalaisia työn-
tekijöitä, koska tarjottu palk-
ka ei ole työoloihin ja työn 
vaativuuteen nähden oikeas-

sa suhteessa. Hy-
viä esimerkkejä 
ovat hoiva- ja ra-
vintola-alat.

Normaalitilan-
teessa työnan-
tajayrityksen, 
jonka on vaikea 
löytää työnteki-
jää, on nostettava 

palkkaa ja parannettava työ-
oloja. Näiltä voidaan kuiten-
kin välttyä, jos työvoimaksi 
aletaan haalia vähään tyyty-
viä maahanmuuttajia.

Yksi maahanmuutosta hyö-
tyvä taho onkin elinkeinoelä-
mä, joka on havainnut, että 
palkan ja työolojen paranta-
mista edullisemmaksi tulee 
ulkomaisen halpatyövoiman 
lisäämisen lobbaaminen, jotta 
yritykset saavat työntekijöitä, 
jotka ovat valmiita tekemään 
töitä suomalaisia heikom-
malla palkalla ja huonommil-
la työehdoilla. Puoli-ilmainen 
ja nöyrä työvoima on yrityk-
sille kannattavaa, mutta las-
ku lankeaa suomalaisille ve-
ronmaksajille, jotka veroista 
rahoitettavien sosiaalitukien 
muodossa joutuvat kompen-
soimaan tulijoiden elämiseen 
riittämättömiä palkkoja.

Suomen Perustan analyy-
sissa osoitetaan, että halpa-
työvoiman palkkaaminen 
samalla heikentää monin ta-
voin kotimaisen työvoiman 
asemaa ja siten edistää koti-
maisten työntekijöiden pa-
kenemista alalta. Tätä elin-
keinoelämä taas käyttää 
lisätodisteena siitä, että ulko-
maista työvoimaa tarvitaan 
entistä enemmän. Elinkeino-
elämä on siis luomassa iki-
liikkujaa halpatyövoiman tar-
jonnan takaamiseksi. 

Ravintola-alan näkökul-
masta asiasta on kirjoittanut 
myös Viisi tähteä -media, jon-
ka artikkelissa todetaan suo-
rasukaisesti, että alan liitot 
ajavat Suomeen mallia, jos-
sa huonojen palkkojen takia 
yhteiskunnan on maksetta-

Ajatuspaja Suomen Perustan toiminnan-
johtajan Simo Grönroosin kirjoittamas-
sa analyysissä tuodaan esille ne tahot, jotka 
hyötyvät yhteiskunnalle haitallisesta maa-
hanmuutosta. Joukossa ovat esimerkiksi eri-
laisia monikulttuuri- ja kotouttamispalveluja 
tarjoavat yhteisöt sekä turvapaikanhakijoi-
den asioita hoitavat, heidän puolestaan hake-
muksia rustaavat lakimiehet. 

Kuka hyötyy 
haitallisesta 
maahanmuutosta?

Puhutaan huippuosaajista, 
vaikka todellisuus on muuta

Tosiasiassa 
väitteet työ-
voimapulas-
ta eivät kestä 
lähempää 
tarkastelua.

va matalapalkkatyöntekijöille 
erilaisia tukia.

Maahanmuutto on jo 
oma teollisuudenala

Elinkeinoelämän ohel-
la maahanmuutosta hyötyy 
myös monenlainen suoraan 
maahanmuuton ja monikult-
tuurisuuden ympärille synty-
nyt teollisuudenala, joka liit-
tyy maahanmuuttajien oman 
kulttuurin ylläpitoon, kotout-
tamiseen ja työllistämiseen.

Kyse ei ole pienistä rahois-
ta, sillä pelkästään valtion ko-
touttamisesta maksamat vuo-
tuiset korvaukset liikkuvat 
200 miljoonan euron luokas-
sa. Turvapaikanhakijoiden 
asioiden hoitaminen on ol-
lut tuottoisaa liiketoimintaa 
myös esimerkiksi lakimiehil-
le, jotka ovat tehtailleet muun 
muassa valituksia kielteisistä 
turvapaikkapäätöksistä.

Kotouttamishankkeisiin 
riittää julkista ra-
haa eikä tuloksia 
juurikaan valvo-
ta, sillä kotout-
tamiseen käyte-
tyt resurssit ovat 
yleensä itseisar-
vo, joiden sum-
malla mitataan 
sitä, kuinka pal-
jon kotouttamiseen on panos-
tettu. Varsinkin vuoden 2015 
siirtolaistulva aloitti kotou-
tusteollisuuden kulta-ajan 
erilaisille kotoutusta tukevil-
le kännykkäsovelluksille ja 
maahanmuuttajien työllis-
tämisprojekteille, joissa vain 
mielikuvitus on ollut rajana.

Hyötyjien joukossa on myös 
useita maahanmuutto- tai 
monikulttuurisuustoimintaan 
keskittyviä kansalaisjärjestö-
jä, joille Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus 
(STEA) on myöntänyt satoja 
miljoonia euroja. 

Suomen Uutiset on kirjoit-
tanut esimerkiksi mediaper-

soonien Riku Rantalan ja 
Tuomas Milonoffin Startup 
Refugees -projektista, jon-
ka puitteissa Rantala ja Mi-
lonoff ovat vuoden 2017 jäl-
keen keränneet pelkästään 
STEA:lta reilusti yli miljoo-
na euroa. Projektin saavutuk-
set ovat jääneet epäselviksi, 
ja avustusvarat menevätkin 
enimmäkseen työntekijöiden 
palkkoihin ja palkkojen sivu-
kuluihin.

Vasemmisto toivoo
 uusia äänestäjiä

Yksi usein vähemmälle huo-
miolle jäävistä näkökulmista 
on se, että etenkin vasemmis-
topuolueilla on valtapoliitti-
nen intressi kannattaa maa-
hanmuuton lisäämistä ja 
edistämistä. 

Suomen Perustan analyysis-
sa osoitetaan, että tähän syy-
nä on yksinkertaisesti se, että 
vaikka maahanmuuttajat ää-

nestävät huo-
mattavasti pas-
siivisemmin kuin 
kantaväestö, kan-
nattavat nämä 
usein vasemmis-
tolaisia puoluei-
ta, jotka lupaavat 
eniten sosiaali-
tukia ja maahan-

muuttajille omia erityispal-
veluja.

Vasemmistolle tilanne on 
ristiriitainen, sillä työnteki-
jöiden aseman heikentämi-
nen ulkomaisen halpatyö-
voiman maahantuonnilla on 
räikeässä ristiriidassa perin-
teisten työväenpuolueiden 
historiallisen tehtävän kans-
sa. Silti vasemmisto on val-
tapoliittisista syistä liittynyt 
maahanmuuton lisäämistä 
kannattavien joukkoon.

Vasemmistopuolueet eivät 
tietenkään lausu ääneen, että 
toiveena on saada maahan-
muuttajista uusia kannatta-
jia sitä mukaa, kun kantasuo-

malaiset duunarit siirtyvät 
suurin joukoin pois tukemas-
ta vasemmistoa. Esimerkiksi 
pääministeri Sanna Marinin 
johtaman hallituksen erää-
nä kärkihankkeena on työpe-
räisen maahanmuuton voi-
makas lisääminen, jota Marin 
perustelee näennäisesti sil-
lä, että ”tulevaisuuden työ-
voimatarpeisiin voidaan vas-
tata”.

Kehittyvistä maista tulevien 
maahanmuuttajien vasem-
mistopainotteinen äänestys-
käyttäytyminen on kansain-
välinen ilmiö. Suomessa 
myös politiikkaan mukaan 
lähteneet maahanmuuttajat 
tai maahanmuuttajataustai-
set ovat löytäneet paikkansa 
usein etenkin sosiaalidemo-
kraattien, vasemmistoliiton 
ja vihreiden riveistä.

Media tuuttaa 
yksipuolista agendaa

Vuosikymmenien aika-
na länsimaissa tehdyt kyse-
lytutkimukset kertovat, että 
enemmistö kansasta haluaa 
laittaa lopun massamaahan-
muutolle, mutta enemmistön 
tahto ei useinkaan näy har-
joitetussa politiikassa. Mis-
tä tämä johtuu? Suomen Pe-
rustan analyysi osoittaa, että 
taustalla on ensinnäkin psy-
kologisia syitä.

Vasemmistolaista politiik-
kaa myötäilevällä valtame-
dialla on oleellinen rooli sen 
mielikuvan luomisessa, että 
tavallinen ihminen olisi yksin 
maahanmuuttokriittisten aja-
tustensa kanssa. Kun media 
ja johtavassa asemassa olevat 
yhteiskunnalliset vaikutta-
jat toistavat päivästä toiseen 
maahanmuuttoa tarvittavan, 
milloin työvoimapulan tai 
milloin huoltosuh-
teen takia, on 
yksilön vaikea 
vastustaa jouk-
kopainetta.

Kotoutta-
mishank-
keisiin riit-
tää julkista 
rahaa.

Monet ihmiset luottavat 
maahanmuuttoa lobbaaviin 
auktoriteetteihin.
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ESITYKSEN perusteluihin on 
kirjoitettu, ettei tarkoitus ole 
avata terveyspalveluja niil-
le, jotka tulevat 
Suomeen nimen-
omaisesti saa-
dakseen ilmaisia 
terveyspalvelui-
ta suomalaisen 
veronmaksajan 
kustannuksella. 
Kuitenkaan min-
käänlaisia rajoi-
tuksia ei ole laadittu.

- Esitys ei sisällä edelleen-
kään minkäänlaista keinoa, jol-
la terveysturistit voitaisiin tun-
nistaa ja rajata palveluiden 
ulkopuolelle. Samoin välttä-
mättömän hoidon käsite jää 
epäselväksi, perussuomalais-
ten kansanedustaja Kaisa Juu-
so huomautti.

- Oletteko te valmis peru-
maan tämän kelvottoman esi-
tyksen? Juuso kysyi.

Suuret kaupungit 
huonona esimerkkinä

Perhe- ja peruspalveluminis-
teri Krista Kiuru (sd.) ei vastan-
nut kysymykseen vaan totesi, 
että suurissa kaupungeissa on 
jo syntynyt palveluita niin sa-
notuille paperittomille eli lait-
tomasti maassa oleville. Tätä ei 
toki kukaan kieltänytkään.

Sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan hallitusedustajille asia ei 
tunnu olevan ristiriidaton. Hal-
litus piti oman neuvottelun-
sa asiasta kesken varsinaisen 
kokouksen ja poisti oppositio-
edustajat kokouksesta neu-
vottelun ajaksi, kun perussuo-

malaiset esittivät hallituksen 
esityksen pöytäämistä.

Perussuomalaiset näkevät 
esityksessä suo-
malaisen ter-
veydenhuollon 
kantokykyyn koh-
distuvan uhan.

- Jos Suomi al-
kaa sinisilmäi-
sesti tarjota 
kiireettömiä ter-
veyspalveluita 

kaikille eikä maksua peritä va-
rattomilta vaikuttavilta hen-
kilöiltä, Suomesta tulee koko 
maailman terveyskeskus, Juu-
so huomautti.

Keskustan lupaukset 
muuttuvat

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Ville 
Tavio ihmetteli ministereiden 
vähättelyä esityksen kustan-
nuksista.

- Tämä muodostaa vetovoi-
matekijän, ja kustannukset tu-
levat olemaan tulevaisuudessa 
useita miljoonia, Tavio huo-
mautti.

Tavio heitti piikin myös kes-
kustalle, joka aiemmin oli lu-
vannut, että laittomasti maas-
sa oleville tulisi seurantaa 
varten jalkapannat.

- Keskusta lupasi laittomas-
ti maassa oleville jalkapannan, 
ja nyt tulikin ilmainen tervey-
denhuolto.

Hallitus ei ymmärrä uhkia

Sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan perussuomalaisten jäsen-

Hallitus haluaa avata kiireettömät terveyspalvelut 
laittomasti maassa oleskeleville. Jo lausuntokierrok-
sella esiin nousi useita ongelmia, joihin hallitus ei 
ole ehdottanut ratkaisuja. Perussuomalaiset vaatikin 
kyselytunnilla, että terveyspalvelut jopa laittomasti 
maassa oleville avaava esitys hylätään.

Hallitus haluaa laajentaa 
laittomasti maassa olevien 
terveyspalveluita

Perussuomalaiset tyrmäävät esityksen

ten Arja Juvosen, Kaisa Juuson 
ja Minna Reijosen mielestä oli-
si viisainta perua koko esitys, 
joka ilmiselvästi hiertää halli-
tuksessa.

Perussuomalaiset näkevät esi-
tyksessä lukuisia riskejä.

- On selvää, että esitet-
ty lainsäädäntö mahdollistai-
si Suomen terveydenhuolto-
järjestelmään kohdistuvan 
hybridisodankäynnin. Puolas-
sa ymmärrettiin, että Venäjä voi 
ohjata suuria määriä ihmisiä ra-
jalle, ja se rakensi Kaliningradin 
rajalle aidan muutamassa päi-
vässä. On käsittämätöntä, ettei 
Suomen hallitus ymmärrä näi-
tä uhkia, vaan sinisilmäisesti ku-
vittelee, että Suomeen tullaan 
vain hyvissä tarkoituksissa.

- Perussuomalaisille on selvää, 
että esitys pitäisi hylätä jo kan-
sallisen turvallisuuden näkö-
kulmasta. Olemme pyytäneet 
esityksen vaikutuksista ja kus-
tannuksista lisäselvityksiä sekä 
asian käsittelyä myös hallinto-
valiokunnassa. Hallituspuolueil-
le hallintovaliokunnan lausun-
non pyytäminen ei kuitenkaan 
sopinut, Juvonen, Juuso ja Rei-
jonen kertovat.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA LEHTIKUVA

Kaikissa sosiaalisissa yhtei-
söissä veneen keikuttaja voi 
joutua vaikeuksiin. Yksi ryh-
mä maahanmuuttopolitiikan 
järkeistämisen tiellä ovat-
kin ne tavalliset ihmiset, jotka 
itse kärsivät muuttoliikkees-
tä, mutta jotka on saatu va-
kuuttuneeksi vallitsevan tilan 
säilyttämisen tärkeydestä ja 
siitä, että enemmistö kansas-
ta muka kannattaisi asiaa. 

Näille ihmisille pelko poi-
keta joukosta tai käyttäytyä 
omalle sosiaaliselle ryhmälle 
poikkeavalla tavalla on iskos-
tunut mieleen maahanmuu-
ton ongelmia suurempana 
uhkana. Monet ihmiset luot-
tavat maahanmuuttoa lobbaa-
viin auktoriteetteihin ja hei-
dän luomaansa kuvaan siitä, 
että maahanmuuton lisäämi-
nen on väistämätöntä ja että 
”kaikkihan sitä kannattavat”.

Keisarilla ei ole 
vaatteita

Maahanmuuttokriittisten 
puolueiden kannatuksen vah-
vistuminen eri maissa on kui-

tenkin horjuttamassa ase-
telmia. Suomen Perustan 
analyysissa Grönroos vertaa-
kin tilannetta H.C. Ander-
senin satuun, jossa kuningas 
huijattiin käyttämään mie-
likuvitusvaatteita uskottele-
malla tälle, että vaatteet oli-
vat taikavaatteita, jotka vain 
todella jalot ihmiset näkisi-
vät. 

Yhtä lailla monikulttuuri-
suudesta on luotu kuva, että 
se on rikkautta, jonka vain to-
della suvaitsevaiset ihmiset 
näkevät, ja ongelmien huo-
maaminen on vain osoitus 
henkilön moraalisista puut-
teista.

Maahanmuuttokriittiset 
puolueet ovatkin ottaneet 
Andersenin tarinan totuu-
den kertovan lapsen roolin. 
Saman roolin ovat ottaneet 
myös ne rivikansalaiset, jot-
ka ovat avanneet suunsa maa-
hanmuutosta ja todenneet, 
että keisarilla ei ole vaatteita.

Analyysi Ketkä hyötyvät 
maahanmuutosta? on luetta-
vissa Suomen Perustan sivul-
ta: suomenperusta.fi

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Suomesta 
tulee koko 
maailman 
terveys-
keskus.

Krista Kiuru kierteli perus-
suomalaisten kysymyksiä 
kyselytunnilla.

Terveydenhuollon 

kantokyky ei kestä.

Elinkeinoelämän ohella maahan-
muutosta hyötyy myös monenlainen 
suoraan maahanmuuton ja moni-
kulttuurisuuden ympärille syntynyt 
teollisuudenala.

Suomen Perustan Simo 
Grönroos on tutkinut 
syitä sille, miksi maahan-
muuttopolitiikkaa on niin 
vaikea saada järkeistettyä.
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JENGIRIKOLLISUUS on 
viimeistään tänä syksynä 
noussut valtakunnalliseksi 
puheenaiheeksi. 
Lokakuun alus-
sa Suomen po-
liisijärjestöjen 
liiton puheenjoh-
taja Jonne Rin-
ne vaati hallitusta 
ryhtymään ripei-
siin toimiin kas-
vavan jengirikol-
lisuuden torjumiseksi. Rinne 
myös mainitsi Suomen jo ole-
van Ruotsin tiellä.

Tunnetusti naapurissa tilan-
ne onkin huomattavasti pa-
hempi, sillä Ruotsi on esimer-
kiksi ampuma-aseväkivallan 
kärkimaa koko Euroopassa, 
ja maan ongelmiin alkaa olla 
huomattavan vaikea puuttua.

Rinteen mukaan Suomes-
sakin toimii jo 11 katujengiä 
pääkaupunkiseudulla ja Tu-
russa. Jäseniä niissä on noin 
200. Jengien jäsenistä yli 90 
prosenttia on täysi-ikäisiä ja 
95 prosenttia jengiläisistä ni-
men ja etnisyyden perusteella 
ulkomaalaistaustaisia.

Suomi on jo 
Ruotsin tiellä

Suomi on siis Ruotsin tiellä, 
mutta miksi etenkin pääkau-
punkiseudulla rehottavaan 

jengirikollisuuteen puuttumi-
nen tuntuu toisinaan olevan 
hyvin vaikeaa? Perussuoma-

laisen Nuorison 
puheenjohta-
ja Miko Berg-
bom esittää, että 
yksi syy on yhtei-
sen tilannekuvan 
ja näkemyksen 
puuttuminen.

- Suomessa on 
erimielisyyt-

tä siitä, millainen uhka jen-
git ovat tai onko jengejä yli-
päätään. Tilanne on hankala 
siksi, että kun poliittisen pää-
töksentekijän pitäisi perustaa 
päätöksensä tietoon ja tilan-
nekuvaan, niin mihin tietoon 
pitäisi nojata, jos käsityk-
set ovat keskenään erilaisia, 
Bergbom taustoittaa.

Bergbom avasi Helsingis-
sä keskustelutilaisuuden, jos-
sa PS-Nuorison ja puolueen 
edustajat esittivät näkökul-
mia Suomessa esiintyvän jen-
giytymisen ja jengirikolli-
suuden syille sekä pohtivat 
ratkaisuja niiden poistami-
seksi.

Katujengiongelmaa 
kiistetty korkealla 
tasolla

Katujengiongelmaa on kiis-
tetty eri lähtökohdista varsin 

Kasvava jengirikollisuus on juuri nyt yksi val-
takunnan kuumimmista puheenaiheista. Suomi 
on jo vaarallisen pitkällä Ruotsin tiellä, mutta 
miksi rehottavaan jengirikollisuuteen puuttu-
minen tuntuu toisinaan olevan hyvin vaikeaa ja 
miten kehitys pysäytetään? PS-Nuorison Miko 
Bergbom ja Joakim Vigelius sekä kansanedus-
taja Sebastian Tynkkynen esittävät näkökul-
mia ja ratkaisuja jengiytymisen ja jengirikolli-
suuden estämiseksi.

Katujengien taustalla 
on humanitaarinen 
maahanmuutto

Tosiasiat tunnustettava, maahantuloa rajoitettava 

Suomi on 
jo vaaralli-
sen pitkäl-
lä Ruotsin 
tiellä. korkealla tasolla. Keskeisiä 

kysymyksiä ovat: onko Suomi 
Ruotsin tiellä, onko Suomes-
sa katujengejä ja 
keitä jengeihin 
kuuluu.

Bergbom muis-
tuttaa, että vain 
kaksi vuotta sit-
ten helsinkiläinen 
ylikomisario Jari 
Taponen kielsi 
katujengien ole-
massaolon ylipäätään. Omaa 
elämäänsä on jäänyt elämään 
Taposen Twitterissa julkaise-
ma, denialismista kumpuava 
lause: ”Suomessa ei ole Ruot-
sin tapaan katujengejä eikä 
meillä niitä kovin helposti 
pääse syntymään.”

- Taposella on Twitterissa 
liki 14 000 seuraajaa, joukos-
sa myös suomalaisia poliiti-
koita, joten hänen sanomisil-
laan on auktoriteettivaltaa. 
Kun johtavassa asemassa ole-
va viranomainen toteaa, että 
Suomessa ei ole katujenge-
jä, niin lähtökohtaisesti moni 

poliitikko luottaa siihen, 
Bergbom muistuttaa.

Taposen arvio näyttää-
kin ristiriitaisel-
ta sen rinnalla, 
että myöhemmin 
poliisiylijohta-
ja Seppo Koleh-
mainen vahvis-
ti, että Suomeen 
on syntynyt aseis-
tautuneita nuor-
ten katujenge-

jä, joiden jäsenistä monilla on 
maahanmuuttajataustaa.

- Kun haemme vastaus-
ta kysymykseen, onko Suomi 
Ruotsin tiellä, niin nyt myös 
Suomen poliisijärjestöjen lii-
ton puheenjohtaja siis toteaa, 
että Suomi on Ruotsin tiel-
lä. Rinteen mukaan Suomessa 
on katujengejä ja niiden jäse-
nistä 95 prosenttia maahan-
muuttajataustaisia. Nyt tie-
dämme, miten asia on.

Hallituspuolueiden riveis-
sä kuitenkin rehottaa sama 
denialismi kuin ylikomisario 
Taposen ajatuksissa. Heinä-

Katujengion-
helmaa on 
kiistetty eri 
lähtökohdista 
varsin korke-
alla tasolla.

VAKAVAT väkivallanteot, joihin 
sisältyy uhria nöyryyttäviä ele-
menttejä, ovat kasvussa. Uhrin 

päälle on esimerkiksi virtsattu, 
tai uhria on vaadittu tekemään 
nöyryyttäviä tekoja, kuten nuo-

Perussuomalaiset vaatii, että väkivallan uhrin erityinen 
nöyryyttäminen sekä teon kuvaaminen ja materiaalin 
levittäminen sosiaalisessa mediassa lisätään törkeän pa-
hoinpitelyn perusteeksi. Perussuomalaiset jättivät rikos-
lain kiristystä vaativan lakialoitteen puheenjohtaja Riikka 
Purran johdolla.

Uhrin nöyryyttämisen ja teon 
kuvaamisen oltava aina peruste 
törkeälle pahoinpitelylle

Perussuomalaiset vaatii lain kiristystä katujengien väkivallanteoissa 

lemaan kengänpohjia.
- Ilmiötä tavataan erityises-

ti maahanmuuttajataustaisista 
koostuvien katujengien toimin-
nassa. Naapurimaiden koke-
muksella voidaan otaksua teko-
jen entisestään lisääntyvän. Teot 
voivat olla etnisesti suuntautu-
neita, jolloin niitä tehdään val-
koihoisia kohtaan, Riikka Purra 

kuussa sisäministeri Krista 
Mikkonen (vihr.) kiisti, että 
maahanmuutolla olisi mi-
tään tekemistä maahanmuut-
tajataustaisen katujengirikol-
lisuuden kanssa. Mikkosen 
mukaan kaikki maahanmuut-
toon liittyvät ongelmat johtu-
vat rasismista.

Turvallisuustilanne 
muuttunut radikaalisti

Perussuomalaisen Nuorison 
pääsihteeri Laura Jokela to-
teaa, että pääkaupunkiseu-
dulla, etenkin Itä-Helsin-
gissä, turvallisuustilanne on 
muuttunut hyvin radikaa-
listi siitä, mikä se oli vielä 
1990-luvulla.

Turvallisuustilanteen muut-
tumisen voi havaita pel-
kästään uutisotsikoita seu-
raamalla. Jo viime vuonna 
alaikäisten tekemät törkeät 
väkivaltarikokset Helsingissä 
olivat kasvussa. Poliisin mu-
kaan tapauksia on jo niin pal-
jon, että kyse on huolestut-

sanoo.

Vakaasti 
harkittuja tekoja

Uhrin kuvaami-
nen väkivaltarikok-
sen yhteydessä ja 
kuvamateriaalin le-
vittäminen sosiaalisessa medias-
sa on poliisin mukaan yleistynyt. 
Somessa julkaistaan säännölli-
sesti videoita, jotka on tallennet-
tu aidossa väkivaltatilanteessa.

Purra arvioi, että väkivallan-
teon kuvaaminen ja kuvama-
teriaalin jakaminen eteenpäin 
aiheuttavat uhrille usein itse vä-
kivaltaan rinnastettavaa kär-

simystä tai jopa 
pahempaa, pidem-
piaikaista vahinkoa 
henkisen nöyryy-
tyksen vuoksi.

- Kun väkivallan-
tekijät jakavat teos-
ta kuvamateriaalia 
eteenpäin, se nöy-

ryyttää uhria lisää. Kuvamateri-
aalia harvoin saa verkosta koko-
naan ja lopullisesti pois, joten 
teolla voi olla kauaskantoiset 
seuraukset, Purra perustelee.

- Väkivallan teon kuvaaminen 
tai muu uhrin tahallinen nöy-
ryyttäminen osoittaa, että teko 
on vakaasti harkittu ja tarkoituk-
sena on fyysisen pahoinpitelyn 

Teolla voi 
olla kauas-
kantoiset 
seurauk-
set.

Katujengit ovat nousseet 
huolenaiheeksi ja keskusteluun 
erityisesti tänä syksynä.
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noo.
Pääkaupunkiseudulla ka-

tujengien toiminta menee 
koko ajan kovem-
paan suuntaan ja 
osa jengeistä on 
jo siirtynyt terä-
aseista ampuma-
aseisiin.

- Puhutaan siis 
jo myös ampu-
mistapauksista. 
Alkaa olla iso ja 

aiheellinen huoli kaupungil-
la liikkuessa, tuleeko aseella 
uhatuksi, Jokela sanoo.

Hyssyttelyn 
tilalle realismia

Perussuomalaisten uudes-
sa kriminaalipoliittisessa oh-
jelmassa yhtenä keinona 
puuttua katujengien rikol-
lisuuteen esitetään rikosoi-
keudellisen vastuuikärajan 
alentamista esimerkiksi 14 
vuoteen, mikä on rikosoike-
udellisen vastuun alkamisikä 
ainakin Saksassa, Itävallassa 

ja Virossa. Perussuomalaiset 
myös lisäisi poliisien resurs-
seja sekä vahvistaisi poliisin 
ja nuorisotyön yhteistyötä.

PS-Nuorison 1. varapuheen-
johtaja, Tampereen kaupun-
ginvaltuutettu Joakim Vi-
gelius toteaa, että Suomessa 
keskeistä olisi nyt ottaa esi-
merkkiä muista Pohjoismais-
ta, erityisesti Ruotsista ja 
Tanskasta, joissa jengirikol-
lisuuteen puututaan koval-
la kädellä.

Perussuomalaisen Nuo-
rison valmistumassa ole-
va maahanmuuttopoliittinen 
ohjelma rakentuu kahdelle 
näkökulmalle: mitä ovat maa-
hanmuuttopolitiikan epä-
onnistumiset sekä millaisia 
suunnanmuutoksia tarvitaan.

- Toisaalla, esimerkiksi 
Ruotsissa, aiemmin tapahtu-
neet epäonnistumiset tulee 
tunnistaa ja ottaa varoittavak-
si esimerkiksi. Suunnanmuu-
toksissa on kyse siitä, että mi-
ten jo syntyneitä ongelmia 
voidaan lähteä torjumaan, Vi-
gelius sanoo.

Hän toteaa, että sinisilmäi-
siä käsityksiä ja ongelmi-
en hyssyttelyä tulee ehkäis-
tä tuomalla realismia peliin. 
Toisaalta, kun meillä on rea-
listinen tilannekuva, niin jä-
mäköitä ratkaisuja myös us-
kalletaan ottaa käyttöön.

- Humanitaarinen maahan-
muutto täytyy viimeistään 
nyt tunnistaa keskeisimmäk-
si jengirikollisuuden ja jen-
giytymisen syyksi, koska kes-
keisimmät kotoutumisen 
ongelmat ovat seuraus huma-
nitaarisesta maahanmuutos-
ta, johon liittyy esimerkiksi 
kielitaidon puute, syrjäytymi-
nen ja ulkopuolisuus, Vigeli-
us sanoo.

Katujengiongelma 
tiedossa jo 12 vuotta 
sitten

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Sebastian Tynkky-
nen huomauttaa, että vaikka 
väkivaltaiset katujengit ovat 
nousseet huolenaiheeksi ja 
keskusteluun erityisesti tänä 
syksynä, kyseessä ei ole mi-
kään uusi ilmiö. Jo alkuvuo-
desta 2011 – siis liki 12 vuotta 
sitten – poliisi varoitteli, että 
Suomen lähiöissä on alkanut 
lähtölaskenta kohti katujen-

tavasta ilmiöstä. Nuorilla ja 
alaikäisillä on aiempaa enem-
män teräaseita mukanaan, ja 
niitä käytetään 
matalalla kyn-
nyksellä vakavin 
seurauksin.

Itä-Uudenmaan 
poliisi tiedot-
ti jo viime vuon-
na, että se epäilee 
alueella liikku-
vissa nuoriso-
joukoissa olevan järjestäyty-
neen rikollisuuden piirteitä. 
Ryhmissä on vakaviin rikok-
siin syyllistyneitä henkilöitä, 
ja niissä vaikuttaa olevan hie-
rarkkisuutta.

- Vaikka uutisotsikoiden pe-
rusteella jengi-ilmiö ja nuo-
risorikollisuus näyttäisi kyt-
keytyvän Helsinkiin, kyse ei 
kuitenkaan ole enää pelkäs-
tään pääkaupunkiseudun on-
gelmasta. Joka päivä saamme 
lukea otsikoita siitä, kuin-
ka ongelma nostaa päätään 
muuallakin, esimerkiksi Var-
sinais-Suomessa, Jokela sa-

Suomessa myös tyypillisesti 
usein sanotaan, että ei meil-
lä voisi tapahtua samaa kuin 
Ruotsissa, jossa tilanne on 
täysin erilainen. Jostain kehi-
tys kuitenkin aina lähtee liik-
keelle, ja jos siihen ei puutu-
ta ajoissa, kehitys voi päästä 
huolestuttavan pitkälle. Eska-
loituminen voi tapahtua no-
peastikin, kun tapahtumien 
taustalla on köyhyyttä ja so-
siaalisia ongelmia, Tynkky-
nen sanoo.

Hän painottaa, että perus-
suomalaisissa katujengion-
gelmaan ei suhtauduta hys-
sytellen, vaan puolue menee 
ratkaisut edellä. Tynkkysen 
mukaan jengiytymisen torju-
misessa voidaan erottaa toi-
sistaan toisaalta pehmeät kei-
not, kovat keinot ja toisaalta 
rikosoikeudelliset keinot.

- Pehmeitä keinoja ovat esi-
merkiksi asuntopolitiikka, eli 
kiinnitetään enemmän huo-
miota siihen, millaisia asuin-
alueita Suomessa syntyy. 
Lisäksi myös kotouttamis-
vaatimuksia tulee tiukentaa. 
Lähtökohdaksi tulee ottaa, 
että kotoutuminen ja kie-
len oppiminen on niiden ih-
misten tehtävä, jotka tähän 
maahan tulevat. Se on oikein 
meidän suomalaisten näkö-
kulmasta, mutta samalla se 
on parasta myös näille ihmi-
sille itselleen, koska ilman 
kotoutumista he jäävät ulko-
puolisiksi, Tynkkynen sanoo.

Perussuomalaiset esittää 
myös esimerkiksi ulkomaa-
laisten vankien siirtoa koti-
maidensa vankiloihin, vaka-
viin rikoksiin syyllistyneiden 
ulkomaalaisten karkottamis-
ta, pysyvää maahantulokiel-
toa ja myönnetyn Suomen 
kansalaisuuden poistamista.

- Jengiytymisen estämi-
sen ytimessä on aina kestä-
vä maahanmuuttopolitiikka. 
Jos me emme sitä kykene te-
kemään, joudumme sen jäl-
keen ottamaan käyttöön suu-
ren määrän eri keinoja, jotta 
voimme pitää kontrollis-
sa maahanmuuttoon liittyviä 
lieveilmiöitä, Tynkkynen va-
roittaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

gien syntyä.
- Katujengeistä on siis pu-

huttu jo yli vuosikymmenen 
ajan. Siitä huolimatta poliitti-
nen diskurssi kehityksen suh-
teen on ollut vähättelevää. 

lisäksi erityisesti henkisesti alis-
taa ja nöyryyttää uhria.

Rangaistukset eivät vastaa 
oikeustajua

Purra perusteleekin, että vaik-
ka edellä mainitut teot voivat jo 
tällä hetkellä johtaa tavanomais-
ta kovempaan rangaistukseen 
väkivaltarikoksesta, olisi seikat 
kirjattava lakiin.

- Tällaisesta toiminnasta on 
tuomittava aina törkeä pahoin-
pitely. Rangaistukset eivät tällä 
hetkellä vastaa kansalaisten oi-
keustajua, ja väkivalta kaduilla ja 
esimerkiksi kouluissa lisääntyy. 
Tällainen sairas käyttäytyminen 

uhreja kohtaan on rangaistava 
kovemmin, Purra sanoo.

- Myös äitinä vaadin, että las-
temme ja nuortemme elin-
ympäristön kasvavaan tur-
vattomuuteen puututaan 
voimakkaammin.

Ruotsissa tuntuvia 
kiristyksiä

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Leena Meri vaatii Suo-
men hallitusta toimiin katuväki-
vallan kitkemiseksi.

- Väkivaltaiset katujengit ovat 
täällä, eikä hallitus ole tuonut 
tänne yhtäkään esitystä asian 
korjaamiseksi. Suomi on jo po-

liisinkin mukaan Ruotsin tiel-
lä, minkä vuoksi tilanteeseen on 
puututtava heti, ennen kuin pa-
lavat autot ja katuammuskelut 
ovat meilläkin arkipäivää.

Meri huomauttaa, että Ruot-
sin uusi hallitus aikoo puuttua 
jengiväkivaltaan rankalla kädel-
lä muun muassa tuplaamalla ri-
kollisille määrättävät rangaistuk-
set ja poistamalla tuomioiden 
niin sanotut paljousalennuk-
set. Perussuomalaiset ovat kri-
minaalipoliittisessa ohjelmas-
saan esittäneet samankaltaisia 
vaatimuksia.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Osa jen-
geistä on 
jo siirtynyt 
teräaseista 
ampuma-
aseisiin.

Miko Bergbom

Laura Jokela

Sebastian Tynkkynen

Joakim Vigelius

Pääkaupunkiseudulla katu-
jengien toiminta menee koko 
ajan kovempaan suuntaan.
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OPPIMISTULOKSIA mit-
taavan Pisa-tutkimuksen tu-
lokset Suomen osalta ovat 
heikentyneet tasaisesti jo 15 
vuoden ajan.

Pisa mittaa peruskoulun 
päättövaiheessa olevien kou-
lulaisten osaamista luon-
nontieteissä, lukemisessa 
ja matematiikassa. Erityi-
sen huolestuttava on uusim-
man Pisa-vertailun tulos, joka 
osoittaa, että jo 14 prosentilla 
Suomen yhdeksäsluokkalai-
sista lukutaito on niin huono, 
että se heikentää mahdolli-
suuksia toimia työelämässä, 
puhumattakaan edellytyksis-
tä selvitä toisen asteen opin-
noista.

Pisa-arvioinneissa on yh-
teiskunnassa pärjäämisen 
kannalta riittävänä lukutai-
don tasona pidetty vähintään 
tason 2 eli välttävän luku-
taidon saavuttamista. Suo-
messa tason 2 alle jäi noin 14 
prosenttia oppi-
laistamme. Ke-
hityssuunta on 
huolestuttava, sil-
lä vuoteen 2009 
verrattuna heik-
kojen lukijoiden 
määrä on lisään-
tynyt yli 5 pro-
senttiyksikön 
verran ja muutos on tilastolli-
sesti merkitsevä.

Pisa-vertailusta on selvästi 
myös havaittavissa, että Suo-
messa osaamistasojen välinen 
kuilu on syventynyt eli osaa-

misen polarisoituminen kiih-
tyy. Toisin sanoen keskiverto-
oppilaita on yhä vähemmän, 
kun entistä useampi nuori 
tippuu heikkotasoisten oppi-
laiden ryhmään.

Matematiikan 
osaajissa kolmen 
kerroksen väkeä

Osaamisen väliset erot ovat 
nähtävissä myös kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuk-
sen (Karvi) tutkimuksessa, 
joka osoittaa erityisesti ma-
tematiikan opiskelun jakaan-
tuneen kolmen kerroksen vä-
keen.

Tuoreehkon Karvi-tutki-
muksen mukaan peruskoulun 
yhdeksäsluokkalaisten mate-
matiikan kokonaisosaaminen 
muodostuu kolmesta ryhmäs-
tä: heikosti menestyneistä, 
hyvin menestyneistä ja näi-
den väliin jäävästä keskiosaa-

jien ryhmästä.
Vaikka osa ke-

hityksestä voi-
daan selittää 
covid-19-pande-
mian seurauksilla 
ja osa vastaustek-
niikkoihin liitty-
villä seikoilla, ku-
ten puutteellisilla 

vastausten perusteluilla, ma-
tematiikan osaamisen erikoi-
nen jakautuminen viittaa sii-
hen, että osaamisen ääripäät 
ovat eriytyneet toisistaan sel-
vemmin kuin aiemmissa mit-

Suomi tunnettiin aikaisemmin koulutuksen ih-
memaana, mutta peruskoulun päättävien oppi-
laiden osaaminen on alkanut rapistua huoles-
tuttavaa vauhtia. Hallitus kuitenkin käynnisti 
viime vuonna perusopetusuudistuksen, joka 
nyt siirtää toiselle asteelle yhä useampia nuo-
ria, joista moni osaa hädin tuskin edes lukea.

Oppivelvollisuuden 
laajentamisen 
ongelmat toteutuivat 

Opiskelijoilla entistä heikommat 
valmiudet opiskeluun

Suomessa 
osaamis-
tasojen väli-
nen kuilu on 
syventynyt.

tauksissa: koulutuksellinen 
tasa-arvo ei siis enää toteudu 
Suomessa kunnolla.

Koulutusputken loppu-
päästä eli suomalaisista kor-
keakouluista toki valmistuu 
edelleen huippuosaajia, mut-
ta polarisaatio on johtamas-
sa siihen, että vajaalla viiden-
neksellä suomalaisnuorista 
ei ole riittäviä taitoja tule-
vaisuuden työmarkkinoiden 
vaatimuksiin vastaamiseksi.

Uudistuksen 
ongelmat tiedettiin
 jo ennalta

Samaan aikaan, kun pe-
ruskoulusta valmistuu yhä 
enemmän nuoria, jotka eivät 
osaa kunnolla lukea, ja kes-
keisten luonnontieteellisten 
aineiden osaamistasossa on 
vakavia puutteita, pääminis-
teri Sanna Marinin (sd.) hal-
litus käynnisti oppivelvolli-
suuden laajentamisen, mikä 
tekee toisen asteen opiske-
lusta pakollista 18 ikävuoteen 
asti. Oppivelvollisuus pitää 
sisällään myös maksuttomat 
opiskelumateriaalit, kuten lu-
kiokirjat.

Ensimmäinen oppivelvollis-

ten ikäluokka aloitti elokuus-
sa 2021 opiskelun toisella as-
teella. Uudistuksella oppilaat 
pakotetaan siirtymään perus-
koulusta jatko-opintoihin, 
joista yhä useammalla ei kui-
tenkaan ole edellytyksiä suo-
riutua.

Oppivelvollisuuden laajen-
tamiseen kohdistui voimakas-
ta kritiikkiä, huolta ja vastus-
tusta jo valmisteluvaiheessa. 
Esimerkiksi Helsingin kau-
pungin virkamiesten lausun-
nossa todetaan, että oppivel-
vollisuuden laajentaminen ei 
itsessään tuo lisää tukea niille 
nuorille, joiden elämäntilan-
ne on vaikea ja opiskeluval-
miudet ovat heikot.

Ilmiö on havaittu myös 
opettajien arjessa. Opettajien 
ammattijärjestön OAJ:n kyse-
lyn mukaan perusopetuksen 
toimimaton oppimisen tuki 
vaarantaa oppivelvollisuus-
uudistuksen onnistumisen. 
Kysely osoittaa selvästi, että 
opettajien kuormitus on kas-
vanut, ja toisen asteen opet-
tajien mukaan heidän työnsä 
merkittävin kuormitusteki-
jä on opiskelijoiden yhä hei-
kommat valmiudet opiske-
luun.

Oppivelvollisuuden 
laajentaminen 
ei korjaa ongelmia

Perussuomalaiset on vastus-
tanut oppivelvollisuuden laa-
jentamista alusta saakka. Pe-
russuomalaisten edellinen 
puheenjohtaja Jussi Halla-
aho on todennut, että oppi-
velvollisuuden ulottaminen 
toiselle asteelle ei kohdistu 
todelliseen ongelmaan, kos-
ka kyse ei ole siitä, että toisen 
asteen opintoihin ei hakeu-
duttaisi, vaan siitä, että siellä 
ei pysytä.

– Liian vähäinen lähiopetus 
ja opiskelijoiden jättäminen 
oman onnensa nojaan pudot-
taa varsinkin poikia kärryiltä, 
Halla-aho sanoo.

Oppivelvollisuuden laajen-
tamisen arvioidut kustannuk-
set ovat vuositasolla 129 mil-
joonaa euroa vuodessa eli 
vähintään 1,1 miljardia eu-
roa vuosikymmenen loppuun 
mennessä. Kun rahaa ja re-
sursseja on vähän, perussuo-
malaisten mielestä ne pitäisi 
kohdentaa vaikuttavimmalla 
mahdollisella tavalla.

Perussuomalaiset kritisoi 

KANSANEDUSTAJA Ritva ”Kike” 
Elomaan mukaan valitettava to-
siasia on myös se, että merkittä-

vä osa seksuaalirikoksista, lap-
siin kohdistuneet teot mukaan 
lukien, jäävät tilastojen ulko-

Seksuaalirikokset ovat yleistyneet viime vuosina hälyttävää 
tahtia. Erityisen hyytäviä tekoja ovat lapsiin kohdistuvat 
seksuaalirikokset. Tilastokeskuksen mukaan lapsen seksu-
aalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon tammi-syyskuussa 2022 
peräti 1 804. Luku on 20,8 % suurempi kuin edellisvuonna 
vastaavaan ajankohtaan. 

Lapsia on suojeltava 
kaikin keinoin 
seksuaalirikollisilta

Elomaa lisäisi valistusta ja poliisin resursseja puolelle. Tosielämän tilanne on 
pahempi kuin mitä tilastot an-
tavat ymmärtää.

- Uhrit saattavat esimerkik-
si kokea liian suurta häpe-
ää ilmoittaakseen asiasta vi-
ranomaisille. Uhrien ei pitäisi 
joutua häpeämään vaan teki-
jöiden. Seksuaalirikosten mää-
rän nousu on saatava loppu-
maan hinnalla millä hyvänsä. 
Tässä riittää paljon tekemistä, 
sillä tilanne on haastava, Elo-
maa sanoo.

Lapsiuhrien metsästäminen 
verkossa yleistynyt

Erityisesti lapsiuhrien metsäs-

täminen verkossa on yleisty-
nyt hälyttävää tahtia. Nykyisin 
aikaa vietetään entistä enem-
män verkossa sosiaalisen me-

dian sekä pelien parissa. Netti-
maailma onkin otollinen paikka 
lasten houkuttelemiseen seksu-
aalisiin tekoihin eli niin sanotul-

Kansanedustaja 
Ritva Elomaan 
mielestä sek-
suaalirikosten 
määrän kasvu 
on saatava tait-
tumaan hinnalla 
millä hyvänsä.

Peruskoulusta valmistuu 

yhä enemmän nuoria, jotka 

eivät osaa kunnolla lukea.



21

VALIOKUNTARYHMÄN jäsenet 
Sanna Antikainen, Kaisa Juuso ja 
Ari Koponen nostivat esiin selon-
teosta huolestuttavia kohtia, jot-
ka nojaavat heidän mukaansa 
vihervasemmistolaiseen ideolo-
giaan ja intersektionaalisen femi-
nismin utopiaan.

- Miesten ja naisten tasa-ar-
vo on tietysti perussuomalaisille 
tärkeä asia, mutta hallitus ujut-
taa tässä nyt omaa ideologiaan-
sa tasa-arvoon hunnutettuna. 
Kansainvälisesti katsottuna Suo-
mi on jo nyt yksi maailman tasa-
arvoisimmista valtioista, muis-
tuttaa Antikainen.

”Ei ole mietitty 
loppuun asti”

Perussuomalaiset kannattavat 
osaa selonteon tavoitteista, ku-
ten sitä, että jokainen voi Suo-
messa elää ilman väkivaltaa tai 
väkivallan uhkaa eikä kenenkään 
oikeutta vapauteen ja koskemat-
tomuuteen loukata.

- Tämä on itsestään selvää. Suo-
messa kaikilla on myös yhtäläi-
set osallistumismahdollisuudet 
sekä valta vaikuttaa omaan elä-
määnsä sukupuolesta riippumat-
ta, Juuso toteaa.

Perussuomalaiset toivat esille, 
ettei naisten ja miesten työpaik-
kojen jakautuminen tasan yhden 
suhde yhteen ole järkevä tavoi-
te. Tärkeintä on se, että ihmisillä 
on mahdollisuus toteuttaa omia 
pyrkimyksiään itse valitsemal-
laan alalla.

- Ei tätä ole mietitty loppuun 
asti. Harvemmin sitä kuulee va-
semmalta laidalta myöskään, 
että viemäri- tai jätevesihuol-
toon tarvittaisiin 50 prosenttia 
naisia, Koponen naurahtaa.

Epätieteellistä ideologiaa

Perussuomalaiset eivät ole val-
miita luopumaan reaalitodelli-

suudesta. Selonteossa tuodaan 
esiin muun muassa aatetta ”su-
kupuolen moninaisuudesta” sekä 
”muunsukupuolisuudesta”. Pe-
russuomalaiset huomauttavat, 
ettei tämä perustu tieteeseen.

- Sukupuolia on nisäkkäillä kak-
si. Tämä on täysin kiistaton bio-
loginen tosiasia, josta emme voi 
luopua vain sen takia, että poliit-
tisten kilpakumppaneidemme 
aatemaailma on todellisuuden ja 
biologisten tosiasioiden kanssa 
ristiriidassa, Juuso linjaa.

Perussuomalaisten mielestä 
biologisen sukupuolen olemas-
saolo ei ole tasa-arvopoliittinen 
kysymys. On erilaisia miehiä ja 
erilaisia naisia, ja kaikki ovat läh-
tökohtaisesti yhtä arvokkaita 
kansalaisia.

- Lääketiede tuntee toki har-
vinaisia poikkeuksia sekä kehi-
tyshäiriöitä, ja sukupuolidysfo-
ria luo kärsimystä siitä kärsivälle. 
Näihin tulee suhtautua vakavas-
ti eikä ketään tule syrjiä, mutta 
poikkeukset eivät muuta perus-
asioita ja biologisia tosiasioita, 
pohtii Antikainen.

Taloustilanne 
vaatisi huomiota

Suomi on tällä hetkellä matkal-
la taloudellisesti erittäin haasta-
viin aikoihin.

- Euroopassa käydään sotaa, 
minkä viimeistään pitäisi herät-
tää hallituspuolueet todellisuu-
teen feministisen ulkopolitiikan 
harhoista, joista jopa Ruotsi on 
nyt luopunut uuden hallituksen-
sa myötä, edustajat huomaut-
tavat.

Tällaisena aikana kansakunnan 
voimavarat pitäisi perussuoma-
laisten mielestä kohdentaa järke-
västi ja laittaa asiat tärkeysjärjes-
tykseen.

- Kaikki ylimääräistä työtä, sel-
vityksiä ja hämmennystä aiheut-
tava oheistoiminta, jota hallitus 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä jätti eriävän 
mielipiteen hallituksen tasa-arvopoliittiseen selonte-
koon, joka nojaa vihervasemmistolaiseen ideologiaan 
ja intoilee sukupuolen moninaisuudesta.

”Todellisuudesta irrallaan 
olevaa feminismiä”

Perussuomalaisten mielestä hallituksella on 
erikoinen käsitys tasa-arvosta

näillä suunnitelmillaan vaatii, on 
pois jostakin muusta paljon tär-
keämmästä. Suomi on jo tasa-
arvon mallimaa. Jos tasa-arvon 
mallimaana oleminen ei kelpaa 
vihervasemmistolle, herää kysy-
mys, mikä sen todellinen tavoite 
oikeasti on, sanoo Antikainen.

- Perussuomalaiset kannatta-
vat mahdollisuuksien tasa-arvoa 
emmekä sitä, että määritellään 
ylhäältä alaspäin oman ideolo-
gian mukainen lopputulema tai 
feministinen utopia, jota kohti 
meitä marssitetaan, ärähtää Ko-
ponen.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

oppivelvolli-
suusuudistusta 
ja esitti raho-
jen käyttämis-
tä osaamisen 
edellytysten 
parantamiseen 
jo varhaisemmassa vaihees-
sa, perusopetustasolla. Täl-
löin rahaa kohdennettaisiin 
etenkin peruskoulun eri-
tyisopettajien palkkaami-
seksi ja pienryhmien lisää-
miseksi, jotta koululaisten 
oppimisen ongelmat voitai-
siin korjata jo mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa.

Lisää oppimista 
vuosiin, ei pakollisia 
vuosia oppimiseen

Oppivelvollisuuden laa-
jentamisen ongelmat olivat 
siis hyvin tiedossa jo etukä-
teen. Myös ajatuspaja Suo-
men Perustan julkaisemas-
sa tutkimuksessa todetaan, 
että pidennetty oppivelvol-
lisuus ei korjaa suomalai-
sen peruskoulun valuviko-
ja, vaan ennemminkin vain 
pahentaa asiaa.

Tutkimuksessa esitetään, 
että suomalaisen järjes-

telmän tulisi-
kin tarjota lisää 
oppimista vuo-
siin eikä vuo-
sia oppimiseen. 
Tunnetusti suo-
malaisesta pe-

ruskoulusta on mahdollista 
päästä läpi ”armovitosilla”, 
mikä osaltaan vauhdittaa 
koulutusinflaatiota.

Tutkimuksessa esitetään 
opintien ryhdistämistä eli 
vaatimustason nostamista 
ja samalla ehdotetaan har-
kittavaksi käytäntöä, jos-
sa peruskoulun päättötodis-
tus annettaisiin vasta, kun 
oppilas on saavuttanut tie-
tyn minimitason. Minimi-
tasoksi voitaisiin määritellä 
luku-, kirjoitus- ja laskutai-
to, joka osoitetaan kaikille 
yhteisessä päättökokeessa.

Hyvin suunnitellun, vuo-
sittaisen päättökokeen ansi-
osta oppilaiden osaamista-
so tulisi mitattua kunnolla, 
mikä luonnollisesti paran-
taisi edellytyksiä jatko-
opinnoille.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

le groomingille.
- Tarvitaan entistä enem-

män valvontaa ja valistusta. 
Poliisille tulisi kohdentaa li-
särahoitusta nimenomaan 
groomingin torjumiseksi. Sa-
manaikaisesti rangaistuksia 
lapsiin kohdistuvista seksuaa-
lirikoksista tulisi kiristää roi-
masti, Elomaa vaatii.

Raha ei saa olla este

Koulu on keskeisin paikka 
valistaa lapsia sekä nuoria val-
veutuneiksi netinkäyttäjiksi. 
On tärkeää opastaa, etteivät 
tuntemattomat aikuiset pidä 
yhteyttä netissä välttämättä 

vilpittömin mielin. Lisäksi tu-
lee alleviivata sitä valitetta-
vaa tosiasiaa, että nimimerkin 
takana voi olla aivan jotain 
muuta kuin mitä annetaan 
ymmärtää.

- Nämä eivät ole helppoja ti-
lanteita, mutta johdonmu-
kaisen valistuksen avulla saa-
daan kyllä tuloksia aikaan. 
Lapset ja nuoret ovat erityi-
sen haavoittuvaisia. Siksi hei-
tä tulee suojella kaikin käytet-
tävissä olevin keinoin. Raha ei 
saa olla tässä asiassa este, Elo-
maa painottaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

Tyystin todellisuudesta irronnut hallitus marssittaa Suomea kohti vihervasemmistolaisen 
ideologian mukaista feminististä utopiaa.

Sanna Antikainen

Kaisa Juuso

Ari Koponen

Pidennetty 
oppivelvolli-
suus ei korjaa 
suomalaisen 
peruskoulun 
valuvikoja.
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ILMOITA tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoituk-
seen lehdet ovat tulossa. 
Muista laittaa tilaukseen 
yhteystietosi ja lehtinip-
pujen toimitusosoite. Laita 
mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitila-
usten määrästä ja toimi-
tuksesta.  Tilaukset täytyy 
lähettää halutun numeron 
aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät 
perussuomalaisten netti-
sivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

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

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen

Muistathan 
päivittää 

muuttuneet 
yhteystietosi 

(osoite, puhelin-
numero, sähkö-

postiosoite) 
jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 
tai 

jasenasiat@
perussuomalaiset.fi
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S
uomi elää maaseudusta ja metsistä. Perussuo-

malaisille ei ole siksi samantekevää, miten ja 

missä ruokaa tuotetaan. Me haluamme, että 

sitä tuotetaan Suomessa. 

Kansainvälistyneessä maailmassa pitää huolehtia en-

sisijaisesti oman kansan pärjäämisestä ja huoltovar-

muudesta. Muitakin, kuin maaseutuelinkeinoja voi-

daan harjoittaa tulevaisuudessa maaseudulla – tämä 

vaatii kuitenkin toimivia kiinteitä verkkoyhteyksiä koko 

maahan. Perussuomalaiset näkee maaseudun mah-

dollisuutena sekä menestystekijänä. 

Maaseudun väki ja ruuantuottaja on kuitenkin unoh-

dettu ja siksi vaaditaan nopeita toimenpiteitä maaseu-

dun ruuantuottajien ja viljelijöiden pelastamiseksi.

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

PERUSSUOMALAISTEN 
MAATALOUSPOLIITTINEN
OHJELMA 2022

MAASEUTU KOSKETTAA JOKAISTA

 Maanviljelijän toimeentulon ongelmat ratkaistava nopeasti

 Viljelijälle asianmukainen korvaus tehdystä työstä

 Ei ilmastotoimia eikä lisää byrokratiaa 
 maanviljelijän kustannuksella

 Perussuomalaiset kannattavat hajautettua 
 ruoantuotantoa

 Suomalaisen maanviljelijän parjaamisen loputtava

 Metsiä ei anneta EU:lle – metsät ovat koko 
 kansantaloutemme selkäranka

 Ennakoitavuutta metsäteollisuudelle

 Puolustamme suomalaisen oikeutta omistaa metsää

METSÄSTYS ON ARVOKAS OSA SUOMALAISTA 
ELÄMÄNTAPAA

 Metsästyksen tulevaisuus taattava

 Kannanhoidollinen metsästys avain toimivaan 
 suurpetopolitiikkaan

KALASTUS JA MUUT MAASEUTU-
ELINKEINOT KUNNIAAN

 Tarpeettoman kireää kansallista sääntelyä vältettävä

 Kotimaisen kalan määrää suomalaisten lautasilla lisättävä

 Suomalainen ruoka myös matkailijan lautaselle

HUOLTOVARMUUS NOUSEMASSA 
ARVOON ARVAAMATTOMAAN

 Aina ensin huolehdittava suomalaisten selviämisestä


