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Perussuomalaiset esitti railakkaita huo-
miota valtioneuvoston EU-selonteosta 
eduskunnan keskustelussa. 
KOLMAS varapuheenjohtaja Juho Ee-
rola luonnehti selontekoa Tampereen yli-
opiston professori Tapio Raunion sanoin: 
”Selonteko on yhdentekevä, latteudessaan 
masentava asiakirja, joka antaa huonon - 
mutta samalla ehkä realistisen - kuvan hal-
lituksen tahtotilasta ja kyvykkyydestä.”

- Tähän on valitettavan helppo yhtyä. 
Kataisen hallitus seilaa Euroopassa vailla 
suuntaa ja riittävää pitoa.

Hallitus näytti selonteon nojalla uskovan, 
ettei komissio tai EU tee virheitä, ei edes 
eurokriisin hoidossa. Euroeliitti hämmäs-
telee Irlannin ihmettä. Eerola vertasi Ir-
lantia Islantiin: sen talous menestyy kai-
killa mittareilla Irlantia paremmin - talous 

kasvaa, valtion velka on hallinnassa ja vien-
ti vetää. Irlannin työttömyys on korkea, val-
tionvelka räjähtänyt käsiin ja nuoret muut-
tavat ulkomaille.

- Islanti noudatti perussuomalaisten kan-
nattamaa no bailout -linjaa. Se ei pelastanut 
pankkiireitaan, minkä Irlanti EU:n pakotta-
mana teki. Irlanti päätti EU:n painostama-
na pelastaa pankkiirit, kun taas Islanti päät-
ti pelastaa oman kansansa, Eerola valisti.

Ekonomit: Euro on liian vahva

Ekonomistit pitävät euroa liian vahvana. 
Keskeinen syy on EKP:n liian tiukka raha-
politiikka. Euro on kasvun este Suomelle ja 

Tiukkaa kritiikkiä 
hallituksen EU-politiikalle

■  PÄÄKIRJOITUS

Perussuomalais-
ten eduskunta-
ryhmän ryhmä-
puheenvuoron 
käyttänyt Juho 
Eerola ihmetteli, 
miten Kataisen 
hallitus seilaa 
Euroopassa vailla 
suuntaa.

MITÄ yhteistä on Buranalla, Fortumilla 
ja Linnanmäellä? 

VASTAUS: kukin on omanlaisensa ongelmanratkaisi-
ja. Buranalla saat kipeän pään ehjäksi, Fortumin sähköl-
lä lämmität huurteisen talosi ja Linnanmäellä saat mut-
runaamaisista muksuistasi ainakin hetkeksi kirmakoita 
kullannuppuja. 

TOINENKIN yhtäläisyys löytyy: kukin yllämainituista 
ylsi Valittujen Palojen Luotetuimmat brändit –tutkimuk-
sessa oman kategoriansa ylimmälle korokkeelle. Ehkä juu-
ri siksi, koska ne ovat taattuja pulmien poistajia. 

VALITUT Palat kartoitti myös luotetuimman poliitikon. 
Oli ilo huomata, että kärkisijat menivät tutuille nimille. Is-
tuva presidenttimme pokkasi ykkössijan, heti perässä tu-
livat opposition puheenjohtajat. Sauli, Soini ja Sipilä, sii-
nä Suomen politiikan luotetuimmat brändit. Omanlaisiaan 
ongelmanratkaisijoita hekin.  

MINKÄLAISIIN ongelmiin suomalaiset 
ratkaisua etsivät? 

SUOMEN teollisuuden kyyti on nyt todella kylmää. Hetki 
sitten julkistettiin uusia lukuja Suomen teollisuustuotan-
nosta. Tylyjä numeroita olivat. Työkaverini - taloustieteen 
tohtori - päästi melkoisen kirosanaryöpyn ne nähdessään. 
Ehkä aiheesta. Edellisen kerran kun teollisuustuotannon 
huomattiin laskeneen kahtena vuonna peräkkäin, elettiin 
vuotta 1991. Seuraavana vuonna tuli noutaja. Konkurssi-
aalto, suurtyöttömyys, pankkikriisi. Kuiluun pudottiin, ja 
monta vuotta meni ylös kivutessa. Onko sama kuilu jälleen 
edessämme? Onko siihen taas pakko pudota?
 
SUOMEN ongelmat ovat kaikkien nähtävissä. Lääkkeistä 
ollaan erimielisiä. Tilanteen vakavuuden huomioiden suo-
rastaan hämmästyttävän moni uskoo, että teollisuudelle 
asetettava lisäsääntely edistäisi yhteiskuntamme menesty-
misen mahdollisuuksia. Tai että rajut polttoaineen hinnan 
korotukset muuttuisivat työpaikoiksi. 

YMPÄRISTÖARVOT ovat tärkeitä. Puhdas luonto sa-
moin. Mutta överiksi ei kannata ympäristönormienkaan 
suhteen pistää. Tästä lehdestä löydät paljon asiaa siitä, 
kuinka tiukkoihin suitsiin olemme itse oman teollisuutem-
me kiristäneet.  Olisiko aika höllentää otetta?  

PERUSSUOMALAISET tukee voimakkaasti suomalais-
ta työtä ja yrittäjyyttä. Ei ole yllätys, että olemme Suomen 
johtava duunaripuolue. Kun toimii pitkää päivää raatavi-
en puolesta, he vastaavat samalla mitalla. Tavalla, joka on 
jo järisyttänyt Suomen poliittista järjestelmää ytimiä myö-
den. 

+ + +

EU. Senkin piti olla ratkaisu moneen ongelmaan. Luvattiin 
demokratiaa, tavaroiden vapaata liikkuvuutta, talouden 
vakautta, rauhaa ja rakkautta. Saatiin EU-presidentti, jos-
ta kukaan ei saanut äänestää, entistä korkeammat autove-
rot, kilpailukyvytön valuutta ja Kreikkaan kansallissosia-
listinen puolue. Ei mennyt ihan putkeen, ei. 

Särkeviä päitä

PÄÄMINISTERI, puhuitte reiluudesta ja rehelli-
syydestä. Miten teidän oma hallituksenne toimi sii-
nä vaiheessa, kun tehtiin luottojohdannaissopimus 
kreikkalaisten pankkien kanssa? Julistettiin salaiseksi 
koko sopimus, ja täällä edustajat eivät tienneet edes, 
mikä sopimuksen sisältö oli. Oliko se reilua, että oi-
keuden kautta saatiin tietää, mihinkä Suomen halli-
tus ja kreikkalaiset pankit ovat sitoutuneet.

■  Timo Soini

KUN Suomi liittyi Euroopan unioniin 
vuonna 1995, sen sanottiin olevan pelas-
tus Suomelle, suomalaisille ja ennen kaik-
kea Suomen ulkomaankaupalle. Kuinkas 
vuosien saatossa on käynytkään? Naa-
purimaamme Ruotsin vienti vetää mel-
koisesti paremmin, vaikka ovat pysyneet 
omassa valuutassaan eli kruunussa.

■  Kauko Tuupainen
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Tiukkaa kritiikkiä 
hallituksen EU-politiikalle

EU-
keskustelussa 
sanottua:

koko euroalueelle. Venäjän-vienti ei vedä, 
koska ruplan arvo on laskenut.

- Löytyykö selonteosta tällaista pohdintaa? 
Valitettavasti ei. EU ratkoo yhdentymisen 
ongelmia lisäämällä yhdentymistä, mikä vie 
kohti liittovaltiota.

- Suunta on käännettävä ja epäkohdat tor-
juttava tarpeetonta sääntelyä purkamalla. 
Hallituskin puhuu selonteossaan unionin 
toiminnan järkevöittämisestä, mutta ei ker-
ro, mitä se sillä tarkoittaa.

Nopeampaa reagointia

Perussuomalaiset toivoo nopeampaa rea-
gointia unionin päätöksentekoon. Lissabo-
nin sopimus toi jo EU:n päätöksentekoon 
keltaisen kortin: jos kolmasosa kansallisista 
parlamenteista vastustaa EU:sta tulevaa esi-
tystä toissijaisuusperiaatteeseen vedoten, 
komission on harkittava ehdotustaan uudel-
leen.

- Keltaisen kortin rinnalle tulisi tuoda pu-

nainen kortti, joka kieltäisi komissiota ko-
konaan jatkamasta punaisen kortin saaneen 
ehdotuksen käsittelyä. Tätä esitystä saa va-
paasti viedä eteenpäin, Eerola kehotti.

Sveitsiläiset kertoivat viikonloppuna ää-
nestyksessä mielipiteensä EU:n syvenevästä 
integraatiosta. He eivät pitäneet sitä reiluna. 
Suomessa ministerit arvostelivat äänestys-
tä eivätkä antaneet kansan mielipiteelle mi-
tään arvoa, Eerola suomi.

- Mitkä ovat Suomen hallituksen tavoit-
teet integraation syventymisessä? Hyväk-
syykö Suomi euroalueen yhteisen velan, yh-
teisen budjetin sekä EU:n laajan kontrollin 
työmarkkinoihin, eläkepolitiikkaan ja sosi-
aaliturvaan? Onko Suomi valmis uusiin tuki-
paketteihin? Mitä hallitus tekee – mitä jäbä 
duunaa? Selonteosta ei löydy vastauksia näi-
hin kysymyksiin, Eerola peräsi.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
     KUVA LEHTIKUVA

YKSI Euroopan syvistä ongelmista on se, että yhdentymisen aihe-
uttamia ongelmia yritetään ratkaista lisäämällä yhdistymistä. Tämä 
tie vie kohti liittovaltiokehitystä. Suunta on käännettävä ja epäkoh-
dat torjuttava tarpeetonta sääntelyä purkamalla.

■  Osmo Kokko

OLEN tähän mennessä lukenut monenlaisia selontekoja, mutta 
tällaista yltiöpositiivista näkemystä tapaa harvoin. Selonteko nos-
taa EU:n korokkeelle, joka on lähes pyhä lehmä. Siinä ummistetaan 
silmät tosiasioilta ja uhkilta, vaikka aikanaan Neuvostoliittoa arvos-
teltiin tosiasioiden peittelystä ja salaamisesta. Tämä asiakirja todis-
taa, että samaan yltää myös Suomen hallitus.

■  Lea Mäkipää

EDUSKUNNALLE on annettu tiedoksi komission antama ehdo-
tus, jossa EU:n virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläk-
keitä tarkastettaisiin taannehtivasti ylöspäin vuosilta 2011 ja 2012. 
Ministeri Virkkunen on allekirjoittanut Suomen hallituksen kannan, 
joka on se, että Suomi voi hyväksyä nämä tarkistukset. Miten te mi-
nisterit voitte tukea EU:n virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden nos-
tamista ja samaan aikaan suunnittelette suomalaisten palkansaaji-
en ja eläkeläisten tulojen ja ostovoiman alentamista jäädyttämällä 
esimerkiksi sosiaalietuuksien indeksikorotuksia?

■  Anne Louhelainen

PIENI ihminen ja Suomen kansa eivät saa hukkua EU-imperiumin 
valtamereen. Tämä on täysin väärä kehityskulku, ja perussuomalai-
set haluavatkin palauttaa demokratian ja itsemääräämisoikeuden 
Suomeen ja suomalaisille.

■  Maria Lohela

NYT käsittelyssä oleva valtioneuvoston selonteko Euroopan uni-
onin tulevaisuudesta on mielestäni ylistyslaulu EU:lle. Selonteos-
ta puuttuu kriittinen tarkastelu lähes täysin. Euroopan kohtaamat 
haasteet on kuitattu puolen sivun esityksellä. 

■  Martti Mölsä

NÄYTTÄÄ siltä, että valtioneuvosto elää jo liittovaltiossa. Ku-
ten perussuomalaisten vastalauseessa mainitaan, moni selonteon 
osio on lähes identtinen komission ja neuvoston tiedotteen kanssa. 
Syvä integraatio oikein huokuu hallituksen linjauksista, vaikka pitää 
jälleen muistuttaa, että emme ole liittovaltio. 

■  Lauri Heikkilä 

HALLITUKSEN selonteko EU-politiikasta 
on kritiikitön, luettelomainen ja sitä kautta 
pitkälti yhdentekevä. Integraation eli, voi-
ko sanoa, liittovaltiokehityksen edistämi-
nen on otettu selonteossa lähtökohdaksi 
asiaa sen kummemmin kyseenalaistamat-
ta. Etuja korostetaan ja haittapuolista vai-
etaan. 

■  Jussi Niinistö

SUURIN oivallus kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa oli se, ett-
eivät kaikki eurovaltiot ole noudattaneet sääntöjä. Toinen toteamus 
oli, ettei kokoomus halua maksaa toisten valtioiden laskua. Siitä 
huolimatta hallitus kokoomuksen johdolla on maksanut näitä las-
kuja useamman miljardin edestä sekä kymmenkertaisesti antanut 
vakuuksia. Nyt kun mahdollinen kolmas Kreikan tukipakettipyyn-
tö tulee, muuttuuko tämä emme halua –toivomus emme maksa –
päätökseksi?

■  Mika Niikko

MEILLÄ on Euroopassa 26 miljoonaa työtöntä ihmistä. Me olem-
me laventaneet sosiaaliturvaamme siten, että jos unionin alueelta 
vapaan liikkuvuuden seurauksena tulee perheestä toinen tänne töi-
hin, niin sen jälkeen perheelle avautuvat välittömästi suomalaiset 
lapsilisät, kotihoidontuki, äitiyspäivärahat ja muut sosiaalietuudet. 
Lisäksi olemme laajentaneet sosiaaliturvaamme siten, että mak-
samme myös kolmansista maista tulleille työperäisille ihmisille sen 
jälkeen, kun he ovat olleet neljä viikkoa Suomessa, vastaavanlaiset 
sosiaaliturvat. Onko tämä teidän mielestänne reilua?

■  Maria Tolppanen
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Teollisuusyritysten johtajat varoittavat 
EU:n kansallisten, ilmastopoliittisten kustan-
nusten ja rajoitteiden tuhoavan terästeolli-
suuden Suomessa ja Euroopassa. 
EU:N yksipuolisia ilmasto-
politiikan lisäkustannuksia ei 
voi siirtää terästeollisuuden 
globaalissa ylituotantotilas-
sa tuotteiden loppuhintaan. 
EU:n ilmastopolitiikan aihe-
uttamat kustannukset ovat 
olleet niin Ruukin kuin Ou-
tokummunkin vuosien liike-
tappioiden takana. Päästöoi-
keus ja -kaupan kustannukset 
ovat olleet merkittävin yk-
sittäinen kuluerä, joka rasit-
taa vain eurooppalaisia tuot-
tajia. Karmea totuus on, että 
EU-päästökauppa kattaa vain 
noin 5 % maailman CO2-
päästöistä.

Tammisen viestit 
kuuroille korville

Ruukin toimitusjohtaja Sa-
kari Tamminen on jo vuosia 
yrittänyt kertoa ministereil-
le, kansanedustajille ja muil-
le päättäjille, että EU:n kan-
salliset, ilmastopoliittisten 
säännösten kustannukset ja 
rajoitteet tuhoavat teräste-
ollisuuden toimintaympäris-
tön Suomessa ja Euroopassa. 
Viestit ovat menneet täysin 
kuuroille korville.

Ruukin vaihtoehdot olivat 
nykyisillä ilmastosäännök-
sillä ja rajoitteilla rajalliset: 
joko leikata tuotantoa tai ha-
kea leveämpiä hartioita. Kan-
sallinen identiteettimme sai 
pahan kolauksen nyt, kun 
kansallisen teräsjätin suoma-
laisten tuotantolaitosten por-
teille nousee ruotsalaisen te-
räsjätin SSAB:n kyltit. 

Ruukin nykyiset suoma-
laiset tuotantolaitokset ovat 
niin hyvässä iskussa ener-
giatehokkuudeltaan, omi-
naispäästöiltään ja tuotta-
vuudeltaan, että niitä tuskin 
ensimmäisinä ajetaan alas. 
Mutta tuleeko uusi omistaja 
investoimaan jatkossa niihin, 
onkin sitten jo toinen juttu. 
Ruukin suomalaisten tuotan-
tolaitosten tulevaisuus rat-
kaistaan sillä, minkälaista il-
masto- ja energiapolitiikkaa 
Suomessa toteutetaan. Sillä 
ratkaistaan kannattaako Suo-
meen enää investoida. On 
selvää, että Ruukki ja muut 
suomalaiset kansainväliset 
teollisuuskonsernit pärjäävät 
hyvin ja tekevät investointe-
ja tuotantolaitoksiinsa. Teh-
däänkö investoinnit Suomeen 

vai maailmalle, on kiinni 
maamme toimintaympäris-
töön vaikuttavista kotikotoi-
sista päätöksistä. Maamme 
hallitus on avainpelaaja täs-
sä investointiottelussa Suomi 
vastaan muu maailma. 

Moottori yskii    
  
Teollisuus on talouttamme 

ja hyvinvointiamme ylläpi-
tävä moottori. Kotikutoisilla 
päätöksillä on viime vuosina 
kasteltu hyvinvointimootto-
rin tulpat. Hyvinvointimoot-
torimme yskii. Meillä ei ole 
varaa pitää käynnissä vienti-
teollisuuttamme moottorin 
pakkosyötöllä eli valtion tuki-
aisilla. On tunnustettava tosi-
asiat ja otettava nöyrästi uusi 
kurssi. Nyt on viimeinen het-
ki tehdä päätökset, jotka oli-
si pitänyt tehdä jo eilen. Pää-
tökset, joilla teollisuutemme 
toimintaedellytykset turva-
taan.     

Voimme yhteisillä päätök-
sillä vaikuttaa teollisuutem-
me keskeisten kustannus-
komponenttien hintaan, eli 
energian, raaka-aineiden, 
työvoiman ja logistiikan hin-

Viherintoilu 
pakotti teräs-
jätit yhteen

SUOMEN Kuvalehdessä kerrotaan va-
semmistoliiton kuohunnasta. Kansan-
edustaja Jari Myllykoski haluaa, että 
seuraavassa puoluekokouksessa löydet-
täisiin haastaja puheenjohtaja Paavo Ar-
hinmäelle. Myllykoski on tyytymätön 
kulttuuriministerin tyyliin reagoida kiel-
teisiin asioihin vasta sitten, kun vahinko 
on jo tapahtunut.

- Se on kaventanut ihmisten uskoa sii-

hen, että vasemmistoliitto on työväen-
puolue, sanoo Myllykoski.

Kyselyjen mukaan perussuomalaiset 
on vasemmistoliittoa suositumpi duu-
naripuolue. Myllykoski selittää asiaa va-
semmistoliiton jäsenkunnan vaihtumi-
sella, koska ”punavihreää vasemmistoa 
rakentavalla väellä on erilainen näkemys 
siitä, tarvitaanko savuavia piippuja”.

Vasemmistoliitossa 
halutaan Arhinmäki vaihtoon



5

Hallituksen toiminta-
kyky romahtanut

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

PÄÄMINISTERI Jyrki Katainen 
kutsuu molempien oppositio-
puolueiden johtajat yhteiseen 
keskusteluun hallituspuoluei-
den kanssa helmikuun lopus-
sa. Keskustelun tarkoituksena 
on kartoittaa oppositiojohtajien 
näkemyksiä sopeutuksen jak-
sottamisesta. 

Hallitus on ohjelmassaan si-
toutunut taittamaan velkaantu-
misen vuoteen 2015 mennessä. 

Valtiosihteeri Martti Hetemä-
en ekonomistiryhmän mukaan 
tämä kuitenkin heikentäisi ta-
louden kasvua ja työllisyyttä 
tuntuvasti, joten se esittää so-
peutuksen jaksottamista seu-
raavalle hallituskaudelle. Ka-
taisen mukaan hallituksen 
ratkaisujen vaikutukset ulottu-
vat joka tapauksessa seuraaval-
le vaalikaudelle, tehtiin kummin 
päin vain. 

■  KOLUMNI

Katainen huutaa oppositiota apuun

toihin. Työn hinta on kilpai-
lijamaiden keskitasoa. Muut 
kustannuskomponentit on - 
ylitsevuotavalla viherylimie-
lisyydellä - hinnoiteltu niin, 
että teollisuutemme moot-
torin tulpat ovat likomärät. 
Suomen on leikattava kaikkia 
ympäristöperusteisia veroja 
ja maksuja vuoden 1990 ta-
solle. Tällä päätöksellä teol-
lisuutemme kustannuskil-
pailukykyä kohennettaisiin 
vuositasolla usealla sadalla 
miljoonalla eurolla.   

Kaikkien kansallisten pää-
töksentekokammareiden sei-
nälle on kiinnitettävä uusi 
huoneentaulu, jossa lukee 
isolla: ”Mitä me saamme 
vaihtokaupassa vietyämme 
teollisuuttamme pois? Emme 
mitään! Me näemme vaurau-
den ja hyvinvointimme sekä 
kilpailukykymme häviävän”. 
Suomi ei voi kilpailla kan-
sainvälisesti kustannuksilla, 
sijainnilla tai raaka-aineilla.  
Vähäpäästöinen, edullinen 
sähkö on Suomen teollisuu-
den elintärkeä kilpailutekijä. 

Vihreä ajattelu 
uusiksi

EU:n ilmasto- ja energia-
poliittisia päätöksiä perus-
tellaan globaalisena velvol-
lisuutena CO2-päästöjen 
vähentämistalkoissa.  Kate-
goriset määrälliset päästöjen 
vähentämisvaatimukset ovat 
mahdottomia suomalaiselle 
teollisuudelle.  

 Suomalainen teollisuus on 
virittänyt ilmastopäästöjen ja 
-säästöjen osuuden aivan vii-
meiseen piikkiin. Mikäli EU 
jääräpäisesti pitää kiinni yk-
sipuolisista ilmastopoliitti-
sista tavoitteistaan, se mer-
kitsee lisää paperikoneiden 
alasajoja ja terästeollisuu-
den siirtymistä Suomesta ra-
jojemme taakse. Työttömyys 
vain kasvaa ja maailman 
CO2-päästöt lisääntyvät.

 On aika ottaa tosissaan 
teollisuuden hätähuudot. 
Viimeksi asian ilmaisi sivis-
tyneesti UPM:n toimitusjoh-
taja, kun häneltä kysyttiin 
EU:n komission esittämis-
tä uusista päästötavoitteis-
ta. Komissio esittää, että 
vuoteen 2030 mennessä hii-
lidioksidipäästöjen pitäi-
si olla 40 % pienemmät kuin 

päästölaskennan alkuvuonna 
1990. UMP: n toimitusjohta-
ja Jussi Pesonen kysyi, onko 
kukaan miettinyt, mitä nämä 
tavoitteet tarkoittavat kilpai-
lukyvylle. Hänen mielestään 
teollisuuden kilpailukyky pi-
tää ottaa juhlapuheista mu-
kaan myös todelliseen poli-
tiikan tekoon.

Mikäli oikeasti halutaan il-
masto- ja muut ympäristön-
suojelutavoitteet toteuttaa, 
on otettava aivan uusi kurssi.  
Puhdastuotanto vapautetaan 
jo nyt kaikista ympäristöpe-
rusteisista veroista ja mak-
suista. Mittariksi on otettava 
ominaispäästöt. Näin suo-
malainen teollisuus - pape-
rin valmistuksesta teräkseen 
- voidaan vapauttaa ympä-
ristöperusteisista veroista ja 
maksuista sekä muusta sää-
telystä. Lisäksi on poistettava 
uusiutuvien energiatuotanto-
jen päästömaksut ja velvoit-
teet silloin, kun ne käyttävät 
uusiutuvaa raaka-ainetta vä-
hemmän kuin mitä kasvu on 
- kuten turve.    

EU:n puolustettava 
omaa teollisuutta

EU:n on peruttava yksipuo-
liset ilmastosäännökset ja ra-
joitukset. EU:n on siirrettävä 
vetovastuu ilmastopolitii-
kasta maailman talouden ko-
vimmalle ytimelle eli G20-
maille. G20-maiden osuus 
maapallomme bkt:stä on 80 
%, teollisuudesta 80 % ja il-
mastopäästöistä yli 80 %. 
Vain G20-maiden keskenään 
tekemillä, sitovilla päätöksil-
lä voidaan saada ilmasto- ja 
ympäristöpäästöt kuriin niin, 
että turvataan kaikkien mai-
den yhdenvertainen kilpailu-
kyky ja siinä sivussa pidetään 
suomalaisenkin teollisuus-
moottorin tulpat kuivina.

Mikäli G20-maat eivät ota 
tätä vastuuta, on EU:n puret-
tava kaikki yksipuoliset il-
mastosäännöstönsä ja ra-
joitteensa. Tällainen uusi 
- teollisuutemme pelastava 
- linjaus vaatii uudet teolli-
suutta puolustavat päättäjät. 
Tässä on taas yksi syy käydä 
vaaliuurnilla.

■ TEKSTI MATTI PUTKONEN
     KUVA LEHTIKUVA

KATAISEN-URPILAISEN hallitus on umpikujassa. Päätöksiä 
ei tule ja perussuomalaisia ja keskustaa huudetaan apuun. Olem-
me tarjonneet yhteistyötä mm. kunta- ja soteuudistuksessa, mut-
ta meitä ei ole kutsuttu neuvottelupöytään, ei edes tuulikaappiin.

HALLITUKSEN toimintaa rassaa kahden kokoomusministe-
rin asettuminen EU-vaaliehdokkaaksi. Jättävätkö rotat uppo-
avan laivan vai mistä on kysymys? Pääministeri Jyrki Katainen 
on ilmoittanut kertovansa omista tulevaisuuden suunnitelmistaan 
huhtikuussa. Onko hänellä joku muukin suunnitelma kuin toimia 
pääministerinä omassa hallituksessaan?

SDP on sisäisen valtataistelun kourissa. Puheenjohtaja Jutta Ur-
pilaista ajetaan ulos. Tämä merkitsee myös sitä, että mikäli hän 
kaatuu kotivaalipiirissään pari viikkoa ennen EU-vaaleja, se tietää 
myös vaihdosta varapääministerin ja valtiovarainministerin pai-
kalla. Kovaa junttaamista.

HALLITUKSEN eväät ovat täysin levällään. Isänmaan asiat on 
aina hoidettava. Perussuomalaiset esittävät oman vaihtoehton-
sa aina suoraan ja selvästi. Jos ja kun asioista neuvotellaan, silloin 
kaikki asiat ovat pöydällä. 

KREIKAN uusi rahoitustukipaketti on vain ajan kysymys. Sitä 
yritetään lykätä EU-vaalien yli. Perussuomalaisten kanta on selvä: 
emme halua olla maksamassa saksalaisten ja ranskalaisten pank-
kien laskuja. Minua harmittaa todella paljon, että Suomella ei ollut 
kanttia asettua perussuomalaisten linjan taakse, Islanti on noussut 
jaloilleen jo vuonna 2011 esittämälläni tavalla. Kirjoitin artikke-
lin asiasta arvostettuun talouslehteen The Wall Street Journaliin 
9.5.2011. Juttu sai netissä 2 000 lukijaa minuutissa maailmanlaa-
juisesti heti julkaisunsa jälkeen. Se oli koko sen kuukauden luetuin 
juttu nettilehdessä. Tiedän, mistä puhun.

PERUSSUOMALAISET varautuvat myös hallituksen hajoa-
miseen ennen vaaleja. Hallituksen toimintakyky on romahtanut 
päättämättömyyteen ja SDP:n sisäisiin ristiriitoihin. Maata on 
kuitenkin koko ajan hallittava. Järkeville toimenpiteille annamme 
aina tukemme, sillä isänmaan asia on yhteinen.

EU-vaaliehdokkaat on asetettu

PERUSSUOMALAISET ovat asettaneet täyden listan EU-vaa-
liehdokkaita. Tehtävä oli vaikea, sillä halukkaita oli paljon enem-
män kuin voitiin asettaa. Olisimme helposti saaneet kaksi listallis-
ta päteviä ehdokkaita. Tämä on yhteinen päätös, johon kaikkien 
on sopeuduttava. Näillä mennään. 

VIIME vaaleissa olin koko maan ylivoimainen ääniharava, sain 
runsaat 130 000 ääntä. Olin europarlamentissa vajaat kaksi vuotta, 
kunnes minut vallittiin takaisin eduskuntaan. Nyt päätin, että en 
ole ehdolla, koska kannattajani haluavat minut johtamaan perus-
suomalaiset hallitukseen. Se ei onnistu minulle Brysselistä käsin. 
Toivon, että kannattajani antavat tälle tuen ja ÄÄNESTÄVÄT pe-
russuomalaisia ehdokkaita.

JULKISUUDESSA on levitetty valheita perussuomalaisten eh-
dokasasettelusta ja väitetty sitä puolueen sääntöjen vastaiseksi. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut asiasta päätöksensä. 
Perussuomalaisten ehdokasasettelu on ollut sääntöjen mukainen 
ja asiaa koskeva hakemus jäsenäänestyksestä on hylätty! Siis Hy-
lätty! On ikävää, että tällaista kiusantekoa ilmenee. Siitä pitää ve-
tää oikeat johtopäätökset. Perussuomalaisia tämä ei horjuta.

PERUSSUOMALAISTEN kannattaja ja äänestäjä. Voit levolli-
sin mielin olla mukana yhteisessä työssämme. Pyydän Sinulta tu-
kea puolueemme ehdokkaille, samalla tavalla kuin itse sain viime 
vaaleissa. Perussuomalaisilla on suuri isänmaallinen tehtävä puo-
lustaa suomalaisia Euroopassa. Siihen tarvitsen Sinun tukesi. Ääni 
perussuomalaisille kuuluu koko Euroopassa.
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Vain tuottava 
yritys työllistää
Monikansalliset pörssiyhtiöt ovat viime vuosikymme-
ninä siirtäneet työpaikkoja Suomen rajojen ulkopuo-
lelle. Perheomistuksessa olevat pienet ja keskisuuret 
yritykset yrittävät pitää työntekijöistään huolta myös 
huonoina aikoina. Aina se ei ole helppoa, tietää sahuri 
ja kansanedustaja Teuvo Hakkarainen.

VIITASAARELAINEN kansan-
edustaja Teuvo Hakkarainen on 
ottanut eduskunnassa sydämen-
asiakseen pienyrittäjien toiminta-
mahdollisuuksien parantamisen. 
Yli 30-vuotinen työhistoria vuo-
desta 1962 lähtien toimineessa Ha-
ka-Woodin perheyrityksessä Vii-
tasaaren Kymönkoskella antaa 
hänelle siihen hyvän pohjan. 

- Yrittämisen ja työllistämisen 
kustannuksiin ei ole puututtu mil-
lään lailla, Hakkarainen arvostelee 
nykyhallituksen elinkeinopolitiik-
kaa. 

- Myös aloittavan yrityksen on 
tehtävä tulosta ja työn sivukustan-
nuksiin on pystyttävä puuttumaan.

Hakkarainen muistuttaa, että 
yleensä uusi työntekijä tuottaa fir-

malle tappiota, ennen kuin hän op-
pii työnsä. Sitten, kun työ on opittu, 
kannattaa osaavasta ammattilaises-
ta pitää kiinni hänen iästään riip-
pumatta.

Hakkarainen 
työskenteli 
yli 30 vuotta 
perheensä 
omistamalla 
Haka-Woodin 
sahalla. 

JATKUU SEURAAVALLA 
AUKEAMALLA

▲
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Ennen eduskunnan kevätistuntokau-
den alkamista Teuvo Hakkarainen ”lo-
maili” tutuissa sahan töissä Viitasaaren 
Kymönkoskella. Vuoden alussa uudis-
tunutta metsälakia hän pitää hyvänä 
asiana metsänomistajien kasvaneen 
valinnanvapauden kannalta. 

Vain tuottava 
yritys työllistää
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- Mikään yritys ei halua luo-
pua hyvästä työntekijästä, eikä 

kukaan ota ketään töihin sanoak-
seen hänet irti. Meidänkin sahal-
la ne jo 40 vuotta töissä olleet ovat 
niitä parhaita työntekijöitä.

Yritysvero Viron malliin

Hakkaraisen löytää monia poliit-
tisia ohjauskeinoja, joita käyttä-
mällä Suomen pienet ja keskisuuret 
yritykset pystyisivät työllistämään 
lisää ihmisiä ja turvaamaan jo ole-
massa olevat työpaikat. 

- Hallitus voisi helpottaa koti-
maisten yrittäjien toimintaa sillä, 
että täällä siirryttäisiin Viron mal-
lin mukaiseen yritysverotukseen. 
Siellä ei veroteta yritykseen jätet-
tyä, eli jakamatonta voittoa. Tällöin 
yritys voisi käyttää senkin rahan 
toimintansa kehittämiseen.

Toisena, varsinkin aloittavia yri-
tyksiä auttavana toimenpiteenä 
Hakkarainen näkee yritysten tuot-
teistaan ja palveluistaan valtiolle 
tilittämän arvonlisäveron kehittä-
misen. Nyt yritys joutuu arvonlisä-
veron piiriin, mikäli sen veronalai-
nen liikevaihto on vähintään 8 500 
euroa vuodessa. 

- Monen pienyrityksen kaatumi-
nen voitaisiin estää, mikäli veron-
alaisuuden alarajaa nostettaisiin 
50 000 euroon. Nykyinen alara-
ja on aivan liian matala, Hakkarai-
nen tietää.

Yrittäjä tekee 
pitkää päivää

Moni yksin yrittävä tai perheyri-
tyksen vetäjä tekee kohtuuttoman 
pitkää päivää leipänsä eteen. Oma 
jaksaminen on koetuksella, el-
lei lepoon ja palautumiseen jää ai-
kaa. Tämä koskee erityisesti pieniä 
maaseutuyrityksiä: Hakkarainen 

tuntee esimerkiksi kyläkauppiaan, 
joka pystyy pitämään lomaa vain 
päivän tai kaksi vuodessa. 

- Maatilataloudessakin lomitus-
renkaat ovat osoittautuneet toimi-
viksi, Hakkarainen pohtii. 

- Täällä Viitasaarellakin on pal-
jon yrittäjiä, jotka olisivat valmiita 
lähtemään samanlaisiin renkaisiin. 
Silloin yrittäjä voisi pitää viikon tai 
kahden viikon pituisen loman, ja 
samalla synnytettäisiin uusia työ-
paikkoja.

Konkurssilakia 
on korjattava

Hakkaraisten perheyritys sahaa 
korkealuokkaista kotimaista koi-
vua teollisuuden tarpeisiin sekä 
Suomeen että ulkomaille. Hakka-
rainen on matkustanut ja konsul-
toinut saha-alan töissä muun mu-
assa Pohjois- ja Keski-Amerikassa. 
Hän sanoo, että suomalaisissa met-
sissä kasvanut raaka-aine ja tekijöi-
den osaaminen pärjäävät mainiosti 
kilpailussa maailmanmarkkinoilla, 
jos yrittämistä ei kampiteta poliit-
tisin päätöksin. 

- Yrityksemme raaka-aine kerä-
tään metsistä 200 kilometrin sä-
teeltä Viitasaarelta. Täältä on pitkä 
matka vientisatamaan. Maaseudul-
la työmatkaa voi päivittäin kertyä 
helposti 30-40 kilometriä, joten 
polttoaineverojen hölmöt korotuk-
set kertautuvat. Olen laskenut, että 
Itämeren laivaliikenteelle tulos-
sa oleva rikkidirektiivi lisää saha-
tavaran vientikuluja seitsemän eu-
roa kuutiolle.

Yrittämisen riskeihin kuuluu aina 
mahdollisuus konkurssiin. Pahim-
millaan konkurssin tehneellä hen-
kilöllä on edessään vuosia kestävä 
velkavankeus. Tänä keväänä Hak-
karainen yrittää hankkia edus-
kunnasta sata edustajaa tekemän-

sä lakialoitteen taakse. Se korjaisi 
vuonna 2004 muutettuun konkurs-
silakiin jääneen vääryyden. 

- Lakiin jäi aukko, jonka seurauk-
sena tuomioistuin voi hyväksyä 
konkurssisaatavan toteamatta sen 
oikeaa määrää. Näin konkurssituo-
miolla määritelty maksuvelvoite 
voi olla virheellinen. Se on luonut 
tilanteen, jossa konkurssivelkoja 
voi käyttää kirjanpidossa velan to-
delliseen määrään perustumatonta 
ja konkurssituomiolla vahvistettua 
saatavaa tuloksensa lisäämiseen. 
Se vaikuttaa esimerkiksi pankki-
en taseiden vertailukelpoisuuteen 
Suomen ja muiden maiden välillä, 
Hakkarainen tietää.

Fenestran konkurssi 
jätti 160 työttömäksi

Hakkarainen on erityisen pahoil-
laan viitasaarelaisia työllistäneen 
ikkuna- ja ovivalmistaja Fenestran 
konkurssista. Yhtiön pitkään jatku-
nut toiminnan tappiollisuus ja ra-
hoituksen puute johtivat ovien sul-
kemiseen Fenestran tehtailla.

- Viitasaarelle tuli kerralla 160 
työtöntä. Se tarkoittaa, että Viita-
saaren työttömyysprosentti on 23, 
Hakkarainen puistelee päätään.

Fenestran liikevaihto romahti ra-
kennusmarkkinoiden heikenty-
neen kehityksen ja yhtiön Kuopion 
tehtaan ylösajovaiheessa syntynei-
den kustannusten vuoksi. Yhtiöllä 
on ikkunatehtaat Kuopiossa ja Tal-
linnassa sekä ovitehdas Viitasaarel-
la. Suomessa Fenestralla on 335 ja 
Virossa 77 työntekijää ja toimihen-
kilöä.

■ TEKSTI MARTTI LINNA
     KUVAT MATTI MATIKAINEN

”Mikään yritys 
ei halua luopua 
hyvästä työn-
tekijästä.”

▲
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■  KOLUMNI

TOUKOKUUN EU-vaaleista on tulossa aiempia vas-
taavia koitoksia huomattavasti mielenkiintoisemmat. 
Perussuomalaisten suurin haaste on saada linjamme 
kannattajat vaaliuurnille.
 
SUOMEN asia, vapaus ja kansanvalta tarvitsevat puo-
lustajansa. Haluamme vähemmän, mutta parempaa 
EU:ta. 
  
AIKA on otollinen eurojytkyn synnylle. On nurinku-
rista, että kyselyiden perusteella vähiten kiinnostunei-
ta EU-vaaleista ovat kannattajamme. 

ÄÄNESTÄMÄTTÄ jättäminen ei ole protesti nyky-
menolle, vaan tuki sille. EU-myönteiset kyllä rientävät 
riemuissaan äänestämään alexstubbejaan ja ollirehne-
jään.
 
TULEVAN eurovaalikauden on sanottu olevan suku-
polvemme viimeinen mahdollisuus rakentaa toimiva 
Euroopan unioni. Se ei saa olla liittovaltio. Siksi EU-
kriittisten pitää äänestää.
 
PERUSSUOMALAISTEN linja eurokriisin hoidos-
sa on ollut oikea ja johdonmukainen. Kansallisen (tai 
paremminkin Kansainvälisen) Kokoomuksen linja on 
niin ikään johdonmukainen. Me puolustamme kansal-
lista päätöksentekovaltaa, kokoomus liittovaltiosuun-
tausta.
 
PUHEENJOHTAJA Timo Soini on kiteyttänyt: pe-
russuomalaiset vastustaa tukipaketteja ja kokoomus 
kannattaa. Keskusta kannatti tukipaketteja hallituk-
sessa ollessaan, mutta vastustaa oppositiossa. SDP taa-
sen vastusti tukipaketteja oppositiossa, mutta kannat-
taa hallituksessa.
 
VANHOJEN puolueiden harjoittama turmiollinen tu-
kipakettipolitiikka on nostettava tikun nokkaan. Siihen 
on erinomainen tilaisuus, jos Kreikan kolmannesta tu-
kipaketista ja velkojen leikkauksesta tulee totta ennen 
vaaleja. 
 
KOKOOMUKSESTA on jo kuulunut ääniä, että Kreik-
kaan on lapioitava lisää rahaa, vaikka maa ei ole edel-
leenkään noudattanut sopimuksia. Tämä moraalinen 
mätäpaise on puhkaistava.
 
VOITAMME vaalit ja teemme eurojytkyn, jos onnis-
tumme rakentamaan vaaleista linjavaalit. Asetelmana 
perussuomalaiset vastaan tukipakettipuolueet: piikki 
on joko kiinni tai auki. 
 
NYT saa ottaa kantaa myös yleensä pääministeri Jyrki 
Kataisen hallituksen puolesta tai sitä vastaan. Kritiik-
ki menee parhaiten perille äänestämällä. Jos et äänes-
tä, sinua ei lasketa.
 
EDELLEEN on syytä muistaa, että puolue, joka me-
nestyy EU-vaaleissa, parantaa asemiaan ensi vuoden 
eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Perussuomalaiset ai-
koo voittaa nekin vaalit ja mennä hallitukseen linjaa-
maan Suomen tulevaisuutta.

Näin syntyy 
eurojytky

JUSSI NIINISTÖ

KIRJOITTAJA ON KANSANEDUSTAJA, 
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN 
PUHEENJOHTAJA  JA 
PUOLUEEN 1. VARAPUHEENJOHTAJA

- Mikään yritys ei 
halua luopua hyvästä 
työntekijästä, eikä ku-
kaan ota ketään töihin 
sanoakseen hänet irti. 
Meidänkin sahalla ne 
jo 40 vuotta töissä ol-
leet ovat niitä parhaita 
työntekijöitä, Hakka-
rainen painottaa.

”Mikään yritys 
ei halua luopua 
hyvästä työn-
tekijästä.”
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- Vapaakauppa-alue, jonka sisällä tavara 
liikkuu ilman tulleja, on sinänsä hyvä asia, 
mutta jollain tavalla valtioiden pitäisi pystyä 
rajoittamaan ihmisten ja työvoiman liikkumista, 
painottaa putkiasentaja Jani Kolehmainen.

SIILINJÄRVELÄINEN 
Jani Kolehmainen on 
37-vuotias putkiasentaja ja 
perheenisä, jonka pitkä työ-
ura alkoi jo 13-vuotiaana eikä 
ole sen jälkeen katkennut. 
Koulut jäivät vähän vähem-
mälle; peruskoulun jälkeen 
Kolehmainen suoritti ruoka-
tuotannon perustutkinnon ja 
on sen jälkeen työskennellyt 
ravintola-alalla, kuorma- ja 
linja-autonkuljettajana ja nyt 
kahdeksatta vuotta putkimie-
henä. Asuntovelkaa omakoti-
talonomistajalla on sen ver-
ran, että tietää miksi aamulla 
pitää töihin lähteä.

- Olen tavallinen duunari, 
raksaäijä, joka tuntee suoma-
laisten arjen ongelmat. Uskon 
vapaaseen työhön ja kovaan 
työhön, joka suomalaisille tu-
lee verenperintönä jo äidin-
maidossa. Sen asenteen halu-
aisin nyt viedä Eurooppaan, 
kertoa heille, millaisia me 
suomalaiset olemme, sanoo 
Kolehmainen.

Puolueen jäseneksi Koleh-
mainen liittyi vuoden 2008 
kunnallisvaalien jälkeen. Hän 
oli perustamassa Siilinjärven 
paikallisyhdistystä ja on istu-
nut sen puheenjohtajana kak-

si kautta. Pohjois-Savon pii-
rihallituksessa Kolehmainen 
on jo toista kauttaan, sitä en-
nen hän oli varajäsenenä yh-
den kauden.

Liittovaltiokehitys 
pysäytettävä 

Eurovaaliehdokkaaksi Ko-
lehmaisen ajoi huoli Suomen 
tulevaisuudesta. Rakennus-
alalla toimiessaan hän näkee 
joka päivä ne ongelmat, joita 
työvoiman vapaa liikkuvuus 
tuo tullessaan ilman kunnol-
lisia keinoja niihin puuttumi-
seksi. Kolehmainen pelkää, 
että Suomea ollaan EU-direk-
tiiveillä tahallaan ajamassa 
asumiskelvottomaksi.

- Liittovaltiokehitys on py-
säytettävä keinolla millä hy-
vänsä. Brysselin kumileima-
sinpolitiikka on estettävä 
myös. Vapaakauppa-alue, 
jonka sisällä tavara liikkuu il-
man tulleja, on sinänsä hyvä 
asia, mutta jollain tavalla val-
tioiden pitäisi pystyä rajoitta-
maan ihmisten ja työvoiman 
liikkumista. Eurosta eroamis-
ta en suoraan lähde ajamaan, 
mutta olisi selvitettävä onko 
eroaminen ylipäänsä mahdol-

lista ja minkälainen Suomen 
tilanne olisi, jos emme oli-
si siihen aikoinaan liittyneet, 
Kolehmainen pohtii.

Erityisesti Kolehmais-
ta kiinnostaa ammattiliitto-
jen asian ajaminen Euroopas-
sa. Se on myös yrittäjien etu. 
Kolehmainen tuntee monta 
pk-yrittäjää ja tietää, että jos 
yrittäjien asiat ovat kunnossa, 
ei heillä ole mitään ammatti-
liittoja vastaan.

- Tulevaisuuden EU:n nä-
kisin mielelläni itsenäisten 
valtioiden talousliittona, en 
liittovaltiona. Siinä suhtees-
sa näyttää synkältä, niin ra-
jut voimat ovat liittovaltio-
kehityksen taustalla. Meiltä 
puuttuu yhteinen kieli ja 
kulttuuri, joten yhteinen soli-
daarisuuden tunne tulee Eu-
roopasta varmasti aina puut-
tumaan.

Putkimies sulkemaan 
rahahanat

Politiikan ja työn vastapai-
noksi Kolehmainen harras-
taa monipuolista liikkumis-
ta, muun muassa nyrkkeilyä, 
kalastusta, uimista ja säh-
lyä. Liikunnan avulla saa ai-

Jani Kolehmainen:

vot nollattua ja pidettyä it-
sensä kunnossa, että jaksaa 
töissä. Nyrkkeilysalilla palau-
te on välitöntä ja yleensä sat-
tuu, eikä siellä tarvitse aja-
tella muuta kuin seuraavaa 
liikettä.

- Lämmitän myös talo-
ni puulla. Sekin käy harras-
tuksesta, kuten kuka tahansa 
puulämmittäjä hyvin tietää. 
Elän onnellista avioelämää ja 
perheeni on minulle tärkein 
voimavara ja taustatuki, Ko-
lehmainen kiittelee.

Vaalityötä Kolehmainen ai-
koo tehdä sosiaalisen medi-
an ja blogipäivitysten lisäksi 
jalkautumalla kansan pariin, 
pääasiassa Itä-Suomen vaa-
lipiirissä. Loppusuoralla tar-
koitus on kiertää myös Suo-
men suurimmat kaupungit ja 
hän on mielellään ammatti-
liittojenkin käytettävissä, jos 

ne haluavat kutsua hänet ti-
laisuuksiinsa.

- Vaalitelttaelämää siis tämä 
kevät. Vaaliteemani on ”ää-
nestä putkimies sulkemaan 
rahahanat Suomesta Brysse-
liin”. Omia säästöjä minul-
la on viisi tonnia, se on tällä 
hetkellä ainoa varma vaali-
budjetti. Kiitollisuudella otan 
vastaan myös kaikki tuet mitä 
puolueelta, piiriltä, paikal-
lisyhdistykseltä ja muilta ta-
hoilta tulee. Mielestäni on ää-
rettömän hienoa, ettei puolue 
ole lähtenyt asettamaan eh-
dokkaita pelkkien megabud-
jettien perusteella vaan on 
todella asetettu suomalaisten 
näköiset ehdokkaat näinkin 
tärkeissä vaaleissa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN

Jussi Halla-aho Erkki HavansiSimon EloJuho Eerola
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KUKA?
  Nimi: Jani Kolehmainen
  Syntymäaika: 3.9.1976
  Kotipaikka: Siilinjärvi
Ammatti: Putkimies/LVI-asentaja
Perhe: Vaimo ja kaksi tytärtä (11- ja 6-v.)
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu (Siilinjärvi), Siilinjärven 
sivistyslautakunnan jäsen, Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n pu-
heenjohtaja, Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n piirihallituk-
sen jäsen

Suomi voidaan 
pelastaa 
vain työllä
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Kimmo KiveläLaura Huhtasaari Jani Kolehmainen Maria LohelaMarko Kulpakko

Liittovaltio-
kehitykselle 
tarvitaan 
EU-kriittinen
vastavoima
- Jos liittovaltio toteutuu, merkitsee se nähdäkse-
ni unionin luhistumista. Euroa pidän vielä unioniakin 
suurempana ongelmana Suomen taloudelle, sanoo 
Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

ESPOOLAINEN valtiotietei-
den kandidaatti ja kaupun-
ginvaltuutettu Simon Elo on 
toiminut Perussuomalaiset 
Nuoret ry:n puheenjohtajana 
jo neljättä vuotta. Lapinjär-
vellä Itä-Uusimaalla syntynyt 
Elo on ehtinyt asua myös Nil-
siässä, Lohjalla ja Helsingissä 
ennen muuttoaan Espooseen 
Mia-vaimon ja Sammy-koi-
ran kanssa.

- Espoon kaupunginval-
tuustossa minulle tuli pienoi-
sena yllätyksenä kun selvi-
si, että olen Pohjois-Espoon 
suuralueelta ainoa valtuutet-
tu mistään puolueesta. Hel-
singin Sanomien teettämän 
tutkimuksen perusteella olen 
myös Espoon konservatiivi-
sin poliitikko, mikä kertonee 
paljon arvomaailmastani, Elo 
toteaa.

Suurin yksittäinen syy, mik-
si Elo alunperin ylipäänsä 
lähti politiikkaan ja liittyi pe-
russuomalaisiin oli Suomen 
harjoittama EU-politiikka 
ja hänen oma EU-kriittisyy-
tensä, joten eurovaaliehdok-
kaaksi lähteminen oli varsin 
luonteva vaihtoehto.

- Nuorten puheenjohtaja-
na olen pitänyt voimakkaas-

ti esillä EU-kriittisiä teemoja. 
Mielestäni myös EU-kriittis-
tä vastavoimaa tarvitaan eu-
roparlamentissa, muuten 
siellä on vain liittovaltioke-
hitykseen myönteisesti suh-
tautuvia edustajia. Erityi-
sen tärkeää on asettaa myös 
nuoria ehdokkaita eurovaa-
leihin. Tutkimusten mukaan 
vain viidesosa nuorista tietää 
äänestävänsä varmasti euro-
vaaleissa, joten heillekin on 
tarjottava vaihtoehtoja, ker-
too ainoa alle 30-vuotias pe-
russuomalainen eurovaalieh-
dokas.

Suomen pitää 
harkita eroa eurosta

Europarlamentissa Elo ha-
luaisi ajaa Suomen kansallisia 
etuja ja äänestäjiensä intres-
sejä. Erityisesti hän haluaisi 
vaikuttaa unionin liittovaltio-
kehityksen patoamiseksi toi-
mimalla yhteistyössä muiden 
EU-kriittisten voimien kans-
sa. Vapaakauppaliittoa hän 
voisi kannattaakin, mikäli se 
olisi luonteeltaan taloudelli-
nen eikä poliittinen.

- Vielä on mahdollisuus 
muuttaa kurssia, mutta to-

tuus on, että kolme neljäs-
tä mepistä kannattaa liitto-
valtiota, eli aika vaikea sitä on 
estää jos se halutaan läpi vie-
dä. Jos liittovaltio toteutuu, 
merkitsee se nähdäkseni uni-
onin luhistumista. Euroa pi-
dän vielä unioniakin suu-
rempana ongelmana Suomen 
taloudelle. Näkemykseni mu-
kaan Kreikan ja Kyproksen 
kaltaisten maiden tulisi erota 
rahaliitosta, mutta jos unio-
nin perussopimusten vastais-
ta tukipakettipolitiikkaa edel-
leen jatketaan, pitää Suomen 
vakavasti harkita eurosta ero-
amista.

Elo on ehtinyt lukuisissa 
mediaesiintymisissä todistaa 
pärjäävänsä väittelyissä mui-
ta ehdokkaita ja aatteita vas-
taan. Myös yhteistyökykyä 
löytyy, mistä ominaisuudesta 
on hyötyä EU-kriittisen vas-
tavoiman rakentamisessa.

Maahanmuutto-
politiikka pidettävä 
omissa käsissä

Simon Elo valmistui valtio-
tieteiden kandidaatiksi Turun 
yliopistosta vuonna 2010. Sen 

Simon Elo:

jälkeen politiikka vei men-
nessään, mutta maisteriksi 
valmistuminen on vielä haa-
veissa, kunhan aikaa löytyy. 
Vapaa-ajallaan Elo harras-
taa lukemista, kirjoittamista, 
matkustelua ja salibändyä.

- Myös historia on aina kiin-
nostanut ja luen säännöllises-
ti Historia-lehteä. Yksi rakas 
harrastus lapsuudesta lähtien 
on videopelit, ja siihen liitty-
en olen myös kirjoittanut ar-
tikkeleja Pelaaja-lehteen vuo-
desta 2007 lähtien.

Eurovaalikampanjaan-
sa varten Elo aikoo kiertää 
kaikissa maakunnissa Ro-
vaniemeltä Hankoon Uusi-
maa-painotteisesti. Hän tulee 
pitämään esillä vaaliteemo-
jaan liittovaltiokehityksen 
vastustamiseksi ja sääntelyn 
purkamiseksi. Myös maahan-
muuttopolitiikka on pidet-

tävä Suomen omissa käsissä. 
Erityishuomio on kiinnitettä-
vä unionin ulkorajoihin.

- Nuorten kohdalla tulee ke-
hittää oppilasvaihdon kal-
taisia hyviä ohjelmia. Pyrin 
myös tietoisesti herättele-
mään eläkeläisiä. Brysselis-
sä on ollut esillä eläkejärjes-
telmien yhtenäistäminen, 
joka toteutuessaan merkitsisi 
Suomen kannalta heikennys-
tä eläkeläisten asemaan, Elo 
muistuttaa.

Elon vaalibudjetti ei vielä 
ole tarkentunut, mutta tavoit-
teena on saada kasaan vähin-
tään 20 000 euron summa, 
josta osa on omia varoja, osa 
tulee puolueelta ja muilta ta-
hoilta.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN
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KUKA?
  Nimi: Simon Elo
  Syntymäaika: 8.7.1986
  Kotipaikka: Espoo
Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti
Perhe: Vaimo Mia, koira Sammy
Harrastukset: Salibandy, historia, videopelit, Valioliiga, matkustelu
Luottamustehtäviä: Kaupunginvaltuutettu (Espoo), 
Suomalaisuuden Liiton hallituksen jäsen, Perussuomalaisten 
Nuorten puheenjohtaja

Toimi Kankaanniemi
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Euro ahdistaa 
Suomea
- Rahalliiton tilalle on saatava löyhä ja Euroopan 
laajuinen vapaakauppa-alue, joka takaisi kaupan 
esteettömän toteutumisen koko mantereella, 
sanoo veteraanipoliitikko Toimi Kankaanniemi.

KANSANEDUSTAJA Toimi 
Kankaanniemellä on taka-
naan 24 vuoden katkeamaton 
eduskuntakokemus vuosil-
ta 1987-2011, jolloin hän ehti 
hankkia Suomen ennätyksen 
valiokunnista istuttuaan niis-
tä lähes kaikissa joko jäsene-
nä tai varajäsenenä. Vuodet 
1991-94 Kankaanniemi toimi 
ministerinä ulkoministeriös-
sä sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä ja kuului kaikkiin 
ministerivaliokuntiin. Kris-
tillisten puheenjohtajana hän 
istui vuodet 1989-1995.

- Omat arvoni ja asentee-
ni eivät ole muuttuneet, mut-
ta kristillisdemokraattien lin-
ja suhteessa EU-politiikkaan, 
kuntapolitiikkaan ja perus-
tuslakiin muuttuivat siinä 
määrin, että edessä oli puo-
lueesta eroaminen vuonna 
2011, Kankaanniemi kertoo.

Kunnallisvaaleissa Kan-
kaanniemeä kosiskeltiin vii-
den puolueen listoille Uurai-
silla, mutta perussuomalaiset 
oli hänelle ainoa varteenotet-
tava vaihtoehto. Kuntavaa-
leissa Kankaanniemi sai val-
tavan äänivyöryn, 14. eniten 
ääniä koko maassa.

- Puolueen jäsenenä olen ol-
lut perussuomalaisten lin-
jaan hyvin tyytyväinen, koska 
perusasioissa se vastaa omia 
näkemyksiäni. EU:n liitto-
valtiokehitystä vastustan ää-
rimmäisen jyrkästi. Toivoisin, 
että perussuomalaiset ottaisi-
vat rahaliittoon vieläkin jyr-
kemmän kannan. Rahaliiton 
tilalle on saatava löyhä ja Eu-
roopan laajuinen vapaakaup-
pa-alue, joka takaisi kaupan 
esteettömän toteutumisen 
koko mantereella. Nykyisel-
lään EU ja euro ahdistavat 
Suomea, vaikka niiden pitäisi 
edistää kansan hyvinvointia.

Tällaisenaan EU 
tulee romahtamaan

Kuluneen puolen vuoden 
aikana Kankaanniemi on saa-
nut lukuisia pyyntöjä aset-
tua ehdolle eurovaaleihin ja 
on joutunut pohtimaan asi-
aa kahdelta kantilta: olisiko 
hänestä siellä hyötyä ja onko 
hänellä mitään syytä kieltäy-
tyä. Koska terveys on hyvä ja 
eduskunnassa Kankaannie-
melle pääsi kertymään valta-
va kokemus EU-asioista, hän 

päätti lopulta antaa suostu-
muksensa.

- Mieleeni jäivät erityises-
ti vuodet 2003-2007 suuressa 
valiokunnassa Timo Soinin 
kanssa, jossa meillä kahdella 
oli asioista täysin yhteneväi-
set näkemykset, kun kaik-
ki muut olivat päinvastais-
ta mieltä. Aikanaan vastustin 
Suomen liittymistä unioniin 
sillä perusteella, että näin jo 
silloin sen kehittyvän liitto-
valtioksi juuri siten kuin nyt 
tapahtuu. Linjani on pysynyt 
aivan samana koko ajan, Kan-
kaanniemi painottaa.

Kankaanniemen suuri mis-
sio on unionin liittovaltio-
kehityksen vastustaminen. 
Sen ohessa hän näkee itsensä 
maakuntien puolestapuhuja-
na - kaupunkeja unohtamat-
ta. Talous- ja työllisyyspoli-
tiikka kulkevat käsi kädessä: 
karsintakirves pitää heittää 
Brysselin päähän. Suomen 
maksuosuutta on vähennettä-
vä ja tukipaketit etelän kon-
kurssikypsille maille kerta 
kaikkiaan lopetettava.

- Toivon että järki voittaa ja 
aletaan rauhallisesti ja harki-
tusti suunnittelemaan unio-

Toimi Kankaanniemi:

nin alasajoa. Tällaisenaan EU 
tulee romahtamaan. Jos se 
tapahtuu hallitsemattomas-
ti, on siitä kaikille ikävät seu-
raukset.

Eduskunnasta 
jääminen oli valtava 
elämänmuutos

Kun Toimi Kankaanniemen 
hektinen arki eduskunnassa 
päättyi vuonna 2011, oli edes-
sä valtava elämänmuutos hä-
nen löydettyään itsensä ko-
toa pienestä maalaispitäjästä. 
Sen jälkeen hän ei ole suu-
rempia harrastuksia ehtinyt 
eikä halunnutkaan hankkia 
lukuun ottamatta kunnallis-
politiikkaa, jossa hän vaikut-
taa edelleen lukuisissa luot-
tamustoimissa. Lisäksi hän 
lukee jonkin verran, pyrkii 
pitämään huolta kunnostaan 
ja matkustelee.

- Olen naimisissa ja minul-
la on kaksi poikaa, yksi tytär 

ja neljä lastenlasta, jotka käy-
vät usein ja tuovat paljon iloa 
vaarin elämään, Kankaannie-
mi hymähtää.

Toimi Kankaanniemi oli 
presidenttiehdokkaana vuon-
na -94 ja eurovaaliehdok-
kaana vuonna -96, joten hän 
tietää millaista on olla eh-
dokkaana silloin, kun vaali-
piirinä on koko Suomi. Se on 
vaativaa. Vaalityö on muka-
vaa mutta matkustaminen 
on raskasta ja valtakunnalli-
nen mainoskampanja vaatisi 
paljon varoja. Kankaanniemi 
toivookin voivansa tunnet-
tuutensa ja EU-kriittisen 
historiansa ansiosta pärjä-
tä mahdollisimman intensii-
visellä ja lyhyellä vaalikam-
panjalla.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN
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Piritta PoikonenPirkko MattilaIlkka MatinpaloAnne Louhelainen
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Miten parantaisit 
Suomen energia-
omavaraisuutta?

PARANTAISIN Suomen energia-
omavaraisuutta lisäämällä tur-
peen, metsähakkeen ja jätteen 
polttoa. Mainittujen energiamuo-
tojen imagoa parantaaksemme, 
olisi niistä alettava puhumaan lä-
hienergiana.
■  Juho Eerola

ENERGIAOMAVARAISUUS, tai vä-
hintään valmius omavaraisuuden 
nopeaan palauttamiseen, on osa 
strategista turvallisuuspolitiikkaa, 
sillä energiariippuvuutta voidaan 
käyttää poliittisen painostuksen 
välineenä. Kotimaisen ydinvoi-
man osuutta energiantuotannos-
ta ei pidä ainakaan pienentää, ja 
tuulivoimakapasiteettia tulisi kas-
vattaa. Turpeen kilpailukykyä suh-
teessa tuontikivihiileen pitäisi pa-
rantaa verokohtelulla.
■  Jussi Halla-aho

KUN 70 % energiastamme on 
tuontitavaraa ja sekin valtaosin 
yhdestä valtiosta, niin omavarai-
suudessa on todella parantami-
sen varaa. Tavoitteena on oltava li-
sääntyvä siirtyminen fossiilisista 
tuontipolttoaineista uusiutuviin 
kotimaisiin. Ydinvoimaa on arvi-
oitava ilman tunnelatauksia. Tur-
peen osalta on muistettava sen 
kotimaisuus ja työllistävyys. Ja 
henkilökohtaisella tasolla jokainen 
meistä voi nipistää tuontitarvetta 
lisäämällä omassa energiakäytök-
sessään järjen ja jalkojen käyttöä.
■  Erkki Havansi

SUOMEN tulisi lisätä energia-
omavaraisuutta ja vähentää riip-
puvuutta tuontienergiasta. Alu-
eelliset ratkaisut tarjoavat paljon 
mahdollisuuksia. Tulisi lisätä ja te-
hostaa metsäenergiaa, biokaasua, 
jätteenpolttoa, turpeen käyttöä ja 
vesivoimaa.
■  Laura Huhtasaari

HYVÄKSYN ydinvoiman lisäraken-
tamisen, kun vaihtoehtona on ul-
komailta tuotu sähkö. Tuulivoiman 

varaan ei kannata laskea, se ei ker-
takaikkiaan toimi! 
■  Marko Kulpakko

KOTIMAISEN bioenergian, kuten 
turpeen ja puuenergian tukien 
taso pitäisi palauttaa ennalleen. 
Hajautettu energiantuotanto voi-
si tuoda uusia työpaikkoja taaja-
ma-alueille ja maaseudulle. Lanta 
on materiaali, jonka energia- ja ra-
vinnesisältö tulisi hyödyntää ja ke-
hittää lannan energiapotentiaalia 
biokaasuna. Bioenergian tuotan-
toon tähtäävää koulutusta pitäisi 
lisätä. Tästä esimerkkinä vaikkapa 
Kouvolan Biosampo-hanke, joka 
vastaa bioenergian lisäystavoittei-
siin koulutus- ja T&K-sektorilla. Ko-
timaista energiapolitiikkaa tukeva 
politiikka luo uusia työpaikkoja.
■  Anne Louhelainen

AVAINASEMASSA on kohtuuhin-
tainen ja varma energiantuotan-
to. Tämä voidaan toteuttaa ydin-
voiman rakentamisella. Kyseessä 
on ympäristö- ja asiakasystäväl-
linen energiantuotanto, joka tur-
vaa parhaiten pitkällä aikavälillä 
kansalaisten ja yritysten kohtuu-
hintaisen energiansaannin. Lisäksi 
kannattaa satsata uusiin teknolo-
gioihin ja innovaatioihin, joilla li-
säämme mm. energian käytön ja 
tuotannon tehokkuutta. Tähän liit-
tyy myös kotimaisen bio-raaka-ai-
neen kuten puun ja turpeen järke-
vä käyttö.
■  Ilkka Matinpalo

ENERGIAOMAVARAISUUTTA pa-
rannetaan parhaiten huolehtimal-
la kotimaisen energian kilpailuky-
vystä suhteessa tuontienergiaan. 
Turpeen verotuksen laskeminen ja 
energiapuun tuotantotuen koro-
tus olisi toteutettava ensimmäise-
nä. Meidän on lisättävä selkeästi 
metsähakkeen käyttömahdolli-
suuksia, koska metsissämme on 
rästihakkuita noin 50 m3 tällä het-
kellä. Puunpolttoa voidaan lisä-
tä, sillä on epätaloudellista jättää 
sitä mätänemään metsiin. Totta 

kai puun jalostusarvo on otettava 
huomioon, mutta energiapuun oi-
kea-aikainen korjuu tuottaa myös 
parempaa raaka-ainetta sekä ke-
mialliselle että mekaaniselle 
puunjalostukselle.
■  Pirkko Mattila

TEHOKKUUDELLA ja monipuo-
lisuudella. Energiatehokkuu-
den parantaminen olisi monesta 
muustakin syystä hyödyllistä. Te-
hokkuutta voi parantaa esim. säh-
kömoottoreiden taajuusmuuttajil-
la, joita tehdään myös suomalaisin 
insinöörivoimin.  Lisäksi pitäisi 
hyödyntää vaihtoehtoiset energi-
anlähteet kuten tuuli, puu ja muu 
biomassa sekä esim. kaatopaikko-
jen biokaasu. Aurinkoa saadaan 
meillä melkein kuten Saksassa (to-
sin epätasaisesti) ja aurinkopa-
neeleiden ja -keräinten tekniik-
ka paranee ja halpenee jatkuvasti. 
Meidän koti lämpenee suomalai-
seen peruskallioon varastoituneel-
la maalämmöllä.
■  Piritta Poikonen

TURVE, ydinvoima, vesivoima!
■  Sampo Terho

SUOSISIN puuenergian käyt-
töä ja puun jatkojalostusta öljyk-
si, dieseliksi jne. Turve on tärkeä 
ja käyttökelpoinen suomalainen 
energianlähde. Koska nähnyt usei-
den Keski-Suomen järvien vesi-
en muuttuvan lähteenkirkkaas-
ta sameaksi ruskehtavaksi löllöksi, 
suhtaudun turpeen nostoon kriit-
tisesti siihen saakka kunnes soi-
den valumavesiongelmat on rat-
kaistu. Olisi tärkeää pitää EU:ssa 
huoli siitä, että puun tai turpeen 
käytölle ei synny Euroopan tasoi-
sia rajoitteita niin kuin uhka on ol-
lut. Suunnitteilla oleva ydinvoima-
la tarvitaan.
■  Mauno Vanhala

KUKA?
 Nimi: Toimi Kankaanniemi
 Syntymäaika: 26.2.1950
 Kotipaikka: Uurainen
Koulutus: Yo, kunnallistutkinto (Tampereen yliopisto)
Ammatti: Entinen kansanedustaja/ministeri
Luottamustehtäviä: Uuraisten kunnanvaltuuston puheen-
johtaja, Suomen Kuntaliiton hallituksen jäsen, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen, Keski-Suomen maakun-
tavaltuuston jäsen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes 
Oy:n hallituksen jäsen

PERUSSUOMALAISTEN kaik-
ki eurovaaliehdokkaat on nyt 
nimetty. Puoluehallitus nimit-
ti puoleen loput ehdokkaat ja 
he ovat: Simon Elo, Toimi Kan-
kaanniemi, Kimmo Kivelä, Jani 
Kolehmainen, Sakari Puisto ja 
Maria Tolppanen.

Espoolainen Simon Elo on toi-
minut Perussuomalaisten Nuor-
ten puheenjohtajana neljät-

tä vuotta. Koulutukseltaan Elo 
on valtiotieteen kandidaatti. 
Hän on toiminut Espoon kau-
punginvaltuutettuna vuodes-
ta 2012.

Toimi Kankaanniemi on syn-
tyisin Satakunnasta, asuu kes-
kellä Keski-Suomea. Ikää 63 
vuotta, niistä 24 vuotta edus-
kunnassa. Kankaanniemi on toi-
minut ministerinä ja puolueen 

puheenjohtajana.
Siilinjärveläinen Jani Koleh-

mainen on LVI-asentaja, kun-
nanvaltuutettu ja kahden 
lapsen isä. Kolehmaisen taus-
tajoukoissa on runsaasti raken-
nusalan järjestöväkeä.

Sakari Puisto on Cambridgen 
yliopistossa tohtoriksi väitel-
lyt 37-vuotias tamperelaismies. 
Puisto on asunut suuren osan 

aikuisiästään ulkomailla, muun 
muassa Kiinassa ja Englannis-
sa. Hän on koulutukseltaan fyy-
sikko, joka toimii tällä hetkellä 
liiketaloustieteen vierailevana 
tutkijana Cambridgen yliopis-
tossa.

Maria Tolppanen on vaasalai-
nen kansanedustaja, jäsenenä 
työ- ja tasa-arvovaliokunnassa 
ja varajäsenenä EU-asioita käsit-

televässä suuressa valiokunnas-
sa. Hän on toiminut 33 vuotta 
toimittajana muun muassa työ-
markkinatoimittajana ja uutis- 
ja ajankohtaistoimittajana.

Kimmo Kivelä on 51-vuoti-
as kansanedustaja ja seurakun-
tapappi Kuopion Vehmersal-
melta.

Maria Tolppanen Mauno VanhalaPirkko Ruohonen-
Lerner

Sampo Terho Juha VäätäinenSakari Puisto

EU-ehdokaslista 
valmis
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PS E D U S K U N T A

Asiat puidaan kasvokkain
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja 
johtaja Jari Lindström lupaa entistä ketterämpää reagointia 
päivänpolitiikan suuriin puheenaiheisiin. Muutoksen tarve 
oli hänen mukaansa yksi puheenjohtajan vaihdoksen syistä.

PIRKKO RUOHONEN-LER-
NER on ollut ison kivireen ve-
täjänä ja onnistunut siinä hy-
vin. Mutta ryhmä katsoi, että 
tarvitsemme vielä enemmän 
muutosta ja ketteryyttä toi-
mintatapoihin, Jari Lind-
ström totesi valintojen jäl-
keen.

Toinen varapuheenjohta-
ja Kaj Turunen totesi, että 
muutoksen tarpeesta sovittiin 
jo vuosi sitten, mutta muutos-
ta kaivattiin enemmän ja no-
peammin kuin sitä oli tullut. 
Yksi etappi oli puoluekokous, 
jossa äänestettiin kaikista va-
linnoista. Demokratian kult-
tuuri tuli nyt myös eduskunta-
ryhmään.

- Itse puhun yrittäjänä tiimi-
työn puolesta. Se sopii myös 
politiikkaan, Turunen vakuut-
taa.

Uusi suhde mediaan

Lindströmin mukaan muu-
tosta kaipaa ensinnäkin puo-
lueen suhde mediaan.

- Jos politiikassa tapahtuu 
jotain suurta, olemme reagoi-
neet hitaasti ja jäykästi verrat-
tuna vaikkapa keskustaan. Se 
on kehittämisen paikka, Lind-
ström linjasi.

Hän kaavaili, että kun ryh-
mässä tiedetään jotakin tär-
keää tapahtuvan huomenna, 
ryhmä voisi ilmoittaa jo etu-
käteen, keneltä voi asiassa ky-
syä - ettei asiasta päätettäi-

si vasta, kun tilanteet kaatuvat 
päälle.

- Se on itsensä likoon laitta-
mista, Lindström totesi.

Lisää vastuuta 
politiikan teosta

Lindströmin mukaan ryhmä 
on valmis kantamaan entis-
tä suurempaa vastuuta politii-
kan teosta. Samaan aikaan on 
yhä luonnollista, että puheen-
johtaja pitää itsensä kärryillä 
siitä, missä puolueessa men-
nään. Mutta puoluejohtajaa 
ei tarvitse vaivata joka asialla. 
Suuret linjat ovat tärkeämpiä 
kokonaisuuden kannalta.

- Eihän ryhmä ole ennen-
kään ruvennut itkemään, vaik-
ka puheenjohtaja onkin paljon 
matkoilla, Lindström totesi.

Johtajilta kysyttiin myös, 
onko ryhmä irtautunut pu-
heenjohtajan holhouksesta.

- Ryhmä ei ole ennenkään 
ollut Soinin holhouksessa, Tu-
runen totesi. Lindström taas 
vakuutti pysyvänsä puolueen 
linjan kannalla.

Soini sai tietää 
haastamisesta ensin

Lindström kertoi valintapro-
sessista, että ensin hän kes-
kusteli ehdolle asettumises-
taan puolueen puheenjohtaja 
Timo Soinin kanssa. Soini 
totesi, ettei hän puutu va-
lintaan tällä kerralla. Seu-
raavaksi Lindström kertoi 

Ruohonen-Lernerille, sitten 
ryhmälle ja lopuksi medialle.

Omasta johtamistavas-
taan Lindström totesi, ettei 
pidä itseään henkilönä, joka 
lyö nyrkkiä pöytään ja hyppii 
vielä päällä. Johtamisen täy-
tyy tapahtua esimerkin kautta.

- Uskon henkilökohtaiseen 
keskusteluun. Eleet ja ää-
nensävyt kertovat enemmän 
kuin jokin facebook-keskuste-
lu. Myös kiistatilanteissa, jos 
niitä tulee, keskustelen ensin 
henkilökohtaisesti ennen kuin 
otan yhteyttä tiedotusvälinei-
siin, Lindström lupasi.

Nyt rakennetaan 
luottamusta

Lehdistö tenttasi, miten me-
netellään edustajien lausun-
noista syntyvien nolojen tilan-
teiden kanssa. Ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi valit-
tu Maria Lohela totesi, että 
nyt haetaan uusien johtajien-
kin myötä luottamusta, ei epä-
luottamusta.

- Sananvapaus kuuluu kai-
kille kansanedustajille. Siihen 
kuuluu myös vastuu. On teh-
ty virheitä, mutta paljon myös 
hyviä asioita. Olen vakuuttu-
nut, että olemme kehittyneet 
hyvään suuntaan. Rakennam-
me tällä ryhmällä tulevaisuut-
ta, Lohela totesi.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
     KUVA LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Kike Elomaa jätti halli-
tukselle kirjallisen kysymyksen 
kehitysavun mahdollisuuksista 
edistää työllisyyttä Suomessa.

Suomessa on Elomaan mieles-
tä paljon eri alojen erityisosaa-
mista, jota voisi hyödyntää osa-
na kehitysavun kokonaisuutta. 
Tämä vaikuttaisi positiivises-
ti talouteen ja saattaisi luoda 
myös lisää työpaikkoja.  Esimer-
kiksi suomalaisten cleantech-
alan yritysten osaaminen voisi 
tarjota mielenkiintoisia mah-
dollisuuksia kehitysapuun.

- Puhtaan veden saanti on 

monessa kehitysavun kohde-
maassa keskeinen ongelma. 
Suomalaiset vesiteknologia-
alan yritykset voisivat tarjo-
ta konkreettisia ratkaisuja ve-
siongelmiin. Myös monien eri 
alojen asiantuntijapalveluil-
le löytyy kysyntää autettavista 
valtioista.

- Mielestäni konkreettinen 
tuote tai palvelu on parempi 
kehitysavun muoto kuin raha-
avustukset. Näin voitaisiin pa-
remmin varmistaa avun mene-
minen perille ja välttää turhia 
välikäsiä, Elomaa painottaa.

Kehitysavusta 
uusi työllistäjä?

Eduskunta-
ryhmän johto: 
Maria Lohela, 
Jari Lindström 
ja Kaj Turu-
nen.

Eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja lupaa:

■ TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS
 KUVAT LEHTIKUVA
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Asiat puidaan kasvokkain
Kettusesta tehtiin 
Suomen Leijona
Perussuomalaisten kokenut kansanedustaja Pentti Kettunen, 71, 
sai Suomen Leijonan toisen luokan ritarimerkin elämäntyöstään 
valtiopäivämiehenä suomalaisen yhteiskunnan ja kansan hyväksi.

EDUSKUNNAN puhemies Eero 
Heinäluoma ojensi ritarimerkit 
Pentti Kettuselle ja SDP:n Jörn 
Donnerille, 81, pitkäaikaisesta 
elämäntyöstä suomalaisen yh-
teiskunnan hyväksi. Molemmat 
edustajat ovat toimineet kan-
sanedustajana kolmeen eri ker-
taan. Ansiomerkin myönsi itse-
näisyyspäivänä 6.12. tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö.

Kahden jytkyn 
kansanedustaja

Pentti Kettunen sanoo ole-
vansa hyvillään ja onnellinen 
siitä, että puhemies Heinä-
luoma on ansiomerkin ano-
nut ja tasavallan presidentti sen 
myöntänyt.

- Se kertoo, että myös perus-
suomalaisille annetaan tunnus-
tusta elämäntyöstä kansan par-
haaksi, valtiovarainvaliokunnan 
varapuheenjohtajana toimiva 
Kettunen iloitsee.

Kettunen nousi eduskun-
taan SMP:n suuren vaalivoiton 
myötä 1983, jolloin puolue sai 
17 edustajanpaikkaa, mitä pi-
dettiin siihen saakka suurena 
määränä SMP:lle. Vuoden 1987 
pudotuksen jälkeen hän nou-
si eduskuntaan taas vuosiksi 
1989-91 ja jälleen perussuoma-
laisten vuoden 2011 suuren jyt-
kyn myötä.

Vennamon aika jäi 
pysyvästi mieleen

Mitä jäi pitkältä uralta päällim-

mäiseksi mieleen? Kettunen pa-
laa epäröimättä vanhan emo-
puolueen legendojen aikaan.

- Mieluisimmat ja päällimmäi-
set muistoni syntyivät sinä aika-
na, kun sain toimia kuusi vuotta 
Veikko Vennamon avustajana 
vuosina 1979-1986, Kettunen 
vastaa.

Veikko Vennamo jätti puheen-
johtajuuden vuonna 1979 ja 
siirtyi eduskuntaryhmän pu-
heenjohtajaksi. Vennamon 
poika Pekka jatkoi SMP:n pu-
heenjohtajana. Kettunen toimi 
sittemmin myös Pekka Venna-
mon avustajana hänen toi-
miessaan liikenneministerinä 
1980-luvun lopussa.

Historian opetus: 
ei heti hallitukseen

Kettunen muistelee, kuin-
ka SMP meni vuoden 1983 voi-
ton jälkeen hallitukseen kuin 
soitellen sotaan. Vuoden 1987 
vaaleissa seurasikin suuri ro-
mahdus puolueen jäädessä yh-
deksään paikkaan.

- Vakuutin nykyiselle ryhmäl-
lemme hallitusneuvotteluiden 
yhteydessä, että emme saa tois-
taa vuoden 1983 virhettä. Jyrki 
Kataisen vaatimus, että saam-
me äänestää vain kahdesti EU-
tukia vastaan, oli mahdoton.

- Jos olisimme menneet hal-
litukseen, olisimme joutuneet 
ristituleen kuin ukrainalainen 
divisioona Raatteen tiellä. Hal-
lituksessa meitä olisivat hauk-
kuneet kokoomus ja SDP ja 

oppositiosta keskusta ja vasem-
mistoliitto. Omat äänestäjäm-
me olisivat huutaneet kurkku 
suorana, että ”perussuomalai-
set pettivät lupauksensa”, em-
mekä olisi voineet väittää vas-
taan. Sitä emme olisi kestäneet 
ja kannatuksemme roikkui-
si jossain viidessä prosentissa, 
Kettunen arvioi.

Eurovaaleissa 
täytyy äänestää!

Nyt on kannatus kuitenkin va-
kiintunut 18 prosentin tuntu-
maan. Eurovaalitkin ovat tulos-
sa – miltä näyttää?

- Ihan hyvältä. Mutta eurovaa-
leissa kaikkein tärkeintä on, että 
meidän kannattajamme todel-
la äänestäisivät vaaleissa – pelk-
kä kannatus ei merkitse yhtään 
mitään, ellei vaaleissa ääneste-
tä, Kettunen painottaa.

Trendi näyttää kuitenkin puo-
lueen kannalta hyvältä. Jos eu-
rokriittiset rientävät sankoin 
joukoin uurnille, tulos voi olla 
aivan erinäköinen kuin tähänas-
tisissa vaaleissa. Kettunen esit-
tääkin, että puolue voisi aktivoi-
da äänestäjiään myös omalla 
mielipidetiedustelulla, joka teh-
täisiin vaalien alla joskus huh-
ti-toukokuussa. Kansalaisilta 
pitäisi kysyä esimerkiksi, kanna-
tatteko tukien syytämistä EU:n 
kriisimaille, kuten Kreikalle, kyl-
lä vai ei.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
     KUVA MATIAS TURKKILA

PERUSSUOMALAISTEN 2. vara-
puheenjohtaja, kansanedustaja 
Hanna Mäntylä on tyrmistynyt 
peruspalveluministeri Susan-
na Huovisen päätöksestä lykä-
tä päihdeäitien pakkohoitola-
kia koskeva päätös seuraavalle 
hallitukselle. Mäntylä pitää koh-
tuuttomana tilannetta, jossa 
syntymättömien lasten oikeu-
det jäävät hallituksen talous-
päätösten alle.

- Ministeri Huovisen päätös 
on täysin kestämätön! Suomes-
sa syntyy satoja FAS- ja FAE-lap-
sia vuosittain. Osa näistä lapsis-
ta tarvitsee jo heti syntyessään 
monenlaisia terveydenhuollon 

toimia päästäkseen elämään 
kiinni. Nämä lapset tarvitsevat 
myös läpi elämänsä monenlai-
sia eri yhteiskunnan tukitoimia 
ja osa joudutaan huostaanotta-
maan, puhumattakaan inhimil-
lisestä puolesta, Mäntylä puus-
kahtaa.

- Monen lapsen vammautu-
minen voitaisiin estää, jos äidit 
ohjattaisiin raskaudenaikaiseen 
pakkohoitoon. Tähän Huovinen 
ei siis ole valmis, vaan käytän-
nössä sallii hoitoon sitoutumat-
tomien päihdeäitien harjoit-
taman lasten pahoinpitelyn. 
Minusta tämä on todella suurta 
pelkuruutta.

OPPOSITIORYHMÄT perusteli-
vat yhteistä välikysymystä kun-
ta- ja sote-uudistuksista varsin 
yhtenäisin äänenpainoin. Yh-
teinen tulkinta oli, että hallituk-
sen toimet ovat menneet pa-
hasti solmuun, mikä vaarantaa 
kuntien toiminnan ja asukkai-
den palvelut.

- Hallituksen kuntapolitiik-
ka on ollut sekaisin. Ei tiedetä, 
mitä ollaan tekemässä. Se on 
myös päättämätöntä: hallitus 
ei voi tehdä päätöksiä, perus-
suomalaisten ryhmäjohtaja Jari 

Lindström moitti tiedotustilai-
suudessa.

- Ja kun oppositio on tarjon-
nut yhteistyön kättä, ei se ole 
kelvannut, vaan se on torjut-
tu jopa ylimielisellä suhtautu-
misella parlamentarismiin. Siksi 
olemme tarttuneet näinkin jä-
reään keinoon. Onkin mielen-
kiintoista, mitä hallitus vastaa – 
ja kuka vastaa, Lindström totesi.

Katso video: http://uutiset.pe-
russuomalaiset.fi/kuntauudis-
tus-on-taydellisesti-jumissa/

Poliisien sivutyöt 
lisäävät turvallisuutta
PERUSSUOMALAISTEN poliisi-
kansanedustaja Reijo Hongis-
to kannattaa poliisiylijohtaja 
Mikko Paateron (kuvassa) esi-
tystä poliisien sivutöistä. Paa-
tero esitti, että poliiseille pitäisi 
antaa lainmuutoksella mah-
dollisuus sivutöihin esimerkik-
si portsareina, taksikuskeina tai 
järjestyksenvalvojina julkisis-
sa kulkuneuvoissa ja yleisötilai-
suuksissa.

Hongisto muistelee, että hä-
nen aloittaessaan poliisin työ-
tä 1980-luvun puolivälissä po-
liisit tekivät usein sivutöitä juuri 
taksikuskeina tai portieereina. 
Siihen antoi hyvän mahdolli-

suuden poliisien vuorotyö, toi-
saalta myös heikot palkat kan-
nustivat siihen. Mutta sivutöistä 
oli hyötyä myös poliisin työssä.

- Poliisit saivat näissä töissään 
runsaasti tietoa, jota saattoi 
hyödyntää myös poliisin tutki-
muksissa, Hongisto tietää.

Tällä hetkellä poliisi ei saa teh-
dä edellä mainittuja sivutöitä. 
Korkein hallinto-oikeus ja edus-
kunnan oikeusasiamies ovat lin-
janneet, ettei poliisi voi virka-
työnsä ohessa olla ravintolan 
vartija, taksinkuljettaja, rikostoi-
mittaja tai perintäalan toimija 
tehtäviin kuuluvan intressiristi-
riidan vuoksi.

Kuntauudistus 
täydellisesti jumissa

Ei vieläkään pakkohoitoa 
päihdeäideille

■ TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS
 KUVAT LEHTIKUVA

Pentti Kettunen 
ja hänen avus-

tajansa Helena 
Kantola.
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PS P O L I T I I K K A

Pk-yrityksissä 
muhii eläke-
pommi
Moni yrittäjä haaveilee leppoisista eläkepäivistä, mutta 
jos eläketurvaan ei ole satsattu, saattaa yrittäjää odottaa 
järkytys: eläkettä jää käteen vain 300-400 euroa kuussa.
KUN uusi yritys aloittaa toi-
mintansa, yrittäjällä ei usein-
kaan ole mahdollisuuksia 
satsata omaan eläketurvaan-
sa, koska muut investoinnit 
vaativat rahaa. Myöhemmin 
oman yrittäjäeläkemaksun 
eli YEL:in korottaminen voi 
unohtua tai siihen ei ole va-
raa. Moni pienyrittäjä huo-
maa eläkkeelle jäädessään 
saavansa käteen vain 300-
400 euroa kuussa.

Eläkeyhtiö Varmalla on 
noin 70 000 yrittäjä- ja työn-
antaja-asiakasta. Yhtiön ti-
lastoista näkyy hyvin se epä-
suhta, joka vallitsee yrittäjien 
itselleen maksamassa eläke-
turvassa suhteessa heidän 
palkollisille kertyvään eläke-
turvaan.

- Muutama vuosi sitten Var-
man YEL-vakuutettujen työ-
tulot olivat noin 20 000 euroa 
vuodessa, kertoo viestintä-
päällikkö Leena Rantasalo. 

- Samaan aikaan Tyel-va-
kuutettujen työntekijöi-
den palkkojen keskiarvo oli 
noin 30 000 euroa. On tärke-
ää muistaa, että YEL-työtulo 
on yrittäjän sosiaaliturvan ja 
eläkkeen perusta.

Lähtökohtana 
terve hinnoittelu

Rantasalo arvioi, että yrit-
täjät aikovat usein realisoida 
aikanaan oma yrityksensä ja 
elää vanhuusaikansa niin saa-
millaan rahoilla. Tällöin he 
eivät kuitenkaan huomioi esi-
merkiksi mahdollista työky-
vyttömyyttä: jos sairaus iskee, 
eivät he saa oikean tasois-
ta turvaa itselleen verrattuna 
työntekijäänsä, joka saa ansi-
oihinsa sidotun päivärahan. 

Kymien Yrittäjät ry:n pu-
heenjohtaja Teppo Sainio 
tunnistaa tämän ajatteluta-
van. Hän muistuttaa myös, 

että yrittäminen on muuttu-
nut.

- Monessa yrityksessä pää-
oma on nykyisin enemmän-
kin henkistä laatua. Pk-yri-
tyksillä ei kokonaisuudessaan 
mene kovin hyvin. Tutkimus-
ten mukaan vain viisi pro-
senttia yrittäjistä vaurastuu 
omalla työllään. Sosiaaliturva 
on silloin se asia, josta ensim-
mäisenä lipsutaan.

Ulkomailta tulevien 
yrittäjien määrä kasvaa

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Osmo Kokko tun-
tee pitkän yrittäjä- ja järjes-
töuransa ansiosta ongelman 
hyvin. 

- Muutama vuosi sitten 
lainsäädäntöön tehtiin tämä 
porkkana, jolla yrittäjän sai-
rauspäivärahan määrä sidot-
tiin hänelle määritellyn YEL-
työtulon määrään. Se muutos 

PERUSSUOMALAISTEN ajatuspa-
ja Suomen Perusta on julkaissut kir-
jan Kunnat Kuntoon!, joka sisältää 
puheenvuoroja kuntien ongelmis-
ta ja mahdollisuuksista. Kunta- ja 
sote-uudistusta, kunnallista hallin-
toa ja kuntien talousongelmia kä-
sittelee arvovaltainen joukko asian-
tuntijoita: kaupunkitaloustieteen 
emeritusprofessori Heikki A. Loik-
kanen, hallintotieteen emerituspro-
fessori Risto Harisalo, oikeustieteen 
maisteri Matias Forss, kansanedus-
taja Pirkko Mattila, filosofian tohto-
ri Jukka Kilpi, taloustieteen profes-
sori Matti Virén, ex-ministeri Toimi 
Kankaanniemi, lääketieteen profes-
sori Mauno Vanhala, kunnanjohta-
ja Olli Riikonen, professori Tapani 
Köppä, sosiaaliturvapolitiikan do-
sentti Olli Pusa ja KHT-tilintarkasta-
ja Pauli Vahtera.
Lisätietoja: 
www.suomenperusta.fi

EUROALUEEN tilastokeskus Eu-
rostat julkaisi tiedotteet euro-
alueen työttömyydestä ja in-
flaatiosta. Työttömyysaste on 
ollut sitkeästi 12 prosentin tun-
tumassa jo päälle vuoden ajan. 
Nuorisotyöttömyys on sekin jä-
mähtänyt lähes 24 prosentin 
korville. Sen sijaan deflaatio-
huolet kasvavat, koska euroalu-
een inflaatio putosi 0,7 pro-
senttiin.

Euroopan keskuspankki EKP 
laski ohjauskorkoaan viimek-
si viime vuoden marraskuus-
sa. Inflaatio oli saavuttanut 0,7 
prosentin tason kuukautta ai-
emmin. Koronlaskun seurauk-
sena deflaatiovaara näytti jää-
vän taakse, mutta piristeestä 
loppui kuitenkin puhti oikeas-
taan samoin tein. Ekonomistit 
ovat Financial Timesin mukaan 

kuitenkin sitä mieltä, että EKP 
saattaa tehdä vielä korkoleikka-
uksia. Ohjauskorko on nyt his-
toriallisen alhaalla, 0,25 prosen-
tissa. EKP:n on arveltu toimivan 
muillakin tavoilla deflaatiouhan 
hillitsemiseksi. Pankki on muun 
muassa tarjonnut halpaa luot-
toa euroalueen pankeille. Def-
laatio on erityisen haitallista yli-
velkaantuneille euromaille, sillä 
deflaatio nostaa velan reaalis-
ta hintaa.

Euroopan työttömyys 
yhä 12 prosentissa

Kymien Yrittäjien 
puheenjohtaja Teppo 
Sainio muistuttaa, 
että 30-vuotiaanakin 
yrittäjän kannattaa 
huolehtia omasta 
eläketurvastaan. 
Seuraavat 30 vuotta 
kuluvat nopeasti, ja 
elämä on täynnä epä-
varmuustekijöitä.

Kunnat 
kuntoon!
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■  KOLUMNI

VALITETTAVAN usein yrittäjä oppii vasta kantapään 
kautta. Valitettavasti minäkin olen yksi heistä.
 
YRITTÄJÄURANI alkuvaiheessa ajattelin, että ”eh-
tiihän tuota omaa eläketurvaa ajatella sitten myöhem-
minkin”. Silloin alkavana yrittäjänä oli muita pakollisia 
menoja vähintään tarpeeksi. Tuntui siltä, että oma eläke-
turva on se mistä voi tinkiä.
 
EN ole todellakaan ainoa, joka on näin järkeillyt ja katu-
nut sitä myöhemmin. Kyllä sitä pitäisi ajatella itseä ja lä-
heisiä vähintään yhtä paljon kuin yritystä ja sen työnte-
kijöitä!
 
TEIN yrittäjänä töitä pari vuosikymmentä. Työviikko oli 
pitkä, keskimäärin jopa noin 60 tuntia viikossa. Joskus 
oli mahdollista pitää muutaman päivän loma. Tuntui sil-
tä, että aina vain pitää olla töissä ja kaikki muu saa jäädä 
sivuun. Näin oli varsinkin 90-luvun lamavuosina.
 
NOIN 15 yrittäjävuoden jälkeen aloin miettiä tulevai-
suutta tarkemmin. Siinä vaiheessa aloin maksaa itse-
ni osalta eläkemaksuja toden teolla. Mutta valitettavas-
ti muutama vuosi ei ehdi paikkaamaan aiempien vuosien 
laiminlyöntejä.
 
MONI yrittäjä ajattelee varmaan myös niin, että ”sitten 
joskus yrityskaupasta saaduilla tuloilla paikkaan eläke-
turvaani”. Joiltakin tämä onnistuu, valitettavan monilta 
ei.
 
SIKSI vetoan teihin yrittäjät: huolehtikaa ajoissa omas-
ta eläketurvastanne. Joskus ne eläkevuodet tulevat itse 
kunkin eteen. Silloin on enemmän aikaa itselle ja lähei-
sille. Mahdollisuudet leppoisiin eläkepäiviin ovat parem-
mat, jos eläke on riittävä.

Hoida eläketurvasi 
ajoissa!

REIJO TOSSAVAINEN

KANSANEDUSTAJA

VALITTUJEN Palojen tutkimuk-
sen mukaan suomalaiset luot-
tavat poliitikoista eniten pre-
sidentti Sauli Niinistöön 18 
prosentin kannatuksella. Kau-
kana takana ei kuitenkaan tule 
perussuomalaisten puheenjoh-
taja Timo Soini, jota piti luotet-
tavimpana poliitikkona 15 pro-
senttia kyselyyn vastanneista. 
Kolmatta sijaa pitää keskustan 
puheenjohtaja Juha Sipilä kah-
dellatoista prosentilla.

Sen sijaan pääministeri Jyrki 
Kataisen ja valtiovarainministe-
ri Jutta Urpilaisen kannatuslu-
vut heikentyivät selvästi. Viime 
vuonna luotettavimmaksi po-
liitikoksi arvioitu Katainen sai 
enää 12 prosentin kannatuk-
sen. Urpilaista luotettavimpana 
piti vain kolme prosenttia. Asi-
asta kerrottiin Yle Uutisissa.

Rakennusalalla sekä 
maa- ja metsätalou-
dessa yrittäjien puut-
teellinen eläketurva 
on kaikkein yleisintä. 
Moni yrittäjä vakuut-
taa itsensä alle 10 000 
euron vuosittaisilla 
työtuloilla.

olisi pitänyt tehdä jo paljon 
aikaisemmin, Kokko huo-
mauttaa.

Toisilla yrittäjillä bisnes 
pyörii aina paremmin, toisil-
la huonommin. Kokko on ta-
vannut monia eläköityneitä 
pienyrittäjiä, joille eläkkeen 
pieni määrä on tullut järky-
tyksenä. 

- Moni havahtuu asiaan vas-
ta sitten, kun se oma eläköity-
minen tapahtuu.

Kokko painottaa taloustie-

don ja -osaamisen merkitystä 
siinä vaiheessa, kun ihminen 
päättää lähteä yrittäjäksi. 

- Oma tuotteensa on osatta-
va hinnoitella oikein. Esimer-
kiksi kuljetusala on ollut kan-
nattavuudeltaan jo pitkään 
alamaissa. Kun maksutaso on 
alakantissa, ei yrittäjillä ole 
varaa korjata omaa eläketur-
vaansa, Kokko tietää.

Sekä Kokko että Sainio ko-
rostavat tiedon merkitystä 
yrittäjien eläketurvaa koske-

vissa asioissa. Yrittäjäjärjes-
töt tekevät työtä asian eteen, 
mutta tehtävää riittää. Rajo-
jen avautumisesta, ja työelä-
män muuttumisesta kertoo 
Leena Rantasalon mukaan 
esimerkiksi se, että Varmas-
sakin virolaisten YEL-vakuu-
tettujen henkilöiden määrä 
on kasvanut selvästi. 

■ TEKSTI JA KUVAT 
     MARTTI LINNA

Venäjältä kasvua Itellalle?
PAPERIPOSTIN vähentymi-
nen on ajanut Itellan suuriin 
vaikeuksiin. Viime vuoden yt-
neuvotteluissa vähennettiin 
lähes 640 henkilötyövuotta, 
nyt käynnissä olevat perus-
jakelua koskevat yt-neuvot-
telut saattavat johtaa pahim-
millaan jopa 1 200 työpaikan 
vähenemiseen.

Itella kuitenkin suunnittelee 
avaavansa lähivuosina satoja 
uusia postipalvelupisteitä. Ta-
voitteena on palvelupisteiden 
määrän lisääminen nykyises-
tä  1 300:sta 1 700:an vuoteen 
2020 mennessä. Yhtiö hakea 
kasvua ja kannattavuutta net-
tikaupasta ja Venäjän mark-
kinoilta.

Soini toiseksi luotetuin politikko
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Dyskineettisestä liikuntavammasta kärsivä Päivi-Tuulik-
ki Hynynen toivoisi, että vammaisasiantuntijoiksi palkat-
taisiin koulutettuja, elämää nähneitä ja itsekin vammaisia 
ihmisiä, sillä vain vammainen voi todella ymmärtää, mitä 
toinen vammainen tarvitsee.

VAMMAISTEN asema yh-
teiskunnassa on usein sivus-
takatsojan asema, eivätkä 
heidän oikeutensa lähes-
kään aina toteudu sillä taval-
la, kuin vammaispalvelulaissa 
on määritelty. 

Dyskineettisestä liikunta-
vammasta kärsivä 9-vuotiaan 
lapsen äiti Päivi-Tuulikki 
Hynynen toivoisi, että vam-
maisasiantuntijoiksi palkat-
taisiin koulutettuja, elämää 
nähneitä ja itsekin vammaisia 
ihmisiä, sillä vain vammainen 
voi todella ymmärtää, mitä 
toinen vammainen tarvitsee.

Hynynen on koulutuksel-
taan filosofian maisteri ja 
tohtoritutkija Itä-Suomen 
yliopistosta. Väitöskirjaansa 
hän tekee etätyönä Helsingis-
sä kotonaan. Hän on yhdek-
sänvuotiaan vammattoman 
tyttärensä yksinhuoltaja, jon-
ka isä käy heitä tapaamas-
sa usein. Hän kärsii pakko-

liikkeistä lähinnä käsissä sekä 
puhevammasta ja tarvitsee 
liikkumiseensa sähköpyörä-
tuolia.

- Puhevamma on, mutta se 
ei liity ymmärrykseen, älyyn 
tai oivaltamiseen. Olen keski-
tasoa älykkäämpi testeissä ja 
oivallan jo elämänkokemus-
tenikin ansiosta asioita kes-
kimääräistä paremmin. Pu-
hevammaisia pidetään usein 
kehitysvammaisina, jotka 
ovat älyllisesti vammaisia. Se 
loukkaa, kuten myös kaiken-
lainen lässytys ja tekoymmär-
rys, Hynynen kertoo.

Lääkärien 
mielivallan armoilla

Vammaispalvelulaissa vam-
maisille taatut palvelut toteu-
tuvat usein mielivaltaisesti 
paikasta ja lääkäristä riippu-
en. Esimerkiksi Hynynen on 
16-vuotiaasta saakka ratsas-

tanut ja käynyt ratsastuslei-
reillä. Kun hänen ratsastus-
terapiansa maksoi Lieksan 
Lions Club, auttoi se häntä 
ratkaisevasti tasapainon hal-
litsemisessa. Mutta kun hän 
nykyään hakee Kelalta rat-
sastusterapiaa, vastaa hänelle 
aina kielteisesti lääkäri, joka 
ei ole koskaan häntä nähnyt-
kään, ettei siitä kuitenkaan 
olisi mitään apua.

- Ainakin tätä terapiaa 
myönnetään toisinaan mieli-
valtaisesti: jotkut saavat hel-
posti, toiset eivät ollenkaan, 
Hynynen tuhahtaa.

Toisena esimerkkinä Hyny-
nen mainitsee aivan väärään 
paikkaan kohdistuvat säästö-
toimet. Esimerkiksi Helsin-
gin apuvälineyksiköstä saa 
liian kauan odottaa apuväli-
neitä, kuten sähköpyörätuo-
leja. Hynynen itse on odot-
tanut kohta vuoden uutta, 
toimivaa sähköpyörätuolia.

Yhteis-
kunnan 
sivusta-
katsojat

- Minulle työnnetään aina 
jonkun vanhoja sähköpyörä-
tuoleja, joita on hankala käyt-
tää, koska istuin on yleen-
sä liian korkealla ja minulle 
sanotaan, ettei sitä voi alen-
taa. Nyt pelkään omien jalko-
jeni heikkenemistä, koska ne 
riippuvat sähköpyörätuolis-
sani. Ennen pystyin kävele-
mään pieniä matkoja, mutta 
tästä johtuen en enää. Pel-
kään jalkoihin osuvaa veri-

tulppaa, koska istuin painaa 
pahasti koko päivän reisival-
timoani. Kyllä, odotan sopi-
vaa sisäsähköpyörätuolia jal-
kalautoineen. Eri asia on se, 
millä vuosisadalla se mahtaa 
saapua?

Kaikki eivät 
saa avustajaa

Periaatteessa alle 65-vuo-
tiaan vaikeavammaisen on 

EU kyykyttää nuoria naisia työnhaussa
SUOMEN Yrittäjänaisten 
mielestä EU-tuomioistuimen 
päätös äitiyslomista nopeut-
taa tarvetta vanhemmuuden 
kustannusten tasaisesta ja-
osta. EU päätti, että työnan-
tajan on maksettava palkkaa 

hoitovapaalta suoraan äitiys-
lomalle siirtyvälle työnteki-
jälle, vaikkei välissä ole työ-
suoritusta.

- Jos pidämme maksujär-
jestelmän ennallaan, EU-rat-
kaisu kyykyttää nuoria nai-

sia työnhaussa entisestään, 
ja sitä eivät kai suomalaiset 
päättäjät halua? Nyt työnan-
tajien on entistä houkuttele-
vampaa palkata mies naisen 
sijaan, Yrittäjänaiset painot-
tavat tiedotteessaan.

Suomen yrittäjänaiset vaa-
tii vanhemmuuden kustan-
nusten pikaista tasaamista 
laajalta veropohjalta. He te-
kivät asiasta myös kansalais-
aloitteen, jota tuki 110 kan-
sanedustajaa.

- Puhevammaisia 
pidetään usein
kehitysvammaisina, 
jotka ovat älylli-
sesti vammaisia. Se 
loukkaa, kuten myös 
kaikenlainen lässytys 
ja tekoymmärrys, 
filosofian maisteri 
ja tohtoritutkija 
myöntää.
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jo lakisääteisestikin saatava 
henkilökohtainen avustaja, 
mutta Hynynen tietää, ettei 
asia mene joka kunnassa ai-
van näin. Pienillä paikkakun-
nilla asuu monia, jotka eivät 
saa henkilökohtaista avusta-
jaa, vaikka kipeästi sellaista 
tarvitsisivat. Tai sitten avus-
tustunteja myönnetään niin 
vähän, ettei se riitä esimer-
kiksi opiskeluun, harrastuk-
siin tai ihan tavalliseen arki-

elämäänkään.
- Jostain on aina tingittävä, 

jos haluaa saada kaiken toi-
mimaan. Kotipalveluun ei ole 
luottamista, kotiavustajilla tai 
kodinhoitajilla ei koskaan ole 
tarpeeksi aikaa, kotipalvelu-
tunteja myönnetään liian vä-
hän tai ne ovat asiakkaalle lii-
an kalliita. Esimerkiksi jos 
vammautuu yli 65-vuotiaana, 
ei saa sosiaalitoimelta lain-
kaan tukea kuten me nuo-
remmat vammaiset. Tämä on 
todella väärin!

Kunnat käyttävät omaishoi-
toa kylmästi hyväkseen, jos 
omainen on vähänkin suos-
tuvainen auttamaan. Ja mik-
sei olisi, jos avuntarvitsija on 
läheinen. Hynysellä itsellään 
on kipeä muisto viime tal-
vesta, kun hänen oman isän-
sä aivoinfarktin aiheuttama 
halvaus paheni ja voimat al-
koivat hiipua.

- 77-vuotias äitini oli ainoa, 
joka auttoi ja hoivasi 80-vuo-
tiasta isääni, koska avusta-
japalvelut kotipalvelu mu-
kaan lukien muodostuivat 
liian kalliiksi lähes 58 vuot-
ta yhdessä olleelle eläkeläis-
parille. Isä kuoli toukokuun 
29. päivänä vuonna 2013 va-
rastomallisessa kopperossa 
Kontiolahden vuodeosastolla 
perheemme taistellessa elvy-
tyskieltoa vastaan, jonka lää-
käri oli laittomasti laittanut 
isälle jo hänen ensimmäisel-
lä käynnillään kyseisessä sai-
raalassa.

Vammattomat 
vammaisasiantuntijat

Oman vammansa Hynynen 
sai jo aivan vauvana, eikä ku-

kaan osaa sanoa miten. Otak-
sumia on esitetty pitkitty-
neestä keltataudista trombiin 
aivoissa. Hynynen on tehnyt 
paljon töitä puhevammansa 
kanssa ja oppi vasta 5-vuoti-
aana puremaan ja nielemään 
leipää. Tavalliseen kouluun 
hän pääsi vasta 12-vuotiaa-
na, mutta kaikesta huolimat-
ta hän selvisi koulusta hyvin 
ja pääsi Joensuun yliopistoon 
parhailla pääsykoepapereilla.

- Pääaineeni oli folkloris-
tiikka ja kulttuuriantropolo-
gia. Luin myös kirjallisuutta, 
filosofiaa, taidehistoriaa sekä 
pakolliset kolme kieltä, vä-
hän myös viroa ja niin edel-
leen. Minua kiinnosti kaik-
ki! Nyt jos hakisin johonkin, 
haluaisin ehdottomasti lää-
ketieteelliseen ja erikois-
tua neurologiaan. Ihmisaivot 
ovat aina kiinnostaneet mi-
nua, mitä niissä yleensä ta-
pahtuu eri tilanteissa, vam-
moissa ja sairauksissa.

Vammaisasiantuntijoiksi tu-
lisi Hynysen mielestä palkata 
itsekin vammaisia ihmisiä ja 
näitä käveleviä fysioterapeut-
teja heidän avustajikseen. 
Nykyään nämä ”asiantuntija-
paikat” on varattu vammatto-
mille, jotka eivät oikeastaan 
osaa edes kuvitella, millaista 
on elää vammaisena nyky-yh-
teiskunnassa.

- Lakia pitäisi uudistaa, mo-
nessakin asiassa. Ensin kyl-
lä vaihtaisin nykyhallituksen, 
joka kyllä puhuu mutta ei 
edes itse tajua, mistä puhuu.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

EU kyykyttää nuoria naisia työnhaussa

Vammaispalvelulaki 
ei kohtele kaikkia 
samanarvoisesti
LAKIMIES Terhi Toikkanen 
työskentelee vammaisten pe-
rus- ja ihmisoikeusjärjestö Kyn-
nys ry:ssä sekä valtakunnalli-
sessa neuvontaa, tiedottavaa 
koulutusta ja aineistoa tuotta-
vassa Assistentti.info-verkos-
tossa neuvontalakimiehenä. 
Itsekin vaikeavammainen Toik-
kanen tietää, että vammaispal-
velulaki asettaa vammaiset eri 
arvoiseen asemaan ja kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat 
jäävät usein vaille riittäviä pal-
veluja.

- Assistentti.info on perustettu 
kehittämään henkilökohtainen 
apu -palvelua. Henkilökohtai-
nen apu on yksi merkittävim-
mistä vaikeavammaisille järjes-
tettävistä vammaispalveluista. 
Palvelun avulla vaikeavammai-
set ihmiset voivat toteuttaa 
omia valintojaan ja olla oman 
elämänsä sankareita sen sijaan, 
että odottaisivat laitoksessa 
seuraavaa ateriaa ja uutta lop-
pusijoituspaikkaansa, Toikka-
nen kertoo.

Henkilökohtainen apu on tar-
koitettu vaikeavammaisille, jot-
ka tarvitsevat toisen henkilön 
apua päivittäisissä toimissaan, 
työssään, opiskelussaan ja va-
paa-ajallaan. Kun kriteerit pal-
velulle täyttyvät, on henkilö-
kohtaista apua myönnettävä 
tarvetta vastaava määrä kun-
nan rahatilanteesta riippumat-
ta.

Suunnittelu ei saa 
olla itsetarkoitus

Henkilökohtaista apua voi-
daan toteuttaa palkkaamalla 
työsuhteeseen avustaja osto-
palveluna ja/tai palvelusetelillä. 
Malli, jossa vaikeavammainen 
palkkaa avustajan, on kustan-
nustehokkain tapa järjestää 
palvelu. On tilanteita, joihin 
tämä malli ja ylipäätään henki-
lökohtainen apu -palvelu eivät 
kuitenkaan sovellu. Ongelmana 
on se, että useat kunnat valitse-
vat henkilökohtainen apu -pal-
velun avustajamallin sen edulli-
suuden takia, miettimättä onko 

Asuntovelkaiselle säästövaraa!
NORDEAN pääekonomisti Pasi 
Sorjosen mukaan korot ovat 
nyt niin matalalla, että jokai-
sen tulisi pystyä säästämään sa-
maan aikaan kun maksaa asun-
tolainaansa. Sorjosen arvion 
mukaan korot pysyvät nyky-
tasolla ensi vuoden puolelle, 
mutta vuoden 2015 lopussa oh-
jauskorko voisi olla jo 0,75 pro-

senttia nykyisen 0,25 prosentin 
sijasta. Sorjosen mukaan hinta-
kuplaa ei ole ja suomalaiset ko-
titaloudet ovat varsin varakkai-
ta ja vähävelkaisia, jos vertaa 
esimerkiksi norjalaisiin ja ruot-
salaisiin. Asuntokaupan kasvu 
kuitenkin hidastui selvästi vii-
me vuonna edellisvuoteen ver-
rattuna.

LOIMAAN kassaksikin kutsut-
tu Yleinen työttömyyskassa YTK 
kertoo Yle Uutisille pohtivan-
sa jäsenmaksun korotusta. YTK 
on onnistunut pitämään jäsen-
maksunsa alle sadassa euros-
sa vuosikausia, mutta kohoava 
työttömyysaste on lisännyt kas-

san kuluja ja korotuspaineita 
vuodelle 2015. 

YTK:ssa on jäseniä jo yli 330 
000. Kassa on hermostutta-
nut perinteisiä ay-liikkeitä mai-
nonnallaan, jossa on verrannut 
omaa jäsenmaksuaan ammat-
tiyhdistysten jäsenmaksuihin. 

Ay-aktiivit ovat muistuttaneet, 
että pelkkänä työttömyyskas-
sana YTK ei valvo jäsentensä 
etuja esimerkiksi työehtosopi-
musneuvotteluissa eikä tar-
joa tukea työpaikalla syntyvissä 
ongelmissa. 

YTK saattaa joutua 
korottamaan jäsenmaksuaan 

palvelun saaja kykenevä sitä 
käyttämään.

- Kaikille vaikeavammaisil-
le tulee turvata laadukkaat 
ja yksilölliset palvelut, joissa 
heidän itsemääräämisoikeu-
tensa toteutuu. Työssäni olen 
havainnut, että osa nykyisistä 
henkilökohtaisen avun käyt-
täjistä tarvitsisi enemmän 
tukea saadakseen äänen-
sä kuuluviin. Osalle vaikea-
vammaisista henkilökohtai-
nen apu -palvelu sopii, toiset 
hyötyisivät muunlaisesta yk-
silöllisestä avusta, Toikkanen 
tietää.

Riippuen henkilön kyvystä 
toteuttaa itsemääräämisoi-
keuttaan itsenäisesti, asettaa 
vammaispalvelulaki vaikea-
vammaiset henkilöt eriar-
voiseen asemaan. Kaikkein 
heikoimmassa asemassa ole-
vat vaikeavammaiset jäävät 
usein vaille sopivia ja riittäviä 
palveluita.

- Vammaispalvelujen järjes-
tämisessä palvelusuunnittelu 
nousee arvoonsa. Siinä asiak-
kaan tilanne, tarpeet ja toi-
veet määrittävät palveluita. 
Palveluiden tulee seurata elä-
mäntilanteita eikä päinvas-
toin. Suunnittelusta ei kos-
kaan saa tulla itsetarkoitus.

- Palveluiden tulee seura-
ta elämäntilanteita eikä 
päinvastoin, Terhi Toikkanen 
painottaa.

Henkilökohtainen avustaja Pinja Kyhyräinen auttaa Hynystä arjen 
askareissa. 
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Talousviisaat Jyväskylässä:

PS J Ä R J E S T Ö

- Työtä, työtä ja työtä! Siinä on yksi 
merkittävä keino, jolla julkisen talou-
den epätasapainoa voidaan lääkitä, sa-
noo talousseminaarin Jyväskylässä 
järjestänyt perussuomalaisten kansan-
edustaja Kauko Tuupainen.
VALTIOVARAINMINIS-
TERIÖN valtiosihteeri 
Martti Hetemäen ja ylijoh-
taja Jukka Pekkarisen mu-
kaan vaisu kotimainen ky-
syntä ja korkea työttömyys 
edellyttävät kasvua tukevaa 
politiikkaa. 

Hetemäki ja Pekkarinen 
kertoivat valtion ja kunti-
en tilanteesta perussuoma-
laisten järjestämässä talous-
seminaarissa, joka pidettiin 
Jyväskylässä. Tilaisuuden pu-
heenjohtajana toimi perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Kauko Tuupainen. 

- Valtion rahakirstun iso 
vaje puoltaa nopeita leikka-
uksia ja veronkiristyksiä. Toi-
saalta kolmen miljardin li-
säsopeutus ensi vuonna olisi 
iso riski kasvulle ja työllisyy-
delle. Päätöksiä on kuitenkin 
tehtävä ja ratkaisuja on saata-
va aikaan, sillä on tärvätty lii-
kaa aikaa puhumiseen, Hete-
mäki sanoo.

Teollisuus 
supistunut rajusti

Hetemäen mielestä työlli-
syys on yksi merkittävä lää-
ke talouden tasapainottami-
sessa. Hetemäki pelkää, että 
työttömyys on juuttumassa 
viime vuoden tasolle. Tilan-
ne jatkuu huonona myös ensi 
vuonna, jos työllistämises-
sä ei päästä tositoimiin. He-
temäki aktivoisi työnhakua 
kannustimilla ja myös sank-
tioilla. 

- Koko maassa 31 prosenttia 
työnantajista ilmoittaa, että 
heillä on ongelmia työvoiman 
saatavuudessa. Mielestäni ka-
renssit on otettava käyttöön, 
jos ei ota työtä vastaan. Työt-
tömyysturvan 300 euron suo-
jaosuus on oikeansuuntainen 
kannustin. Myös edullista 

asuntotarjontaa on lisättävä 
siellä missä on työtä tarjolla. 

Hetemäki laskee, että yh-
den prosenttiyksikön työttö-
myysasteen lasku parantaa 
julkisen talouden tasapainoa 
varovaisesti arvioiden miljar-
di euroa. Taloutta nakertavat 
kuitenkin Suomessa julkiset 
menot ja teollisuustuotannon 
vaisu kehitys finanssikriisin 
jälkeen. 

- Teollisuustuotanto on su-
pistunut yli 32 prosenttia vii-
meisen viiden vuoden aikana. 
Taustalla on mm. heikenty-
nyt kilpailukyky, globalisaa-
tio ja isojen yritysten kasvun 
painottuminen muualle. Vielä 
ei ole syntynyt korvaavaa tuo-
tantoa, joka lähtisi Suomes-
ta kansainvälisille markki-
noille. Esimerkiksi Ruotsi on 
pärjännyt paremmin moni-
puolisemman teollisuutensa 
ansiosta, Pekkarinen toteaa.

Julkiset menot 
paisuvat

Pekkarisen mukaan julkis-
ten menojen osuus brutto-
kansantuotteesta on jo nyt 
korkeampi kuin mitä valtio-
varainministeriössä on osattu 
ennakoida. 

- Väestön ikääntyminen li-
sää julkisia menoja. Niitä kas-
vattavat eläkemenojen kasvu 
sekä hoito- ja hoivakulut. Sa-
maan aikaan verotulot laske-
vat. Seurauksena on iso vaje 

Suomelle luvassa 
kylmää kyytiä

Ylijohtaja Jukka Pekkarinen, kansanedustaja Kauko Tuupainen ja valtiosihteeri Martti 
Hetemäki kertoivat julkisen talouden tilasta perussuomalaisten järjestämässä talousse-
minaarissa Jyväskylässä.

valtion ja kuntien taloudessa, 
Pekkarinen sanoo. 

Pekkarinen ja Hetemäki 
muistuttavat, että julkisen ta-
louden tasapainottamisessa 
on saatu myös jotain aikaan. 
Hetemäki kertoo, että yritys-
verotuksen avulla on lisätty 
Suomen houkuttelevuutta in-
vestointien kohteena. Myös 
maltillinen palkkaratkaisu 
on parantanut Suomen kil-
pailukykyä ja valtion korkea 
luottokelpoisuus on säilytet-
ty. Talousviisaat suhtautuvat 
kuitenkin tulevaisuuteen va-
rovaisin odotuksin. 

– Talouden osalta odotukset 
ovat varovaiset. Näköpiirissä 
ei ole nopeaa nousua. Euro-
kriisi ei ole vielä ohi, joten yl-
lätyksiä voi tulla, Pekkarinen 
varoittaa. 

Valtion velka ei taitu

Talousseminaarin järjestä-
nyt perussuomalaisten kan-
sanedustaja Kauko Tuupai-
nen piti tilaisuutta erittäin 
onnistuneena. Aalto-saliin oli 
saapunut talviolympialaisista 
huolimatta 90 henkilöä.

- Käytin tilaisuuden alussa 

puheenvuoron, jossa totesin, 
ettei valtion velkakierre halli-
tuksen lupauksista huolimat-
ta taitu tällä hallituskaudel-
la. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tuleva hallitus joutuu tasa-
painottamaan valtion menot 
eli huonot ajat valtakunnassa 
jatkuvat, Tuupainen kertoo.

Valtio ottaa eduskunnan hy-
väksymän talousarvion mu-
kaisesti uutta lainaa (mukaan 
lukien emissiotappiot) 17,8 
miljardia euroa, josta van-
hojen lainojen lyhennyksiin, 
kuoletuksiin ja pääomatap-
pioihin käytetään 10,7 miljar-
dia. Nettolainanotoksi tulee 
tämän tiedon mukaan 7,1 mil-
jardia euroa.

- Se on iso kasa riihikui-
vaa rahaa, kun tiedostetaan, 
että Suomi maksoi sotakor-
vauksia Neuvostoliitolle ny-
kyrahassa 4,1 miljardia euroa. 
Suomen valtio velkaantuu jo-
kainen tunti 813 813 euroa eli 
19,5 miljoonaa vuorokaudes-
sa, Tuupainen huomauttaa.

- Valtiovarainministeriön 
alustajat olivat puheenvuo-
roissaan oikeassa: Suomella 
ovat tiukat ajat myös lähivuo-
sina. Työttömyys on saatava 

taitettua, sillä jokainen pro-
sentti työttömyyden alen-
tamiseksi tuottaa pysyvästi 
”hyvää” noin miljardi euroa. 
Olen asiasta tismalleen samaa 
mieltä.

Uhrauksia luvassa

Tuupaisen mielestä Hete-
mäen ja Pekkarisen esittä-
mät vaihtoehdot tulee ottaa 
vakavasti. Se vaatii uhrauk-
sia paitsi työelämässä olevil-
ta, myös eläkeläisiltä. Muuten 
Suomea uhkaa Kreikan tie.

 - Entä mistä saisimme lisä-
tuloja? Helpoin tapa on nos-
taa yleistä arvonlisäveroa 
Pohjoismaiselle tasolle eli 25 
prosenttiin, jonka suuruinen 
se on Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa. Islannissa alv on 
25,5 prosenttia ja Unkarissa 
huikeat 27 prosenttia. Yhden 
alv-prosentin korotus tuot-
taisi valtion pohjattomaan 
kassaan noin 900 000 euroa, 
Tuupainen laskee, mutta säi-
lyttäisi esim. ruuan alv:n nel-
jässätoista prosentissa.

■ TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE

”Hallitus joutuu 
tasapainottamaan 
valtion menot eli 
huonot ajat valta-
kunnassa jatkuvat.”
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Eurovaaliehdokkaat 
Nivalassa
NIVALAN Perussuomalaiset ry 
järjesti paikkakunnalle tapahtu-
man, jonne saapuivat puolueen 
EU-vaaliehdokkaat: Maria Lohe-
la, Pirkko Mattila ja Marko Kul-
pakko. 

Paikallisista perustoimijoista 
mukana olivat: paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtaja Eero Erk-

kilä, varapuheenjohtaja Pauli 
Ekdahl ja sihteeri Tuula Ekdahl. 
Paikan päällä vierailivat myös 
puolueen järjestösihteeri Jou-
kamo Kortesalmi ja varakansan-
edustaja Juha Liukkonen.

Kansalle tarjottiin makkaraa, 
hernekeittoa ja kahvia sekä mu-
siikkielämyksiä tanssiorkeste-

ri Serenan tahdittamana. Ni-
valan Nuorisoseuran talolle 
saapui suuri joukko sanan- ja 
hernesopannälkäistä kuulija-
kuntaa.

Nivalan Perussuomalaiset

HELSINGIN Perussuomalaiset 
Nuoret ehdottaa, että Helsin-
gissä otettaisiin käyttöön por-
mestarimalli, jossa pormestari 
valittaisiin suoralla kaksivai-
heisella kansanvaalilla.

Nykyinen järjestelmä, jos-
sa kaupungin ylin johto muo-
dostuu poliittisin perustein 
valituista virkamiehistä, joi-
ta kaupunkilaiset eivät ole ää-
nestäneet asemaansa, on kai-
kin puolin ongelmallinen. Se 
hämärtää kaupunkilaisen kä-
sitystä omista vaikutusmah-
dollisuuksistaan: vaaleissa ää-
nestetään tiettyjä henkilöitä ja 
nämä henkilöt saattavat voit-
taa vaalit suurellakin äänivyö-
ryllä. 

Siitä huolimatta kaupungin 
ylimpänä johtajana televisi-
ossa esiintyy henkilö, jota ku-
kaan ei tiedä äänestäneensä 
ja jonka poliittinen vastuu on 
olematon: kaupunginjohtaja 
on virkamies, jota ei äänestäjä

virastaan noin vain kesken 
virkakauden vaihdakaan, vaik-
ka luottamus olisi syystä tai 
toisesta mennyttä. Kun vielä 
kaupunginjohtajien virkakau-
si on merkittävästi valtuus-
tokautta pidempi, seitsemän 
vuotta, poliittisen vastuun kä-
site hämärtyy entisestään.

Pormestarimallia on Suo-
messa kokeiltu Tampereel-
la ja Nokialla, mutta näissä-
kin tapauksissa pormestarin 
valitsee kaupunginvaltuusto 
vaalikauden ajaksi. Vaalikau-
teen sidottu virkakausi on as-
kel oikeaan suuntaan, mutta 
ei poista todellista ongelmaa: 
demokratiavajetta ja kaupun-
kilaisen katoavaa uskoa omiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

Kaupungin johtavien virka-
miesten tulisi nauttia kaupun-
kilaisten luottamusta, mutta 
esimerkiksi Espoossa teknisen 
toimen johtajana jatkaa virka-
kaudellaan lahjusrikkomuk-
sesta tuomittu henkilö. Jos 
puolueiden pitäisi esittää ni-
mettyjä ehdokkaitaan kuhun-
kin tehtävään kunnallisvaalien 
yhteydessä, poliittinen vastuu 
toteutuisi edes jossain määrin, 
koska harva puolue laittaisi 
väärinkäytöksistä tuomittuja 
henkilöitä uudestaan ehdolle.

Suoralla kansanvaalilla ää-
nestettävä pormestari ei ole 
kansainvälisesti outo ilmiö. 
Esimerkiksi New Yorkissa näi-
tä vaaleja on pidetty yhtäjak-
soisesti vuodesta 1834 saakka. 
Näitä vastaavia malleja löy-
tyy maailmalta ja Euroopas-
ta. Miksi suomalaiset olisivat 

yhtään sen huonompia valit-
semaan itse oman pormesta-
rinsa kun vaikkapa ranskalai-
set? Yhdysvalloissa jopa yleisiä 
syyttäjiä, sheriffejä ja mui-
ta johtavia virkamiehiä vali-
taan vaaleilla, mikä kannustaa 
valittavia virkamiehiä toimi-
maan valitsijoidensa etu huo-
mioiden.

Vaali voitaisiin järjestää joka 
neljäs vuosi kunnallisvaali-
en yhteydessä. Kun oman ää-
nestyskäyttäytymisen tulokset 
ovat välittömästi nähtävissä 
kaupungin korkeimmassa joh-
dossa, usko järjestelmään vah-
vistuu, millä on oletettavasti 
vaikutusta myös äänestysak-
tiivisuuteen.

Vanhat puolueet harmittele-
vat usein kaupunkilaisten ma-
talaa kiinnostusta politiikkaan 
ja heikkoa vaaliaktiivisuutta, 
joka on Helsingissä jopa keski-
määräistä alhaisempi. Pormes-
tarimalli olisi demokraattinen 
ja yksinkertainen tapa ratkais-
ta tämä ongelma. Presidentin-
vaalit eivät suotta ole kaikkein 
suosituimmat vaalit.

Jarmo Keto 
puheenjohtaja
Helsingin Perussuomalaiset 
Nuoret 

Suomelle luvassa 
kylmää kyytiä

Eurovaaliehdokkaat Maria Lohela, Marko Kulpakko ja Pirkko Mattila viihtyivät Nivalassa.

JYVÄSKYLÄN Agora-rakennuk-
sessa pidetty professorikiertu-
een avajaistilaisuus käynnis-
ti kahden perussuomalaisen 
EU-vaaliehdokkaan, Erkki Ha-
vansin ja Mauno Vanhalan yh-
teisen luentokiertueen. Tilai-
suudessa oli puhumassa myös 
puheenjohtaja Timo Soini pe-
russuomalaisten EU-linjauksista 
ja EU-kriittisyyden perusteista. 
Yleislääketieteen professori, Jy-
väskylän kaupunginvaltuutettu 
Mauno Vanhalan erikoisalaa on 
EU:n vaikutus kansalaisten ter-
veydenhoitoon sekä sosiaali- ja 
vanhustenhuoltoon.

- Muut puolueet eivät ole nos-
taneet esille sitä, miten EU vai-
kuttaa tavallisten kansalaisten 
arkielämään. Ne puhuvat pank-
kiunionista, liittovaltiokehityk-
sestä ja sisämarkkinoista, mei-
dän kiertueemme avaa sitä, 
miten EU vaikuttaa esimerkik-
si kansanterveystyöhön tai ra-
joittaa ja säätelee kansalaisten 
perusoikeuksia. EU merkitsee 
pitkässä juoksussa esimerkiksi 
julkisten palvelujen muuttumis-
ta samanlaisiksi kuin muualla 
Euroopassa, eli yksityisesti tuo-
tetuiksi, sanoo Vanhala.

Oikeustieteen professori, Kera-
van kaupunginvaltuutettu Erk-
ki Havansin erikoisalaa on EU:n 
vaikutus kansalaisten oikeus-
turvaan.

- Tilaisuus oli erinomaisen on-
nistunut ja yleisökysymyksiä he-
räsi muun muassa siitä, miten 
kansalaisten perusoikeuksia voi-

Professorikiertue 
starttasi Jyväskylästä

OULUN Perussuomalaiset ry:n 
järjestämistä viikoittaisista tu-
pailloista on tullut menestys. 
Piiritoimiston tilat alkavat käy-
dä väenpaljoudelle ahtaiksi ja 
jäljellä on kohta enää seisoma-
paikkoja. Asiantuntijavieraisiin 
sekä tiedotukseen panostami-
nen on vetänyt paikan päälle 
myös uusia kasvoja. 

Oulun Perussuomalaiset jär-
jestävät tupailtoja joka tiistai 
klo 17-19 Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiritoi-

mistolla (Valtatie 12, Oulu). Ter-
vetulleita ovat kaikki kiinnostu-
neet. Tupailloissa keskustellaan 
päivän politiikasta ja ajankoh-
taisista aiheista. Asiantuntija-
vieras pyritään saamaan jo-
kaiseen tupailtaan. Tupaillan 
aikana on mahdollisuus liittyä 
puolueen sekä paikallisyhdis-
tyksen jäseneksi. Seuraa ilmoit-
telua Oulun Perussuomalaiset 
ry:n kotisivuilta: oulu.perussuo-
malaiset.fi

Tupaillat vetävät väkeä

Kulpakosta Kaustisten 
varapuheenjohtaja
KAUSTISEN Perussuomalais-
ten varapuheenjohtajaksi va-
littiin eurovaaliehdokas Marko 
Kulpakko ja sihteeriksi Mau-
ri Peltokangas. EU-vaalien vaa-
litoimikunnan puheenjohta-
jana toimii valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Urpo Myllymä-
ki, joka johtaa myös paikallisyh-
distystä.

Kokouksessa todettiin, että 
kunnanvaltuutettu Urpo Myl-
lymäki ja kunnanhallituksen 
jäsen Tiina Lindskog ja Mat-
ti Hautala tulivat valituiksi Pe-
russuomalaisten Keski-Poh-

janmaan piirin piirihallituksen 
jäseneksi piirin syyskokoukses-
sa Perhossa. Tilaisuudessa vie-
raili myös Perussuomalaisten 
järjestösihteeri Joukamo Kor-
tesalmi, joka selvitteli läsnäoli-
joille puolueen vaalivalmiste-
luja.

Kokouksessa päätettiin jär-
jestää vaalitilaisuuksia EU-vaa-
liehdokas Marko Kulpakol-
le kaikkiin piirin alueen kuntiin 
kevään aikana. 

Kaustisten 
Perussuomalaiset

si turvata niin, ettei EU pääsisi 
niitä huonontamaan. Kun kaik-
ki jäsenvaltiot pitäisi vetää sa-
man kamman läpi, niin mones-
ti säännökset aiheuttavat turhia 
vaikeuksia kehittyneemmissä 
jäsenmaissa kuten Suomessa, 
vaikka parantaisivatkin kansa-
laisten asemaa vaikka Bulga-
riassa, toteaa Havansi.

Mika Männistö

Pormestarimalli Helsinkiin

Erkki Havansi

Mauno Vanhala
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Henkilövalintoja yhdistyksissä
LAUKAAN Perussuomalaiset 
valitsi uudeksi puheenjohtajak-
si Tommi Leppäsen Lievestuo-
reelta. Hallituksen muiksi jäse-
niksi valittiin Marjo Luoto, Sirpa 
Herronen, Markku Häkkinen, 
Markku Niemi, Marko Manni-
nen, Pekka Ahonen, Petri Veh-
viläinen ja Jarmo Hokkanen.
Varapuheenjohtajaksi nousi Sir-
pa Herronen. Sihteerin ja talo-
udenhoitajan tehtäviä hoitaa 
Marjo Luoto.

PERHON Perussuomalaisten va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Ka-
lervo Linna ja sihteeriksi  Anna-
Liisa Hänninen. 

LESTIJÄRVEN Perussuomalais-

ten sihteerinä ja rahastonhoita-
jana jatkaa Hannu Saari. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin Juha 
Nevala. 

LIMINKA-LUMIJOEN Perussuo-
malaisten varapuheenjohtajak-
si on valittu Asko Laukkanen. 
Sihteerinä toimii Tuomas Okko-
nen ja taloudenhoitajana Masi 
Eberhardt.

NIVALAN Perussuomalaisten 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Pauli Ekdahl. Sihteeri-talouden-
hoitajaksi puolestaan valittiin 
uutena Tuula Ekdahl.

AURAN Perussuomalaisten pu-
heenjohtajana jatkaa Ari-Pekka 

Haapanen ja varapuheenjoh-
tajaksi on valittu Marko Valka-
ma. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Ilkka Soukka ja Jari Koi-
vunen, joista jälkimmäinen va-
littiin myös sihteeriksi. Talou-
denhoitajaksi valittiin Tiina 
Leppämäki. 

LAUKAAN Perussuomalaisten 
uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Tommi Leppänen ja varapu-
heenjohtajaksi Sirpa Herronen. 
Hallituksen muut jäsenet ovat 
Marjo Luoto, Markku Häkkinen, 
Markku Niemi, Marko Manni-
nen, Pekka Ahonen, Petri Veh-
viläinen ja Jarmo Hokkanen.

Koulutusta Seinäjoella
PERUSSUOMALAISTEN Ete-
lä-Pohjanmaan piirijärjes-
tö järjesti yhdessä puolue-
toimiston kanssa mainiosti 
onnistuneen järjestökoulu-
tustilaisuuden Seinäjoella.

Tapahtuman aiheena oli ta-
lous- ja kirjanpitokoulutus 
paikallisyhdistysten toimi-
henkilöille. Kouluttajina olivat 
Perussuomalaisten talous-
päällikkö Auli Kangasmäki ja 
järjestösihteeri Pekka Kataja. 

Paikalla oli myös järjestösih-
teeri Joukamo Kortesalmi. 

 Paikalle oli saapunut sa-
lintäyteinen ja oppimisintoa 
puhkuva osallistujajoukko 
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin alueen lähes 
jokaisesta paikallisyhdistyk-
sestä. Tilaisuudessa esittäy-
tyi myös Etelä-Pohjanmaan 
piirin tuore piirisihteeri Jark-
ko Leiniö.

Inkala Oulun johtoon
FREELANCER, Oulunsalon kult-
tuuri-instituutin puheenjoh-
taja Lare Inkala valittiin Oulun 
Perussuomalaiset ry:n puheen-
johtajaksi paikallisyhdistyksen 
sääntömääräisessä syyskokouk-
sessa Oulussa.  Aikaisempi pu-
heenjohtaja ja monivuotinen 
hallituksen jäsen Jari Pirinen ei 
tällä kertaa ollut käytettävissä 
puheenjohtajan tehtävään.In-
kala voitti puheenjohtajavaalin 
äänin 10-3. Vastaehdokkaana 
oli insinööri Jari-Pekka Teura-
järvi.

Oulun Perussuomalaisten 
muiksi hallituksen jäseniksi va-
littiin: kaupunginhallituksen 1. 
varapuheenjohtaja Vaili Jämsä-
Uusitalo, kaupunginvaltuutet-
tu Juha Vuorio, kaupunginhal-

lituksen jäsen Anne Snellman, 
ambulanssinkuljettaja Olli 
Rundgren sekä varavaltuutetut 
Sebastian Tynkkynen, Raimo 
Rautiola ja Seppo Leskinen. 

Valtuustoryhmän puheenjoh-
tajaksi valittiin Juha Vuorio, va-
rapuheenjohtajaksi Vaili Jäm-
sä-Uusitalo ja sihteeriksi Jenna 
Simula. Oulun Perussuoma-
laisten kaupunginhallituksen 
ryhmää johtaa edelleen Anne 
Snellman.

Kokouksen puheenjohtajana 
toimi järjestösihteeri Joukamo 
Kortesalmi ja sihteerinä varaval-
tuutettu ja Perussuomalaisten 
Nuorten toiminnanjohtaja Se-
bastian Tynkkynen.

Oulun Perussuomalaiset

Puoluetoimiston ja piirijärjestöjen koulutustilaisuuk-
sista on tullut suosittuja.

Oulun Perussuomalaisten uuden hallituksen jäseniä 
kuvassa vasemmalta: Juha Vuorio, Sebastian Tynkky-
nen, Vaili Jämsä-Uusitalo, puheenjohtaja Lare Inkala, 
Anne Snellman ja Raimo Rautiola.

MEDIASSAKIN puhuttaa 
ja huolestuttaa perussuo-
malaisista toisiin puoluei-
siin loikkaavat kaupungin- 
tai kunnanvaltuutetut. Nämä 
valtuutetut harhauttavat ää-
nestäjiään ja käyttävät väärin 
vaaleissa saamaansa puolue-
rahoitusta. He ovat esiinty-
neet perussuomalaisina, vaik-
ka he ovat olleet ”valepersuja”.

Ehdotan lakimuutosta, jot-

ta voisimme sopimusteitse es-
tää puolueen antaman vaali-
rahan ja kentällä tehdyn työn 
väärinkäyttämisen. Tällä tar-
koitan sitä, että jos valtuutettu 
vaihtaa puoluetta vaalikauden 
aikana, hän menettäisi kaikki 
luottamustoimensa ja joutuisi 
maksamaan vaalirahoituksen 
puolueelle takaisin. 

Olen pahoillani siitä, että 
puolueemme eteen tehty 

työ valuu hukkaan tällaisten 
oman edun tavoittelijoiden 
vuoksi. Puolueen aktiivit ko-
kevat tilanteen epäoikeuden-
mukaisena. Tämän lisäksi he 
kokevat tulleensa hyväksikäy-
tetyiksi.

 
Hilkka Ahokkanen
kunnanvaltuutettu
Padasjoki

Valepersu on itsekäs oman edun tavoittelija

Saunala palkittiin
JALASJÄRVEN Perussuoma-
laiset ry:n hallituksen järjes-
täytymiskokouksessa tehtiin 
henkilövalintoja. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Tapani Hau-
tamäki, sihteeriksi Asko Sau-
nala, rahastonhoitajaksi Jenni 
Sippola sekä tiedottajaksi Pert-
ti Kalmari. Kokouksen avasi pu-

heenjohtaja Keijo Haanpää. 
Valtuustoryhmän puheenjohta-
jaksi valittiin Pauli Antila.

 Perussuomalaisten puolue-
hallitus muisti Asko Sauna-
laa puolueen standaarilla, joka 
myönnettiin Saunalan pitkäai-
kaisesta ja ansioituneesta työs-
tä Jalasjärven paikallisosas-

ton, Etelä-Pohjanmaan piirin ja 
puolueen hyväksi. Standaarin 
luovutti piirin 1. varapuheen-
johtaja Martti Alkula ja paikal-
lisosaston puheenjohtaja Keijo 
Haanpää.

Jalasjärven 
Perussuomalaiset

Asko Saunala sai kiitokset ansioituneesta työstä puolueen hyväksi. Standaarin luovuttivat 
Keijo Haanpää ja Martti Alkula.
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EU-PANEELI HELSINGISSÄ
Suomen sosiaali- ja terveys ry jär-
jestää EU-paneelin maanantai-
na 24.2. klo 13, johon osallistuu 
mm. perussuomalaisten eurovaa-
liehdokas, professori Mauno Van-
hala. Paikkana Talo Haagassa, Il-
kantie 4. 

ORIMATTILAN 
PERUSSUOMALAISET 
Orimattilan Perussuomalaisten 
tupaillat järjestetään keskiviikko-
na 26.2. ja 12.3. klo 18. Paikkana 
Järjestötupa, Rantatie 2. 

AURAN PERUSSUOMALAISET
Auran Perussuomalaiset ry:n ke-
vätkokous pidetään perjantaina 
28.2. klo18. Kokouspaikkana Au-
ran Keidas, Puistotie 1. Käsitel-
lään yhdistyksen sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Auran markkinat pide-
tään lauantaina 8.3. klo 9-15 Au-
ran torilla, Meijerikuja 1. Paikalla 
eurovaaliehdokkaat Maria Lohe-
la, Jussi Halla-aho ja Ilkka Matin-
palo. Tervetuloa!

NAISTENPÄIVÄN KIERTUE 
POHJOIS-KARJALASSA
Pohjois-Karjalan PerusNaisten ja 
eurovaaliehdokas Laura Huhta-
saaren Naistenpäivän kiertue py-
sähtyy seuraavilla paikkakunnil-
la: perjantaina 7.3. klo 15 Kiteellä 
ja klo 17.30 Kontiolahdessa. Lau-
antaina 8.3. klo 9 Ilomantsissa, 
klo 12.30 Nurmeksessa, klo 15.30 
Polvijärvellä ja klo 17 Outokum-
mussa. Kiertueen päätöstilaisuus 
pidetään lauantaina 8.3. klo 19 
Joensuussa kerhotalo Ruplalla, 
Sepänkatu 42. Vapaa pääsy.
 
EU-EHDOKKAAT TURUSSA
Turussa järjestetään yritystapah-
tuma PreGame tiistaina11.3. Tu-
run HK-Areenalla. Paikalla perus-
suomalaisten eurovaaliehdokkaat 
Mauno Vanhala ja Ilkka Matin-
palo.

KESKI-SUOMEN PERUSNAISET
Keski-Suomen Perusnaiset tavat-
tavissa naisjärjestöjen tilaisuu-
dessa keskiviikkona 19.3. Vanhal-
la ortopedialla. Lisätietoja:www.
naishehkua.fi. 

LOHJAN SEUDUN 
PERUSSUOMALAISET
Lohjan Seudun Perussuomalaiset 
järjestää poliittisen yleisötilaisuu-
den ajankohtaisista asioista maa-
nantaina 24.2. klo 18-20. Paikkana 
Järjestötila Apuomena, Suurloh-
jankatu 21-23. Tervetuloa!

OULUN PERUSSUOMALAISET
Oulun Perussuomalaisten tupail-
lat pidetään keskiviikkona 25.2., 
4.3. ja 11.3. klo 17-19. Paikkana 
piiritoimisto, Valtatie 12. Terve-
tuloa!

HAUKIPUTAAN 
PERUSSUOMALAISET
Haukiputaan Perussuomalais-
ten tupaillat järjestetään torstaina 
27.2., 6.3. ja 13.3. klo 17-19. Paik-
kana Kerhotilat, Lastaajantie 9 

Puolueneuvoston kokouksen ajankohdaksi 2.-4.5.2014 on varattu kokoukseen osal-
listuville majoituskiintiöitä perussuomalaisten puoluetunnuksella useista Oulun ho-
telleista. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa majoituksensa itse. 

Puoluetunnuksella tehtävät varaukset on tehtävä kunkin hotellin kohdalla olevaan 
päivämäärään mennessä. Sen jälkeen tehdyissä varauksissa on hotellien normaali-
hinnat. Lisätietoja majoituskiintiöitä sisältävistä hotelleista ja niiden sijainnista sekä 
palvelutarjonnasta löytyy kunkin hotellin kohdalta mm. netistä

Radisson Blu Hotel Oulu, Hallituskatu 1 

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 80 € /yhden hengen huone/vrk ja 95 €/
kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. Varaukset tehdään ma-
joituskiintiöstä tunnuksella: 
”Perussuomalaiset” 2.4.2014 mennessä hotellin myyntipalvelusta: 020 1234 730 tai 
sähköpostilla: sales.oulu@radissonblu.com

Hotellikylpylä Eden, Holstinsalmentie 29

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 99 €/yhden hengen huone/vrk ja 119 €/
kahden hengen huone/vrk. Kysy myös suurempia huoneita. Varaukset tehdään ma-
joituskiintiöstä tunnuksella: ”Perussuomalaiset” 2.4.2014 mennessä hotellin myynti-
palvelusta: 020 1234 603 tai sähköpostilla: myynti.eden@sokoshotels.fi

Hotelli Scandic Oulu, Saaristonkatu 4

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 76 €/yhden hengen huone/vrk ja 86 €/
kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. Varaukset tehdään ma-
joituskiintiöstä tunnuksella: ”PER030514” 17.4.2014 mennessä puhelimitse: 08 543 
1000 (alavalinta 5) tai sähköpostilla: oulu@scandichotels.com 

Hotelli Cumulus Oulu, Kajaaninkatu 17

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 70 €/yhden hengen huone/vrk ja 80 €/
kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. Varaukset tehdään ma-
joituskiintiöstä tunnuksella: ”Perussuomalaiset” 2.4.2014 mennessä puhelimitse: 08 
8827 111 tai sähköpostilla: 
oulu.cumulus@restel.fi 

Original Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 83 €/yhden hengen huone/vrk ja 98 €/
kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. Varaukset tehdään ma-
joituskiintiöstä tunnuksella: ”Perussuomalaiset” 13.4.2014 mennessä myyntipalve-
lusta: 08 3123 255 tai sähköpostilla: sales.oulu@sokoshotels.fi

Hotelli Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 72 €/yhden hengen huone/vrk ja 82 €/
kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. Varaukset tehdään tun-
nuksella: ”Perussuomalaiset” 3.4.2014 mennessä puhelimitse: 08 883 911 tai sähkö-
postitse: oulu.holidayinn@restel.fi

Best Western Hotel Apollo Oulu, Asemakatu 31-33

Ei majoituskiintiötä, tiedustelut: +358 08 522 11 tai hotel@hotelapollo.fi

Omenahotelli Oulu, Uusikatu 26

Ei majoituskiintiötä, tiedustelut: 020 771 6555

Forenom House Oulu, Rautatienkatu 9

Ei majoituskiintiötä, tiedustelut: 20 198 3420

Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13

Ei majoituskiintiötä, tiedustelut: 020 757 4700 • lasaretti@lasaretti.com

Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäksi puoluehalli-
tuksen puolueen jäseniksi hyväksymät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, 
puoluekokouksen hyväksymät ja vaatimukset täyttävät puoleen jäsenet, jotka 
puolueneuvosto valitsee kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidetään 3.-4.5.2014 
Oulun Musiikkikeskuksessa, Leevi Madetojankatu 1-3. 

Ilmoittautumiset 13.3.2014 mennessä: puolueneuvosto@perussuomalaiset.
fi

Puolueneuvosto

Puolueneuvoston 
kokous 3.-4.5.2014 

(Martinniemi). Tervetuloa!

KURIKAN 
PERUSSUOMALAISET
Kurikan Perussuomalaisten kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 2.3. 
klo 18 sisustuskeskus Sellassa, Ko-
tikouluntie 2, Jurva. Kahvi- ja pul-
latarjoilu. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

EU-EHDOKASTILAISUUS
Kontulan Perussuomalaiset ry jär-
jestää EU-ehdokastilaisuuden 
torstaina 6.3. klo 18-20 Kontulan 
Wanhassa postissa. Paikalla pe-
russuomalaisten eurovaaliehdok-
kaat Maria Lohela ja Ilkka Matin-
palo. Tervetuloa!

MIKKELIN SEUDUN 
PERUSSUOMALAISET
Mikkelin Seudun Perussuomalais-
ten vuosikokous pidetään tors-
taina 6.3. klo 18 Asemakahvila 
Eväsherkussa, Mannerheimintie, 
Mikkeli. Kokouksessa käsitellään 
vuosikokoukselle kuuluvat asiat 
sekä valitaan osastolle puheen-
johtaja. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISEMPI 
SATAKUNTA
Järjestötapahtuma järjestetään 
lauantaina 8.3. klo 13 Satakun-
nan Perussuomalaisten piiritoi-
mistolla, Satakunnankatu 33-35B, 
Pori. Paikalla piirin puheenjohta-
ja Kimmo Toroska, puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsalo ja kan-
sanedustaja Anssi Joutsenlahti. 
Sitovat ilmoittautumiset paikal-
lisyhdistyksen sihteerille tai pu-
heenjohtajalle 26.2. mennessä. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

EU-EHDOKASTILAISUUS
Länsi-Helsingin Perussuomalai-
set ry järjestää EU-ehdokastilai-
suuden keskiviikkona 12.3. klo 
18.30 Malminkartanon Horison-
tissa, Puustellinrinne 3, Helsinki.
Paikalla perussuomalaisten euro-
vaaliehdokas Pirkko Mattila. Ter-
vetuloa!

PORVOON 
PERUSSUOMALAISET
Porvoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään perjantaina 14.3. klo 19 
Porvoo Kokonhallissa, saunaka-
binetissa, Jääkiekkotie 3. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

SOTKAMON 
PERUSSUOMALAISET
Sotkamon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 16.3. klo 17 
Sotkamon kunnan virastotalossa, 
Markkinatie 1. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

EU-EHDOKASTILAISUUS
 Perussuomalaisten EU-vaalieh-
dokas Jussi Halla-aho tavattavis-
sa Klaukkalan talvimarkkinoilla 
sunnuntaina 23.2. klo 12-13. Paik-
kana Mylläriaukion tori. Paikalla 
myös Nurmijärven Perussuoma-
laisten teltta klo 10-14 sekä kan-
sanedustaja Jussi Niinistö klo 11-
12. Tervetuloa!



Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla 
korkeintaan 1 500 merkkiä! 
Laita mukaan kirjoittajan yhteys-
tiedot, jotka jäävät vain toimituk-
sen tietoon. Toimitus voi otsikoida 
ja lyhentää kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi tai 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Näin kirjoitat 
palstalle:

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA
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Koulurauhapaketista 
unohtui koulukiusaaminen

Kuntien keskityttävä 
peruspalveluihin

Maahan-
muuton 
vaikutukset

VUODEN alussa tuli voimaan 
niin sanottu koulurauhapaket-
ti, jonka avulla koulussa tapah-
tuvaan häiriökäyttäytymiseen 
voidaan puuttua tehokkaam-
min. Suunta on oikea, koska 
häiriköinti myrkyttää työyhtei-
sön ilmapiirin ja on myös ta-
loudellinen rasite. Valitettavasti 
hallituksen koulurauhapaket-
ti ei puuttunut riittävästi kou-
lukiusaamiseen eli kouluväki-
valtaan.

Opetuksen järjestäjän vastuu 
olisi pitänyt määritellä huo-
mattavasti tarkemmin. Työ-
elämässä työnantajan on työ-
turvallisuuslain 28 §:n nojalla 
puututtava työntekijöihin koh-
distuvaan häirintään.

Työturvallisuuslaki nimeää 
siis työnantajan vastuuhen-
kilöksi, mutta perusopetus-
laissa puhutaan vain opetuk-
sen järjestäjästä. Jos vastuuta 
koulukiusaamisen torjunnasta 
ei nimetä kellekään henkilöl-
le, kukaan ei ota vastuuta. Sel-
keämpi vastuunjako on välttä-
mätöntä.

Tällä hetkellä esimerkik-
si perusopetuslaissa ei mai-
nita rangaistuksista, jos ope-
tuksen järjestäjä laiminlyö 
koulukiusaamisen valvon-

nan. Siksi lakiin tulee kirjata, 
että opetuksen järjestäjän tu-
lee rangaistuksen uhalla saada 
koulukiusaaminen loppumaan. 
Vastuu tarkoittaa sitä, että on 
olemassa rangaistuksen uhka. 
Vahingonkorvauslakiin viittaa-
minen selkeyttäisi tilannetta 
huomattavasti.

Myös aikamääreet unohtui-
vat koulurauhapaketista. Kou-
lusta ei tarvitse edelleenkään 
ilmoittaa oppilaalle tai huolta-
jille aikamäärettä, mihin men-
nessä koulukiusaaminen on 
päättynyt. Kiusatun ja hänen 
perheensä kannalta epätietoi-
suus kiusaamisen jatkumises-
ta on todella surullinen asia. Il-
man aikamääreitä väkivalta voi 
jatkua jopa vuosikausia. Siksi 
kiusaamiseen puuttumisen ta-
karaja on määriteltävä.

Koulukiusaamisen kriminali-
sointi olisi myös pitänyt liittää 
osaksi koulurauhapakettia. Toi-
vottavasti seuraava tasavallan 
hallitus saa uudistukset läpi. 
Kiusattujen oikeusturva on 
toistaiseksi valitettavan heikko.

Aleksi Hernesniemi
Perussuomalaisten 
Nuorten 2. vpj.
Kannus

KESKUSTELU kuntauudistuk-
sesta käy kuumana. Hallituk-
sen viesti kuntarakenteesta 
sekä sosiaali- ja terveyspalve-
luista on sekava. Kunnissa ei 
tiedetä missä mennään, voi-
mia käytetään turhaan kinaa-
miseen ja vatvomiseen. Nyt 
on viimeinkin aika laittaa jäi-
tä hattuun koko uudistuksen 
suhteen.

Monet alueet maassamme 
ovat suurissa vaikeuksissa vii-
me vuosien kuntaliitoshank-
keiden jäljiltä. Puheet pakko-
liitoksista ovat tämän pohjalta 
täysin vastuuttomia. Jos va-
paaehtoiset liitokset ovat niin 
vaikeita, mikä sotku seuraisi 
pakottamisesta?

Liitoksia kritisoidaan eniten 
ympäryskunnissa, mutta kes-
kuskaupunkien asukkaatkaan 
eivät ole varauksetta niiden 
kannalla. Vaikka maaseudun 
palvelut ovat tärkeitä, myös 
kaupunkien taajamissa ja lä-
hiöissä asuvilla on yhtäläinen 
oikeus vastineeseen verora-
hoilleen.

Kuntien lukumääriin ei kan-
nata takertua liikaa. Kunta-
liitos ei tuo automaattisesti 

säästöä tai varsinkaan paran-
na palveluita. Toisaalta kun-
nantalojen lämmittäminen ja 
päällekkäisen hallintobyrokra-
tian pyörittäminen on veron-
maksajan näkökulmasta hyö-
dytöntä.

Tavoitteena pitää olla turhi-
en kustannusten poistaminen 
ja keskittyminen pääasiaan, 
palveluihin. Jos rakennetaan 
uusi hallintohimmeli, on kar-
sittava vielä enemmän enti-
sestä. Valtiovallan tulee auttaa 
kuntia keventämällä liitosten 
tuomaa 5 vuoden irtisanomis-
suojaa erityisesti johtoportaan 
osalta.

Tosiasioiden tunnustaminen 
on viisauden alku - jotain on 
pakko tehdä. Ei voi kuluttaa 
enemmän kuin tuottaa. Asiat 
vain vaikeutuvat kun aikaa ku-
luu ja väestö ikääntyy. Tarvi-
taan kauaskantoisia ratkaisuja 
turvaamaan asuminen, kou-
lutus ja terveydenhoito. Niille 
on tarve vielä vuosikymmen-
ten päästäkin.

Jani Mäkelä (ps.)
kaupunginvaltuutettu
Lappeenranta

SUOMEEN kohdistuva maa-
hanmuutto puhuttaa yhä 
enemmän. Maahanmuuton 
vaikutuksista ja kustannuksis-
ta kaivataan kipeästi lisää tie-
toa. Kustannuksista tehtiin kir-
jallinen kysymys (KK52/2010)  
ministeri Astrid Thorsille (r.). 
Vastaus oli tyly: selvittäminen 
on hankalaa ja siihen ei ole re-
sursseja.

Maahanmuutosta puhuttaes-
sa kuntakenttä on valitettavas-
ti jäänyt vähemmälle huomi-
olle. Olenkin yrittänyt paikata 
tätä omalta osaltani tekemäl-
lä selvityksen maahanmuuton 
vaikutuksista Kajaanissa.

Terveydenhoito on järjestet-
ty paikallisen sote-kuntayhty-
män ja Aavan kautta. Kustan-
nukset olivat vuonna 2012 n. 
250 000 euroa. Sote-kuntayh-
tymän kautta kulkee toimeen-
tulotuetkin. Vuosittain mak-
settavat toimeentulotuet ovat 
700 000-800 000 euron haa-
rukassa.

Sivistystoimi kärsii vuosit-
tain n. 2,8 miljoonan brutto-
menoista. Tähän saadaan val-
tionosuuksia n. 940 000 euroa. 
Kouluissa opetetaan venäjän, 
arabian sekä somalian kieltä. 
Perinteisten uskontotuntien li-
säksi on islamia.

Maahanmuuttoa perustel-
laan usein työvoimapulan 
paikkaamisella. Kajaanissa ti-
lanne on se, että työllisyysas-
te on n. 35,7 % ja huoltosuhde 
hälyttävä 27,2 %. Valtiontalou-
den tarkastusviraston raportin 
(13/2012) mukaan Suomeen 
suuntautuvasta maahanmuu-
tosta on 5 - 10 % työperäistä. 
Seksuaalirikollisuudessa on ke-
hitys ollut erittäin negatiivis-
ta. Vuonna 2004 em. rikoksia 
tuli tietoon 8 kpl, kun vuonna 
2012 oli peräti 36 kpl.

Selvitys on luettavissa osoit-
teessa: teemu-niva.ehdolla.fi

Teemu Niva (ps.)
kaupunginvaltuutettu
Kajaani

TYÖLLISTYMINEN on yleinen 
huolenaihe. Olemmeko kan-
sa, joka ajaa tietoisesti työpai-
kat ulkomaiselle työvoimalle 
poliittisien voimien edesaut-
tamana? Huoli ei ole aihee-
ton, eikä asiassa ole yhtä aino-
aa totuutta. Työvoiman saanti 
ja työllistyminen kaipaavat tar-
kempaa selvitystä. 

Yksi ongelma on koulutus-
tason ylläpidossa. Mitkä ovat 
painopisteet koulutuksen 
suuntaamisessa aloille, jot-
ka koskevat isojen ikäryhmi-
en eläköitymistä? Monelle alal-
le muodostuu työvoimavaje 

eläköitymisen myötä. Vaje luo 
luontaisesti uusia työpaikkoja, 
mihin jatkumo työllistymisel-
le perustuu. Isältä pojalle, äidil-
tä tytölle, varsin monilla aloilla 
työpaikka on siirtynyt suku-
polvelta toiselle. Nykyisellään 
sukupolvenvaihdos on katoa-
va kansanperinne.  

Työ- ja toimintaympäris-
tö muuttuvat globalisaation 
sanelemana kauas kestäväs-
tä kehityksestä. Ongelma on 
ylikoulutus ja tavallisen työn 
aliarvostaminen. Nuorisolle ei 
kelpaa mansikanpoiminta ko-
timaassa, joten poimijat tule-

vat ulkoa, Virosta sekä muis-
ta halvan työvoiman maista. 
Putkimiehet tulevat Puolasta 
ja sähkömiehet Schengen-alu-
een sädekehästä. Rakennus-
miehet rahdataan globaalin 
EU:n kestämättömän kehityk-
sen valuverkosta. Miten lyhyt-
näköistä kansaa edustamme 
tietoisilla valinnoilla? 

Työlle ja tekijälle löytyy aina 
paikka, kuten vanha kansa sa-
nanlaskuissaan kertoo. Ylpeys, 
ylikoulutus ja automaatio ovat 
vieneet kymmeniä tuhansia 
työpaikkoja kotimaasta. Mo-
nelle muulle EU:n kansalaiselle 

kelpaa työ kuin työ ilman valk-
kaamista. Vapaa työvoiman 
liikkuvuus vie viimeisetkin työ-
paikat Suomesta, jos tahti ei 
muutu tulevaisuudessa. Koti-
maisuusasteen säilyttäminen 
työvoimassa on lokalisaation 
loki, joka kestää ja pysyy itsen-
sä maksavana investointina 
kansan parhaaksi. Se on yksi 
tärkeä valtiontalouden tukipi-
lari kaikessa monimuotoisuu-
dessaan.

 
Ville Kuivalainen
kunnanvaltuutettu (ps.)
Siilinjärvi

Työtä tekeville ja laiskanläksyjä päättäjille
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Jumala löytää

HALLITUS aikoo kerätä puut-
tuvat 3 miljardia euroa leikkaa-
malla ja veronkorotuksilla. Tuo 
summahan ei riitä, vaan to-
dellinen tarve on 6-8 miljardin 
luokkaa. Summia, joita tavalli-
nen kuolevainen ei edes käsitä.

Uusia verotettavia kohtei-
ta etsitään valtiovarainminis-
teriössä kuumeisesti. Olisiko 
nyt aika ottaa vihdoinkin vero-
tuksen piiriin myös näitä ”tur-
hakkeita”, joita omistavat pää-
asiassa hyvätuloiset ihmiset? 
Esimerkiksi huviveneet, moot-
torikelkat, mönkijät ja vesis-
kootterit? Henkilö, jolla on va-

raa tällainen turhanpäiväinen 
lelu itselleen hankkia ja sitä 
käyttää, pystyy kyllä huoletta 
maksamaan siitä myös jonkin-
laista vuosittaista käyttömak-
sua. Useita miljardeja näistä 
tuskin kertyy, mutta jokainen 
euro mitä saadaan valtion kas-
saan kerättyä näistä hyvätu-
loisten leikkikaluista, on pois 
siitä listasta, joka koskee meitä 
kaikkia, eritoten meitä vähäva-
raisia, joille euronkin menetys 
kuukausituloissa on merkittä-
vä asia. 

Esa Koski, Oulu

Talvivaara ja ministeri 
A-STUDIO haastatteli ympäris-
töministeri Ville Niinistöä (vihr.) 
Talvivaaran ympäristövahin-
gon jälkimainingeista. Ministe-
ri antoi julkisesti hyväksynnän 
sille, että Greenpeace ja vihrei-
den oma nuorisojärjestö olivat 
häirinneet Kainuun ELY-keskus-
ta sähköposteilla. Näitä sähkö-
posteja oli tullut tuhansia. Mikä 
olisi ollut ministerin kanta, jos 
noiden spammien lähettäjä oli-
si ollut joku muu kuin minis-
terille läheinen yhteisö tai jär-
jestö? 

Olisiko syytä käynnistää puo-
lueeton tutkimus, vaikeut-
tiko sähköpostitulva viran-
omaistyöskentelyä ja siten 
edesauttoi ympäristövahin-
gon laajuutta? En tässä puolus-
ta Talvivaara-yhtiötä, enkä vas-
tuullisia viranomaisia. Haluan 
vaan vilpittömästi tuoda huo-

leni esille siitä, että jos sallitaan 
tämänlainen häirintä, niin kuka 
tulevaisuudessa vastaa häirin-
nän edesauttamista vahingois-
ta? Jäävätkö ne veronmaksaji-
en kannettaviksi? 

Ymmärrän sen, että kansalai-
set voivat olla sähköisesti yhte-
ydessä viranomaisiin, mutta en 
sitä, että pommitetaan ja siten 
häiritään viranomaisia ja tuki-
taan sähköposti. Siinä on to-
della suuri riski, että jää tärkeät 
viestit huomioimatta.

 Haluan loppuun esittää ar-
voisalle ympäristöministeri Vil-
le Niinistölle avoimen kysymyk-
sen: Sallitteko jatkossakin sen, 
että itsellenne läheiset ryhmät 
saavat kyseisellä tavalla häiritä 
yhteiskunnan toimintaa?

 
Harri Ahonen (ps.)

”Että he etsivät Jumalaa, 
ehkä voisivat hapuilemalla hä-
net löytää, hänet, joka kuiten-
kaan ei ole kaukana yhdestä-
kään meistä.”

 
TÄSSÄ apostoli Paavali pu-
huu aikansa oppineille Atee-
nassa. Hänen kuulijansa 
olivat siis aikansa sivistynei-
tä ihmisiä, mutta eivät ol-
leet vielä koskaan kuulleet 
sanomaa maailman syn-
nit sovittaneesta Jeesukses-
ta Kristuksesta. Paavali oli 
nimenomaan pakanain apos-
toli. Hän tahtoi olla kaikil-
le kaikkea, voittaakseen edes 
muutamia. Ja kyllä hän tässä-
kin tilanteessa voitti, koskapa 
todetaan: ”muutamat liittyi-
vät häneen ja uskoivat.”

 Ihmisen päätehtävä näyt-
täisi tekstin valossa olevan Ju-
malan etsiminen. Ihminen voi 
siis hapuilla Jumalaa jotenkin 
siihen tapaan, kuin näkönsä 
menettänyt hapuilee esineitä. 

Mitä enemmän hän yrittää, 
sitä avuttomammaksi hän 
tuntee itsensä. Paavali tiesi, 
että hänen kuulijoidensa suu-
rin tarve oli päästä osallisek-
si Kristuksen evankeliumis-
ta ja siksi hän teki kaikkensa 
näiden sielujen voittamisek-
si Kristukselle. Viisas menette-
ly oli siis tarpeen. Paavali vais-
tosi, että kuulijoiden joukossa 
oli aralla tunnolla olevia ihmi-
siä, ja siksi oli tärkeää suunna-
ta vapauttava evankeliumin 
sana näille. Nyt oli oikea aika 
vapauttaa nuo etsivät sielut 
lain orjuudesta.

 Alussa olevassa lausees-
sa on hätkähdyttävä ajatus 
Jumalasta: ”Joka ei kuiten-
kaan ole kaukana yhdestä-
kään meistä.” Huomattakoon, 
että Paavali ei kerro, kuin-
ka hän löysi Jeesuksen, vaan 
siitä, kuinka Jeesus löysi hä-
net. Hän kertoi, kuinka Ju-
mala oli häntä etsinyt ja vih-
doin saanut kiinni. Paavali oli 

huomannut olevansa Juma-
lan edessä löydettynä. Oma 
tie päättyi, Jumalan tie alkoi. 
Hänestä tuli Jeesuksen ope-
tuslapsi. Oma varmuus meni. 
Vain Jeesus Kristus jäi ja myös 
riitti. Paavalin voima oli siinä, 
että Jumala ei ollut kaukana 
hänestä, ei siis hänen oman 
yrittämisensä varassa. Kun 
järjestys saa olla tämä, tapah-
tuu jotakin. Välikappale tar-
vitaan, mutta hän ei saa olla 
muuta. Paavalin vaatimatto-
muus käy ilmi esim. seuraa-
vista sanoista: ”Kaiken minä 
teen evankeliumin tähden, 
että minäkin tulisin siitä osal-
liseksi.” Jumalan voima ei ole 
heikentynyt vieläkään. Se voi-
ma etsii vain välikappaletta. 
Heti, kun Herra saa olla hei-
koissa väkevä, vaikutus alkaa 
tuntua.

 
Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

OLEMME kaikki huolissam-
me Suomen työllisyystilantees-
ta. Rautaruukki Oy:n yhdistymi-
nen Sveriges Stål Aktiebolagin 
kanssa on sellaista omistajapo-
litiikkaa, jolla ei hoideta Suo-
men työpaikka- tai budjettiva-
jetta. Ruukkien omistajat olivat 
aikoinaan vahvoja isänmaan 
puolustajia, nyt ei edes valtion 
sijoitusyhtiö Solidium pidä suo-
malaisten puolta. 

Nähtäväksi jää, mistä yhdisty-
misstrategian 150 miljoonan eu-
ron synergiaedut haetaan, kun 
Euroopan hiiliteräksen kysyntä 
on vähentynyt ja raaka-aineiden 
korkea hintataso ovat heikentä-
nyt teräksen tuotannon kannat-
tavuutta? Tuntien ruotsalaisten 
isänmaallisuuden, on helppo ar-
vata mistä ruotsalainen päätös-
valta tuotantoa supistaa. Tämä 
on merkittävä asia meille Poh-
jois-Pohjanmaalla.

Hallituksen tärkeä aluepolitii-
kan alue on metropolipolitiik-
ka. Sen myötä keskitetään tuo-
tantoa, logistiikkaa ja asukkaita 
pääkaupunkiseudulle. Tämä vää-
ristynyt politiikka vie ratarahat 
ihmisten kuljettamiseen kehära-
dalla ja lentoliikenteen ruuhkau-
tumiseen Helsingissä. Nauret-
tavimmalta kuulostavat puheet 
asunto- ja työvoimapulasta. 
Onko Suomella todella varaa ra-
kentaa uudet asunnot ihmisil-
le, joiden on muutettava kalliil-
le metropolialueelle saadakseen 
töitä?

Rakennetaanko asunnot Suo-
messa suomalaisista materi-
aaleista tai edes suomalaisella 

työvoimalla? Keittiöt ovat ulko-
maalaisia tai ainakin levyt, jois-
ta ne rakennetaan. Naulat, ruuvit 
ja työkalut ovat ulkomaalaisia. 
Minkälainen on pääkaupunki-
seudun energian kotimaisuusas-
te? Sementtiteollisuus on ener-
giavaltaisena teollisuuden alana 
päästökaupan alaista. EU vaatii 
tulevalla talouskaudella talous-
komissaari Olli Rehnin vetämä-
nä, että Suomen on siirryttävä 
pois tällaisilta energiaa vaativil-
ta tuotantoaloilta, sillä energian 
kulutus per asukas on Suomes-
sa liian korkea EU:n mittakaavan 
mukaan. No, terästeollisuushan 
on nyt siirtymässä pois, lienee 
Rehn tyytyväinen. Kannattaako 
siis Suomessa rakentaa uusia ta-
loja vain siksi, että hallitus halu-
aa, että meilläkin olisi yksi mil-
joonakaupunki Suomessa. 

Alla olevassa kaaviossa nä-
kyy, mitä metropolipolitiikka te-
kee Suomelle ja mistä EK:n laulu 
työvoimapulasta saa voiman-
sa. Vaikka koko valtakunnan voi-
mavaroja keskitetään pääkau-
punkiseudulle, on Helsinki ainoa 
alue Suomessa, jossa voidaan 
edes jollain tavalla puhua työ-
voimapulasta. Samaan aikaan 
asuntojen hinnat alueella ovat 
karanneet tavallisten työnteki-
jöiden saavuttamattomiin. Suo-
men aluepolitiikkaa pitää kat-
soa myös näiden lukujen kautta.  
Suomea kannattaa tukea ja ke-
hittää tasapuolisesti. 

Vaili Jämsä-Uusitalo (ps.)
kaupunginhallituksen 1.vpj
Oulu

Suomalaista 
työtä 
tehdään 
halpatyö-
voimalla
SUOMEN valtion omistus-
osuus lentokoneyhtiö Fin-
nairista on yli puolet, joten 
kysymyksessä on supisuo-
malainen valtionyhtiö.  Val-
tionyhtiö Finnairin johdon 
mielestä suomalaiset len-
toemännät ovat liian hy-
väpalkkaisia, joten heidät 
pitää korvata ulkomaalaisil-
la työntekijöillä, jotka tyy-
tyvät pienempiin palkkoi-
hin. Onkin paikallaan kysyä, 
että aiotaanko muihinkin 
suomalaisiin valtioyhtiöihin 
tuoda ulkomaalaista hal-
patyövoimaa? Kysymys on 
varmasti aiheellinen tässä 
suomalaisessa työttömyys-
kurjuudessa, etenkin, kun 
muutkin maassamme toi-
mivat yhtiöt kuin valtionyh-
tiöt voivat seurata Finnairin 
esimerkkiä.

Viime aikoina on puhuttu 
paljon ns. eettisestä mark-
kinataloudesta verosuun-
nitteluineen, jonka kaut-
ta monet yhtiöt siirtelevät 
rahojaan veroparatiisei-
hin. Kyseessä on siis todel-
la suuri sianmentävä aukko. 
Minusta myös lentokone-
yhtiö Finnairin tapaukses-
sa voidaan hyvällä syyllä 
puhua eettisen markkina-
talouden sääntöjen rikko-
misesta - halpatyövoiman 
käytöstä suomalaisten len-
toemäntien sijaan. 

Ja poliitikkojen aitiosta 
kuuluu vain paperiensiirte-
lyn rapinaa.

Arto J. Heinämäki
Tampere

Työttömyys ja metropoli

Turhakkeille suurempi verotus
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lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoi-
te. Laita mukaan myös vas-
taanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-
ten määrästä ja toimituksesta. 
Tilaukset täytyy lähettää halu-
tun numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalaisen
nipputilaukset

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. 

Kokoukset ja 
tapahtumat

Special Memory Diary

Valuable

Ilmoita yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

IRROITA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
jäseneksi (ei jäsenmaksua). Jäsenyys ei edellytä
puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

Mikäli piirien tai paikallisyhdistysten sääntöjen mukaisiin ni-
menkirjoittajiin (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihtee-
ri jne.) on tullut muutoksia, on niistä tehtävä muutosilmoitus 
yhdistysrekisteriä varten. Vaikka vain yksi nimenkirjoittaja olisi 
vaihtunut, on ilmoitettava uudestaan kaikki nimenkirjoittajat. 

Muutosilmoituslomakkeen voi ladata omalle koneelle täytettä-
väksi ja tulostettavaksi osoitteesta:

www.prh.fi>yhdistysrekisteri>muutokset

Täytetty ja yhdistyksen puheenjohtajan allekirjoittama lomake, 
sekä kopio tai ote kokouspöytäkirjasta, josta valinnat voidaan 
todentaa, lähetetään osoitteella: 

Perussuomalaiset rp/muutosilmoitus,
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Puolue maksaa nimenkirjoittajien 
muutosilmoituksen PRH:lle ja puoluetoimisto huolehtii 
ilmoituksen yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Tiedoksi yhdistyksille
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Lue kiinnostavimmat aiheet 
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa

IRROITA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

PERUSSUOMALAINEN

TUNNUS 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

T
A

IT
A

 T
Ä

S
T

Ä
 J

A
 N

ID
O

 K
II

N
N

I

P O S T I M A K S U
M A K S E T T U

✁

ETUSIVU

POLITIIKKA

TALOUS

MUUT UUTISET

VIDEOT

KOLUMNIT

VIIHDE

SÄHKEET YM.


