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EU-vaaleissa päätetään 
Suomen itsenäisyydestä 

Kuntien pakkoliitokset – 
puolueet käänsivät takkia

Lastensuojelussa 
liikkuu raha

Posti jakoi 
ikäviä uutisia:

1 200 
työntekijää
saa lähteä



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA
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- Jos ajatellaan, etteivät EU-vaalit ole puolueen 
kannalta yhtä tärkeät kuin eduskunta- tai kunnal-
lisvaalit, on se suurin virhe mitä voidaan tehdä, 
muistuttaa perussuomalaisten vaalikoordinaattori 
Pekka M. Sinisalo.

VUOSI vaihtui ja EU-vaalit ovat enää muu-
taman kuukauden päässä. Vaalityö on ko-
vassa käynnissä: pohjatyö on jo tehty ja 
perustukset pystyssä. Kun rakenteet vaali-
kampanjalle alkavat olla kunnossa ja mate-
riaali kasassa, on aika viedä kampanja ken-
tälle.

- Olemme kilpailuttaneet lukuisia mainos-
toimistoja ja mediatoimistoja, käyneet läpi 
TV- ja radiokanavia sekä kilpailuttaneet ta-
varantoimittajia periaatteella, että käytäm-
me suomalaisia tuotteita ja palveluja, jos se 
vain suinkin on mahdollista. Myös EU-vaa-
likampanjassa puolue haluaa tukea suoma-
laista työtä ja yrittäjyyttä, kertoo perussuo-

malaisten EU-vaalikoordinaattori Pekka M. 
Sinisalo.

Nyt äänestetään 
Suomen itsenäisyydestä

Perussuomalaisten tavoitteena on voittaa 
vuoden 2014 EU-vaalit. Brysselistä on otetta-
va vähintään kolme paikkaa, mikä tarkoittai-
si aikamoista vaalivoittoa ottaen huomioon, 
että perussuomalaisia on tällä hetkellä vain 
yksi europarlamentaarikko. Kevään vaaleja 
tulee verrata vuoden 2009 europarlament-
tivaaleihin.

- Meidän vahvuutemme näissä vaaleissa 

Me olemme ain oa vaihtoehto
Vaalikoordinaattori Pekka M. Sinisalo

■  PÄÄKIRJOITUS

PIENI kädenliike piirtää pyöreitä, sinisiä koukeroita paperiin, 
tekee allekirjoitusta. Se on samanlainen kuin tuhannet aikai-
semmatkin, saman käden vuosien varrella piirtämät.
 
ALLEKIRJOITUS on lupaus. Hieman samanlainen lupaus 
kuin naimisiin mentäessä puolisolle ojennettava sormus. Sil-
minnähtävä osoitus siitä, mitä antajansa tahtoo ja haluaa. Jo-
tain sellaista, minkä halutaan säilyvän, ikuisesti. 

Mitä allekirjoituksemme tekijä tahtoi? Puolisoako? Elämän-
kumppania? Tavallaan.  

ALLEKIRJOITUKSESSA luki: ”Jutta Urpilainen”, ja se 
kirjoitettiin sopimukseen, jossa liitettiin hänet itsensä, hänen 
maansa eteläisen Euroopan kurjimpiin kolkkiin. Niihin, joihin 
edes hunni Attila ei tohtinut koskea. Mikäli paikalla olisi ollut 
juristin sijaan pappi, olisi hän arvatenkin kysynyt: 

”Tahdotko sinä, Suomen valtionvarainministerinä, perus-
taa taloudellisen liiton niiden valtioiden kanssa, jotka eivät ole 
itse kyenneet asioistaan huolta pitämään? ”

”Entä tahdotko luovuttaa hyvän tahtosi eleenä yhteiseen liit-
toon 1,4 miljardia euroa ja ottaa sitä vastaan niin sanotut va-
kuudet, arvoltaan vähäiset taikka sitäkin pienemmät?”

”Ja viimeiseksi kysyn sinulta: tahdotko ottaa kansalaistesi 
vastattavaksi 12,5 miljardin euron velkavastuut? Kun niitä tul-
laan teiltä pyytämään, on kokonainen viikko aikaa niiden ke-
ruuseen.” 

RAKKAUS on sokea, sanotaan. Ja niin kuljettivat pienet sor-
met kynää kuin itsestään, juosten loppuun koukeroisen alle-
kirjoituksen.  Pieni  ”tahdon” purkautui huuliltaan, kun lop-
puun saakka ennätti.  

”Niinpä julistan teidät yhteen liitetyiksi. Osoittakaa toisillen-
ne tukea nyt, aina, ikuisesti, maailman loppuun asti.”

+ + +
RAKAS lukija. Toivoisin, että yllä kirjoitettu olisi satua.
Ja samoin toivoisin, että satu olisi jo tullut päätökseen. 

MUTTA me emme ole vielä päätösjaksossa. Vasta muutama 
luku on kirjoitettu, eikä tätä kirjaa voi laskea kesken käsistään 
pois. Suuren Euroopan suureen ideaan rakastuneet höyrypäät 
pitävät tällä hetkellä lyhyttä hengähdystaukoa. Se tauko jat-
kuu toukokuun 26. päivään saakka, eurovaalien jälkeiseen päi-
vään. Sen jälkeen rakentaminen jatkuu. Täysin huolimatta sii-
tä, mitä seuraavan puolen vuoden aikana puhutaan.  

OSA kaikkein kiihkeimmistä eurointoilijoista näyttää hidas-
taneen vauhtia. Jopa kaikkien federalistien äiti Alexander 
Stubb toteaa, että säätelyssä on jo ”menty liian pitkälle”. Ai-
van kuin Euroopan liittovaltion rakentaminen ei yhtäkkiä oli-
sikaan enää niin kovin tärkeää ja merkityksellistä. Epäselväksi 
jää, miksi hallituspuolueiden ykkösketju on ennennäkemättö-
mällä innolla rynnimässä mukaan johonkin sellaiseen, jossa 
on jo ”menty liian pitkälle”. 

AIVAN äskettäin Euroopan komission varapuheenjohtaja 
Viviane Reding esitti EU:n kehittämistä ”todelliseksi liitto-
valtioksi”. Vain hetki ennen sitä oli komission puheenjohtaja 
Manuel Barroso todennut EU:n tarvitsevan ”yhä lisää integ-
raatiota ongelmiensa ratkaisemiseen”. Kuinkas muuten? EU 
ei lopeta vapaaehtoisesti liittovaltiohanketta. Unionin alueella 
asuu 500 miljoonaa ihmistä - enemmän kuin Yhdysvalloissa. 
Luopuisiko Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama vapaa-
ehtoisesti asemastaan? Tuskin. Ihmiset, joilla on ote satojen 
miljoonien ihmisten elämään, eivät milloinkaan luovu vallas-
taan. 

HE eivät luovu meistä. Mutta meillä on mahdollisuus sanoa: 
”Riittää jo”.  Kun kaukaisten maiden kosioretkeläiset tulevat 
vonkausreissulle, me voimme sanoa: ”Emme tahdo”.

Kaukaiset kosijat



PERUSSUOMALAISTEN 
järjestösihteerien toiminta-
alueet menivät uusiksi, kun 
Itä-Suomen aluevastaavaksi 
nimitettiin juankoskelainen 
Heimo Konttinen.

VAIHTUNUT vuosi toi huo-
lia moneen kotitalouteen, 
kun mm. Itella ilmoitti aloit-
tavansa yt-neuvottelut. Jär-
kytys oli suuri myös Raisios-
sa, kun Rautaruukki ilmoitti 
fuusioitumisestaan ruotsa-
laisen SSAB:n kanssa.

PAKKOLIITOSESITYS 
on takinkääntöjen äiti, 
jota kokoomus, SDP 
ja keskusta ilmoittavat 
vastustavansa, mutta 
jota ne silti ovat kulissien 
takana edistäneet.

PERUSSUOMALAISTEN kansanedus-
tajat tekivät eniten valtiopäivätoimia 
viime vuonna. Aloitteita tehtiin mm. 

poliisin toimintamenojen ja velkaneuvonnan lisäämisen puo-
lesta. Säästöjä perussuomalaiset hakisivat mm. puoluetuista ja 
kehitysyhteistyöstä.

PERUSSUOMALAINEN haastatte-
li Kurhisen perhettä, joka latasi nettiin 
videon kohtaamisestaan poliisin ja las-
tensuojeluviranomaisten kanssa. Ko-
hua herättäneellä videolla nähdään, 
kuinka poliisi haki perheen kaksospo-
jat väkisin kotoa, jonne nämä olivat 
karanneet lastenkodista.

Perus-
suomalaisille 
uusi järjestö-
sihteeri

Vuosi alkoi y-neuvotteluilla

Kuntien pakko-
liitokset 
- kaikkien takin-
kääntöjen äiti

Perhe kohuvideon takana

s. 4-5

s. 6-7

s. 8-9

s. 14-15

s. 10-11

Tampere
Kangasala • Lempäälä
Nokia • Pirkkala • Ylöjärvi

Turku
Kaarina • Lieto • Masku
Naantali • Raisio • Rusko

Pori
Harjavalta • Luvia
Nakkila • Ulvila

Oulu
Kempele • Liminka

Joensuu
Kontiolahti • Liperi

Jyväskylä
Laukaa • Muurame

Vaasa
Mustasaari

Lahti
Hollola

Kuopio
Siilinjärvi
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Me olemme ain oa vaihtoehto
Vaalikoordinaattori Pekka M. Sinisalo

on, että perussuomalaiset on ainoa uskotta-
va EU-kriittinen puolue. Kaikki vanhat puo-
lueet ovat vuosien saatossa ryvettyneet EU-
politiikan kiemuroissa. Perussuomalaiset on 
ainoa puolue, joka ei ole kääntänyt takkiaan. 
Jos haluaa muutosta näissä vaaleissa, ei ole 
muuta vaihtoehtoa kuin äänestää perussuo-
malaisia, toteaa Sinisalo.

Kevään vaalit ovat äärimmäisen tärkeät 
koko Suomen tulevaisuuden kannalta, sil-
lä näissä vaaleissa linjataan Euroopan unio-
nin suunta. Menemmekö kohti liittovaltiota 
vai palaammeko alkuperäiseen ideaan Eu-
roopan unionista valtioiden välisenä talous-
liittona?

- Näissä vaaleissa äänestetään ei sen enem-
pää eikä vähempää kuin Suomen itsenäisyy-
destä. Haluammeko olla itsenäinen valtio vai 
osa EU-liittovaltiota muiden jäsenmaiden 
taakankantajana? Sinisalo kysyy.

Kotiin jääminen 
ei ole vaihtoehto

Sinisalo uskoo puolueella olevan kaikki 

mahdollisuudet suureen vaalivoittoon. Ai-
noastaan äänestämättä jättäminen voi pilata 
perussuomalaisten voiton.

- Jos ajatellaan, etteivät EU-vaalit ole puo-
lueen kannalta yhtä tärkeät kuin eduskunta- 
tai kunnallisvaalit, on se suurin virhe mitä 
voidaan tehdä. Nyt on hyvin tärkeää saada 
Suomen ääni kuulumaan Brysselissä ja ker-
toa, mitä mieltä Suomen kansa on EU:sta ja 
sen suunnasta. Äänestämättä jättäminen on 
hiljainen hyväksyntä nykyiselle EU-tukipa-
kettipolitiikalle.

Sinisalo painottaa, että nyt pitää innostaa 
kaikkia, niin tuttuja kuin tuntemattomiakin, 
lähtemään vaaliuurnille. Jokaisen on annet-
tava äänensä kuulua ja kerrottava, mitä miel-
tä on EU-politiikasta ja millaisessa Suomessa 
haluaa tulevaisuudessa asua.

- Kotiin jääminen ei yksinkertaisesti ole 
vaihtoehto. Kevään vaaleissa koittaa jälleen 
se hetki, kun kaikki annetut äänet lasketaan.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN

- Näissä vaaleissa ääneste-
tään ei sen enempää eikä 
vähempää kuin Suomen 
itsenäisyydestä. Haluam-
meko olla itsenäinen valtio 
vai osa EU-liittovaltiota 
muiden jäsenmaiden
taakankantajana? Sinisalo 
kysyy.

Perussuomalaiset ahkerimpia 
eduskunnassa
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PS J Ä R J E S T Ö

Perussuomalaisilla on nyt neljä järjestösihteeriä, 
jotka toimivat paikallisyhdistysten, piirien ja puo-
luetoimiston välisinä yhdyshenkilöinä. Järjestösih-
teerin puoleen voi kääntyä myös pattitilanteissa.

PERUSSUOMALAISTEN 
uudeksi järjestösihteerik-
si nimettiin Heimo Kontti-
nen Juankoskelta. Konttisen 
aluetta on itäinen Suomi, jo-
hon sisältyy Etelä- ja Poh-
jois-Savo, Pohjois-Karjala ja 
Kymi. 

Konttisen nimityksen myö-
tä järjestösihteereitä on nyt 
neljä: Pekka Katajan aluet-
ta on läntinen Suomi (Keski-
Suomi, Keski- ja Etelä-Poh-
janmaa, Häme ja Pirkanmaa), 
Joukamo Kortesalmel-
le kuuluu pohjoinen Suomi 
(Lappi, Pohjois-Pohjanmaa 
ja Kainuu) ja Niilo Kärjelle 
eteläinen Suomi (Satakunta, 
Varsinais-Suomi, Uusimaa ja 
Helsinki).

- Odotan haasteellista työ-
rupeamaa järjestökentän 
ruohonjuuritason kehittä-
misessä. Puolue on hyvin ly-
hyessä ajassa kasvanut vii-
den prosentin kannatuksen 
pikkupuolueesta kahden-
kymmenen prosentin kansan-

puolueeksi, joten on päivän-
selvää, että organisaatiossa 
riittää vielä kehitettävää, 
Konttinen kertoo.

Konttinen aikoo ennen 
kaikkea keskittyä yhdistys-
puoleen ja seurata, ettei val-
tuustoryhmien ja paikal-
lisyhdistysten välille synny 
kipinöintiä, vaan toiminta su-
juu kitkatta. Konttisen tehtä-
viin kuuluu myös huolehtia 
siitä, että niin paikallisyhdis-
tysten kuin piirienkin toimin-
not ovat kunnossa ja sään-
tömääräiset kokoukset tulee 
pidettyä ajallaan.

Järjestösihteeri on 
aina palveluksessa

56-vuotias Heimo Kontti-
nen on tehnyt lähes 30-vuoti-
sen työuran kunnallisessa jul-
kishallinnossa valmistelijana, 
esittelijänä sekä kulttuuri- ja 
nuorisopuolen viroissa, vii-
meksi kulttuurisihteerinä. 
Maaninkalaissyntyinen Kont-

tinen kertoo olevansa sydä-
meltään maalainen ja maa-
seudulla viihtyvä.

- Politiikassa olen uusi nimi. 
Juankosken valtuuston pu-
heenjohtajana olen istunut 
vuoden ja politiikkaan läksin 
pari vuotta sitten havaittuani, 
miten heikosti yhteisiä asioi-
ta hoidetaan. Juankoskella-
han vanha valta murtui vii-
me vaaleissa, kun 42 vuoden 
ajan asioista yksin päättänyt 
keskusta jäi perussuomalai-
sista, SDP:stä, vasemmistolii-
tosta, kristillisdemokraateista 
ja kokoomuksesta koostuvan 
vaaliliiton jalkoihin. Perus-
suomalaiset sai viisi paikkaa 
27:stä ja kaksi paikkaa halli-
tuksesta, keskusta sai tyytyä 
pelkkään varapuheenjohta-
juuteen, Konttinen kertoo.

Konttisen perheeseen kuu-
luu perussuomalainen vaimo 
Eeva, joka istuu toista kaut-
taan kaupunginhallituksessa, 
kolme aikuista jo maailmalla 
olevaa tytärtä ja kaverina La-

pin porokoira Halla. Heimo 
harrastaa metsästystä ja ur-
heiluammuntaa. Eevan kans-
sa käydään tansseissa lavoilla, 
kun siihen on mahdollisuus.

- Järjestösihteerin tehtä-
vät alkoivat välittömästi kuun 
alussa. Työtä on todella pal-
jon, mutta kaikki on tehtävis-
sä. Juankoskelta olen valmis 
lähtemään tarpeen mukaan 
niin Itä-Suomen alueelle 
kuin puoluetoimistoon Hel-
sinkiinkin.

Ei mikään 
helppo homma

Järjestösihteeri toimii yh-
dyshenkilönä paikallisyhdis-
tysten, piirien ja puoluetoi-
miston välillä, auttaa kaikissa 
tilanteissa, kouluttaa ja neu-
voo kenttäväkeä sekä kerää 
puoluetoimistolle tietoja pii-
rien ja paikallisyhdistysten 
toimihenkilöiden ajantasai-
sesta tilanteesta. Järjestösih-
teerin tehtäviin kuuluu myös 

valvoa ja pitää huolta sii-
tä, että kaikki sääntömääräi-
set kokoukset tulee pidettyä 
ajallaan.

Järjestösihteeri toimii myös 
tarvittaessa mahdollisten 
kiistatilanteiden puolueet-
tomana ratkaisijana ja toimii 
ongelmatilanteissa seuraava-
na linkkinä piirin ja puolue-
toimiston välillä.

- Järjestösihteerin tehtävä 
edellyttää puolueettomuut-
ta, oikeudenmukaisuutta ja 
sääntöjen yhdenmukaista tul-
kintaa. Myös kritiikkiä pitää 
kestää ja paineensietokykyä 
on löydyttävä. Se ei ole mi-
kään helppo homma, kertoo 
itsekin järjestösihteerinä toi-
minut puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN

Perus-
suomalaisille 
uusi järjestö-
sihteeri

PERUSSUOMALAISTEN uudel-
la sivustokoneella voidaan luoda 
nopeasti www-sivustoja piirien ja 
paikallisyhdistysten käyttöön. Pii-
rien sivustohankkeet joko jo val-
mistuneet tai parhaillaan käynnis-
sä, paikallisyhdistyksiä tiedotetaan 
lähiaikoina käyttöönotosta.

 Uusien sivustojen käyttöönotos-
ta on tehty mahdollisimman help-
poa. Sivustojen ylläpito ei vaadi 
syvällistä teknistä asiantuntemus-
ta. Piiri- ja paikallisyhdistysten 

verkkovastaavat voivat keskittyä 
sisältöjen syöttämiseen ja julkai-
suun.

 Uudet sivustot on liitetty tii-
viisti toisiinsa. Paikallisyhdistys-
ten ja piirien tapahtumailmoituk-
set voidaan julkaista välittömästi 
puolueen tapahtumakalenteris-
sa. Sivustoja varten on rakennettu 
keskitetty käyttäjänhallintajärjes-
telmä. Sen avulla perussuoma-
laisten verkkopalvelujen käyttäjät 
voivat yhdellä tunnuksella päästä 

käsiksi kaikkiin puolueen verkko-
palveluihin.

 Sivustoista ei synny piireille tai 
paikallisyhdistyksille kustannuk-
sia, palvelu tarjotaan näille puolu-
een toimesta.

 Sivustojen www-osoitteet muo-
dostuvat paikkakunnan tai piirin 
nimestä sekä ”perussuomalaiset.
fi”-päätteestä (esimerkiksi: oulu.
perussuomalaiset.fi, pohjois-karja-
la.perussuomalaiset.fi).

 

Perussuomalaisten sivustouudistus etenee

Puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo luot-
saa nyt neljää järjes-
tösihteeriä. Sihteerit 
vasemmalta: Niilo 
Kärki, Pekka Kataja, 
Joukamo Kortesalmi ja 
Heimo Konttinen.

Pohjois-Pohjanmaan uudet piirisivut on julkaistu
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Perus-
suomalaisille 
uusi järjestö-
sihteeri

KOKOOMUS on ministeriensä lisäksi menettänyt hermonsa. 
Kokoomusvetoinen hallitus on täysin ristiriitainen toimissaan. 
Stubb puhuu yhtä ja Arhinmäki toista. Linja on hukassa asias-
sa jos toisessa. 

JULKISUUS päästää kokoomuksen helpolla. Ehdokasvyörytys 
täyttää median. Hallituspolitiikan tulokset ovat heppoiset, mut-
ta EU-vaalien palkintoja jaetaan. Viisi vuotta sitten olin itse eh-
dolla. Meillä oli oma linja ja taktiikka. Se toimi silloin ja toimii 
nyt, kun tehdään oikein. Tämä on tärkeä asia ja vaatii keskitty-
mistä ja kurinalaisuutta.

OMA työ ratkaisee. Kaikki muut syyt ovat tekosyitä. Ehdokkai-
ta on autettava ja lähdettävä liikkeelle. EU-linjallamme on pal-
jon kannatusta, se on saatava ulos koloistaan. Kansanedustajien 
on näytettävä esimerkkiä. Se on perusvelvollisuus. 

OLIN ehdokkaiden Mauno Vanhalan ja Erkki Havansin 
avaustilaisuudessa Jyväskylässä. Väkeä oli hyvin liikkeellä ja pu-
heet korkeatasoisia. Kyllä ihmiset tulevat kuuntelemaan, kun on 
oikea viesti ja jotakin sanottavaa. Kävin sitä ennen Keuruulla ja 
kahvila oli ääriään myöten täynnä. Piirit ja osastot tekevät hyvät 
pohjat, kun otetaan yhteyttä. 

KENTÄN työ on kaiken avain. Kuntapolitiikassa meillä on muu-
tamia kuplivia paikkakuntia. Tässä olen nyt aika tyly. Aikuisten 
ihmisten on sovittava asiat ja toimittava ryhdikkäästi. Muu on 
äänestäjien pettämistä. Toimin omalta osaltani niin, että pukarit 
eivät ole pelipaikoilla, kun eduskuntavaaliehdokkaita valitaan. 
Tämä on kentän puurtajien viesti minulle.

POLITIIKKA on aika yksinkertaista. Sinulla on linja ja tavoi-
te. Idea. Sitten viet sen kansan puntaroitavaksi ja perille. Siihen 
tarvitset apua. Yksin ei voi voittaa. Tiedän tämän kokemukses-
ta. Julkisuudessa mesoaminen ei pottia kasvata. Perusteltu poli-
tiikka tuo potin. Se saa myös julkisuutta. Tiedän kokemuksesta.
 
PERUSSUOMALAISET on puolueena nuori. Saamme koko 
ajan uusia ihmisiä mukaan. Se on suuri voima. Kaikki työ vaa-
tii pitkäjänteisyyttä. Olen ollut puolueen puheenjohtaja kohta 17 
vuotta. Kannattaa miettiä tarkkaan mitä tekee. Tuumaustunti on 
tärkeä, silloin ei tee turhaa työtä ja tulee vähemmän virheitä.
 
PUOLUETYÖ on vapaaehtoistoimintaa. Arvokasta kansalais-
palvelua. Korostan jäsenistön ja kannattajien voimaa. Perus-
työ on kunnolla. Seuraavia vaaleja emme voita julkisuuspelillä 
tai Timolla televisiossa. Se voitetaan kentällä. Tähän luo oman 
suolansa se, että uusilla, kovan työn tekijöillä, on mahdollisuus 
nousta eduskuntaan.

Vaalit kerrallaan

PERUSSUOMALAISET voittivat viime eduskuntavaalit koval-
la ja hyvin ajoitetulla työllä. Sähläys oli minimissään.

NYT on oltava tarkkana. Käydään vaalit kerrallaan. Perussuo-
malaisten EU-vaalilista valmistuu helmikuussa. Sen jälkeen al-
kaa vaalitaistelun loppukiri. Urakka ei ole helppo, mutta euro-
jytky on saavutettavissa.

HUOMIO ensin EU-vaaleihin ja sitten eduskuntavaaleihin. En 
ymmärrä, enkä hyväksy sitä, että eduskuntavaaliehdokkaita ni-
metään ennen EU-vaaleja. Siinä vaalityö kärsii ja osa jättää EU-
vaalityön tekemättä. Tätä en vastuullisena puolueen puheenjoh-
tajana voi katsoa läpi sormien.

EU-vaalien jälkeen voidaan ehdokasasettelu aloittaa, jotta vaa-
lityö voi olla käynnissä jo lukuisissa kesätapahtumissa. Uskon, 
että ymmärrät tämän, kun hetken pohdit asiaa. Otetaan vaalit 
kerrallaan.

Kenttä ratkaisee 
oman työn ohella

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

Perussuomalaisten 
piirit ja järjestö-
sihteerien 
toiminta-alueet

Joukamo Kortesalmi: 
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Heimo Konttinen: 
Pohjois-Karjala, Kymi, 
Etelä- ja Pohjois-Savo

Pekka Kataja: 
Keski-Suomi, Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaa, Häme, 
Pirkanmaa

Niilo Kärki: 
Satakunta, 
Varsinais-Suomi, 
Uusimaa, 
Helsinki
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- Postin jakelu 
ja sen laatu 
vaarantuvat, jos 
irtisanomiset 
toteutetaan täs-
sä laajuudessa, 
Satu Ollikainen 
uskoo. 

Samaan aikaan, kun Itella vähentää henkilöstöään, 
sen työntekijät paiskivat ylitöitä.
ITELLA julkisti varsinai-
sen uutispommin ilmoittaes-
saan aloittavansa yt-neuvot-
telut, joiden tavoitteena on 
vähentää jopa 1 200 työpaik-
kaa. Itellan mukaan vain osa 
vähennystarpeesta voidaan 
toteuttaa eläke- ja muilla jär-
jestelyillä. Itse yt-neuvottelut 
eivät tulleet kenellekään yl-
lätyksenä, sillä Itellan heikko 
taloudellinen tilanne on ollut 
tiedossa jo pitkään, mutta nii-
den laajuus yllätti ja järkytti.

- Jonkin verran olen ehtinyt 
jo tavata henkilöstöä. Täs-
sä vaiheessa he eivät ole vie-
lä kovin hämillään, eivätkä 
kaikki vielä ehkä edes ym-
märrä tilannetta täysin. Sii-
nä vaiheessa kun irtisano-
misia alkaa tulla, todellisuus 
iskee koko laajuudessaan, sa-
noo Posti- ja Logistiikka-alan 
Unionin pääluottamusmies 
Satu Ollikainen Helsingin 
jakelusta.

Joka seitsemäs 
pihalle

Jakelun henkilökunta on 
ymmällään senkin vuoksi, 
että ylitöitä on teetetty run-
saasti. Tosissaan pelkäävät 
he, joille lomautuksesta tai ir-
tisanomisesta voi koitua va-
kavia taloudellisia vaikeuksia.

- Jos irtisanomiset toteu-
tuvat tässä laajuudessa, tar-
koittaa se joka seitsemännen 
työntekijän vähentämistä. 
Ensin lopetettaisiin määräai-
kaiset työsuhteet, sen jälkeen 
alettaisiin irtisanoa vakitui-
sia. Postilain määräämä - vii-
tenä päivänä viikossa - tapah-
tuva jakelu vaarantuisi aivan 
varmasti. Jakelureitti joudu-
taan joka tapauksessa kulke-
maan alusta loppuun saakka, 
joten työn määrä ei vähene, 
vaikka postin määrä onkin 
vähentynyt. Fysiikka asettaa 

rajat, pystytäänkö suoriutu-
maan siitä, mitä työnantaja 
vaatisi, Ollikainen kertoo.

Osasyynä 
omat toimenpiteet

Ollikainen uskoo päätök-
sen takana olevan Itellan ta-
loudelliset vaikeudet. Yhti-
ön tilinpäätöksen odotetaan 
olevan miinusmerkkinen. 
Kirjepostin määrä on vähen-
tynyt sähköisten välineiden 
vuoksi, mutta ei kuitenkaan 
siinä laajuudessa, että se oi-
keuttaisi näin laajan vähen-
nystarpeen.

- Uskoisin, että työnanta-
ja haluaa tehdä irtisanomiset 
etupainotteisesti saadakseen 
näin kulujen määrää vähen-
nettyä. Se ei kuitenkaan tässä 
työssä ole aivan noin yksise-
litteinen asia.

Osasyy Itellan talousvaike-
uksiin on lehti- ja mainospos-

VALTION omistajaohjauk-
sesta vastaava kehitysminis-
teri Pekka Haavisto ei heti 
tuoreeltaan suostunut kom-
mentoimaan Itellan yt-pom-
mia. Lehdistöavustajan mu-
kaan ministeri poti flunssaa 
kotona ja oli ”puhekiellossa”.  

STT:lle kehitysministeri kom-
mentoi asiaa sähköpostitse pi-
täen yt-pommia ”ikävänä uu-
tisena” ja peräänkuuluttaen 
työntekijöiden oikeusturvaa 
ja muun muassa eläkeratkai-

suja irtisanomisten sijaan. Blo-
gissaan hän kirjoitti, ettei uu-
tinen tullut yllätyksenä, sillä 
Itellan vaikea tilanne oli esil-
lä jo syksyn työmarkkinakier-
roksella.

Ylelle Haavisto - hieman toi-
vuttuaan samana iltana - va-
kuutti postilain takaavan suo-
malaisille postinkuljetuksen 
viitenä päivänä viikossa. Sa-
malla hän toivoi yt-neuvotte-
luissa löytyvän irtisanomisia 
pehmeämpiä keinoja.

Flunssa veti 
ministerin hiljaiseksi

Itella vähentää 
1 200 työntekijää

tin hinnankorotukset. Näillä 
Itella on itse myötävaikutta-
nut tilanteen syntymiseen.

- En usko, että tässä vai-
heessa on mitään mielenil-
mauksia suunnitteilla, mutta 
siinä vaiheessa kun irtisano-

misia aletaan jakaa, ei sitä-
kään vaihtoehtoa voida sul-
kea pois, Ollikainen myöntää.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN
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Raahessa oli vakavat paikat, kun kaupungin suur-
työllistäjä Rautaruukki ilmoitti fuusioituvansa 
ruotsalaisen SSAB:n kanssa.
VAIKKA tuotantolaitoksen 
kohtalosta ei voi vielä sanoa 
mitään varmaa, uhka lepää 
tehtaan yllä. Ja se leviää koko 
seutukuntaan ja suureen ali-
hankintaketjuun. Kuten myös 
Martti Eskolaan, perussuo-
malaisten puoluehallituksen 
jäseneen, joka huoltaa myös 
Rautaruukin koneita Tevo 
Oy:n palveluksessa. Eskola 
kulkee Raahessa töissä Siika-
joelta, jossa hän istuu myös 
valtuutettuna.

- Kyllähän se oli kova isku 
tälle kaupungille. Ruukkilai-
silla kavereilla on siellä mel-
ko apeat tunnelmat, Eskola 
murehtii.

- Tämä on Suomelle histo-
riaan jäävä tapahtuma, kun 
Suomi ajaa Urho Kekko-
sen meille hankkiman teh-
taan ja koko Suomeen raken-
netun metalliteollisuuden 
ulkomaille! Hallituksessa is-
tuu kaksi työväenpuoluet-
ta SDP ja vasemmistoliitto – 
eivätkä ne tee asialle yhtään 
mitään. Ne ovat täysin pelle-
jä! Eikä kokoomuskaan – kävi 
samoin kuin laivateollisuu-
denkin kohdalla. He haluavat 
vain istua Audin kyydissä, Es-
kola moittii.

Pettymys 
hallitukseen 
vasemmistossa kova

Eskola arvelee tunnelmi-
en olevan samanlaiset myös 
Ruukin vasemmistolaisten 
työläisten keskuudessa.

- Tiedän demarien ja va-
semmistolaistenkin työläis-
ten tuumailleen asioita viime 
aikoina siihen malliin, että 
epäilen, äänestävätkö he enää 
vasemmistopuoluetta, Esko-
la otaksuu.

Rautaruukin tehtaanjohta-
ja totesi sentään, ettei uuden 
yhtiön vähennysten kohdis-
tumista vielä tiedetä. Raahen 
tehdasta pidetään hyvänä ja 
siitä voidaan ehkä pitää kiin-
ni. Tehdasta palvelee 2 000 
työntekijää, mikä on paljon 
25 000 asukkaan Raahessa. 
Suuria alihankintatehtaita on 
alueella viisi ja Eskola arvi-
oi niissä työskentelevän noin 
700 työntekijää. 

- Niiden päälle tulevat pik-
kufirmat sekä Rautaruukin 
sisäiset alihankkijat. Tevo Oy 
työllistää Raahessa noin 150 
työntekijää tehtaiden huol-
loissa ja laitteiden toimi-
tuksissa, mutta onneksi sillä 
on muitakin asiakkaita kuin 
Rautaruukki, Eskola tietää.

Rautaruukilla on Suomes-
sa monta muutakin tehdasta: 
Oulaisissa, Ylivieskassa, Sii-
kalatvassa, Vimpelissä, Lap-
pohjassa, Alajärvellä, Kan-
kaanpäässä, Peräseinäjoella, 
Porissa ja Hämeenlinnassa. 
Suomen ja Ruotsin tehtaat 
voivat tehdä samantapaisia 
tuotteita, eikä niitä varmaan-
kaan kahdessa paikassa enää 
tehtäisi.

- Näistä sadan työpaikan 
laitoksista voi vain sanoa että 
voi poloisia, Eskola suree.

Raahen 
metallimiehet
järkyttyivät

Martti Eskola

Fuusion myötä 
Rautaruukin 
perinteinen 
nimi häipyy hä-
märään, yhtiön 
päämaja perus-
tetaan Ruotsiin 
ja sieltä tulee 
myös pääjoh-
taja.

Itella vähentää 
1 200 työntekijää

Äsken vielä 
näytti hyvältä

Eskola muistelee kaiheasti, 
kuinka vielä hilijattain näyt-
ti aika hyvältä: Pyhäjoelle tuli 
ydinvoimalaprojekti ja jos 
Mustavaaran kaivos avataan 
Taivalkoskella uudelleen, tu-
lisi Raaheen uusi masuu-
ni. Vaan nyt voi käydä toisin 
päin, kun Kiina valmistaa jo 
puolet maailman teräksestä.

- Uskon silti kuitenkin me-
talliteollisuuteen - kunhan 
tässä maassa olisi parem-
pi hallitus, joka edes yrittäi-
si auttaa Suomen teollisuutta. 
Moni työpaikka olisi säästy-
nyt, jos olisi parempia päättä-
jiä, Eskola uskoo.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
     KUVAT LEHTIKUVA JA 
     PS-TOIMITUS

Maahanmuutto käy 
kalliiksi yhteiskunnalle
MAAHANMUUTON kustan-
nuksista on tehty Ruotsissa 
lukuisia arvioita, joissa maa-
hanmuutto on todettu kan-
santaloudellisesti epäedulli-
seksi. Suomen kustannuksista 
on tehty yksi viime keväänä 
julkistettu OECD:n tutkimus, 
jossa maahanmuuttoon liitty-
vien kustannusten Suomessa 
vuosina 2007-2009 arvioitiin 
olleen 0,13 prosenttia brutto-
kansantuotteesta.

Norjan tilastokeskus ja-
koi omassa tutkimuksessaan 
vuodelta 2012 lähtömaat kol-
meen ryhmään. Keskimääräi-
siksi yhteiskunnallisiksi tuo-
toiksi maahanmuuttajan 
koko elämän ajalta tilastokes-
kus arvioi länsimaisen maa-
hanmuuttajan tuottavan noin 
100 000 euroa, itäeuroop-
palaisen maahanmuuttajan 
puolestaan maksavan saman 

500 000

€
verran ja muualta tulleen 
maahanmuuttajan kulujen 
olevan peräti 500 000 euroa.
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Tampere
Kangasala • Lempäälä
Nokia • Pirkkala • Ylöjärvi

Turku
Kaarina • Lieto • Masku
Naantali • Raisio • Rusko

Pori
Harjavalta • Luvia
Nakkila • Ulvila

Oulu
Kempele • Liminka

Joensuu
Kontiolahti • Liperi

Jyväskylä
Laukaa • Muurame

Vaasa
Mustasaari

Lahti
Hollola

Kuopio
Siilinjärvi

P O L I T I I K K A

Pakkoliitos-
esitys on takin-
kääntöjen äiti, 
jota kokoomus, 
SDP ja keskusta 
ilmoittavat 
vastustavansa, 
mutta jota ne 
silti kulissien 
takana ovat 
edistäneet. 

KEVÄÄLLÄ 2011 eduskuntavaali-
tentissä puheenjohtajat Jutta Urpi-
lainen (sd.) ja Jyrki Katainen (kok.) 
kiistivät muiden hallituspuolueiden 
puheenjohtajien tavoin, että kuntien 
pakkoliitoksia olisi tulossa. Hallitus-
ohjelmassa pakkoliitoksia ei mainittu 
lainkaan, vaikka kuntien rakenteet ja 
toiminta aiottiin muuttaa perusteelli-
sesti. Samat väitteet esitettiin syksyn 
2012 kuntavaalitentissä. TV-kameroi-
den ulottumattomissa oli kuitenkin 
käynnissä hankkeita, joista oli sovittu 
jo kauan aikaa sitten. 

Kiusallinen vuoto 
paljasti hallituksen hankkeen 

Vuoden 2011 vaalien jälkeen halli-
tus haki kokoomuksen johdolla suur-
kuntamallia, mutta valtiovarainminis-
teriön (VM) kuntaosaston 70 kunnan 

malli vuodettiin seuraavan vuoden 
helmikuussa julkisuuteen. Kuntami-
nisteri Henna Virkkunen (kok.) pii-
loutui työryhmän taakse, mutta piti 
asiaa kuitenkin kevään mittaan esillä, 
mitä SDP kiirehti torjumaan. Puheen-
johtaja Urpilainen sanoi Aamulehdes-
sä (4.5.2012 ), että ajatus pakkoliitok-
sista on ”SDP:lle mahdoton”. Hänen 
mukaansa puolue ei lämpene pakoil-
le edes silloin, kun vapaaehtoiset toi-
met eivät riitä turvaamaan kuntalais-
ten palveluita.

- Emme hyväksy pakkoliitoksia, kos-
ka emme usko niihin. Kantamme täs-
sä asiassa ei ole muuttunut, hän jatkoi.

Työryhmä ajoi 
nopeita seutuliitoksia

Pakkopykälä kummitteli kuitenkin 
yhä hallituksen kabineteissa: VM:n 

kuntaosaston työryhmä kirjoitti halli-
tuksen pohjapaperiksi muistion, joka 
esitti pakkoliitosneuvotteluiden al-
kamista Helsingin, Tampereen ja Tu-
run ongelmaseuduilla heti seuraavana 
syksynä, jos hallitus asiasta sopii.

Paperin mukaan hallituksen valtaa 
puuttua kuntajakoon vastoin kunti-
en tahtoa pidetään ”kuntauudistuk-
sen etenemisen kannalta suotavana”. 
Asian paljasti Helsingin Sanomat 

(25.5.2012).
Syksyllä 2012 kuntaministeri Virk-

kunen totesi Kuntalehden haastat-
telussa, ettei hallituksen sisällä ole 
kovin suurta halua pakkoliitosten to-
teuttamiseen. Hallitussopu ei asiassa 
kuitenkaan häiriinny. Hallitus perus-
taa myös työryhmän selvittämään lii-
tosten edellytyksiä suurilla kaupunki-
seuduilla.

Katainen pakkoväitteistä: 
”Pakko olla uutisankka”

Kunnallisvaalitentissä (11.10.2012) 
Katainen kiisti SDP:n väitteet, että ko-
koomus olisi ajamassa pakkoliitoksia 
kuntarakennelakiin.

- En ymmärrä yhtään, ihmettelen 
väitettä suuresti. Juttelin muutami-
en puheenjohtajakollegoideni kanssa 
ja luulen, että tässä on jokin uutisank-

Kuntien 
pakkoliitokset 
– kaikkien 
takinkääntöjen

ÄITI!

Nämä kunnat hallitus pakkoliittäisi:

Hallituksen lakiluonnos 
pakkoliitettävistä kunnista 
koskee 24 kuntaa yhdeksällä 
kaupunkiseudulla. 
Tavoitteena on tiivistää 
Turun, Tampereen, Lahden, 
Jyväskylän, Kuopion, 
Vaasan, Oulun, Joensuun ja 
Porin kaupunkiseutuja.

Kuntaliitokset voisivat 
tulla voimaan vuoden 
2017 alusta ja pakko-
liitettäviä kuntia olisivat: 
Kangasala, Lempäälä, 
Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, 
Kaarina, Lieto, Masku, 
Naantali, Raisio, Rusko, 
Kempele, Liminka, Laukaa, 
Muurame, Hollola, 
Siilinjärvi, Harjavalta, Luvia, 
Nakkila, Ulvila, Kontiolahti, 
Liperi ja Mustasaari.

Puheenjohtaja 
Urpilainen sanoi, että 
ajatus pakkoliitoksis-
ta on ”SDP:lle mahdo-
ton”. 
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ka. Minulle ja muutamalle kollegal-
le ei ole avautunut, mistä on kysymys. 
Tässä on pakko olla jokin väärinkäsi-
tys, mikä minulle ei ole avautunut, Ka-
tainen selitteli.

Katainen ja Urpilainen 
hehkuttivat pakkoliitoksia

Elokuussa 2013 julkaistussa raken-
nepaketissa hallitus velvoitti tiettyjen 
kaupunkiseutujen kunnat liittymään 
yhteen, jos enemmistö kuntien asuk-
kaista kannattaa liitosta. Ratkaiseva 
keino oli seudullinen kansanäänestys, 
joka antaisi käytännössä suuren kes-
kuskunnan asukkaille mahdollisuu-
den äänestää liitoksesta pienempien 
kuntien puolesta.

- Maailma muuttuu ja haasteet kas-
vavat, Jyrki Katainen perusteli.

- Kuntauudistukseen tarvitaan uusi 
vaihe, Jutta Urpilainen säesti.

”Saddamin malli”

SDP:n tilanne oli ristiriitainen. Toi-
saalla se vaati liitoksia, jotta rakenne-
paketti ei kaatuisi, mutta toisaalta se 
oli luvannut, ettei pakkoliitoksia tu-
lisi. Ratkaisuksi kehiteltiin ns. demo-
kratialukko, jota ryhmäjohtaja Jouni 
Backman kuvaili seuraavasti: hallitus 
voi toteuttaa pakkoliitoksen vain, jos 
alueen asukkaat kannattavat sitä. Alu-
een enemmistö voi siis estää liitoksen.

Asiantuntijat pitivät mallia heti pe-
rustuslaillisesti kyseenalaisena, ja 
se sai pilkkanimen ”Saddamin mal-
li”. Perustuslakikysymyksiin perehty-

neen oikeustieteen professori Kaarlo 
Tuorin mukaan tällä mallilla olisivat 
myös irakilaiset voineet äänestää yh-
dessä kuwaitilaisten kanssa, että Ku-
wait liittyy Irakiin.

Perustuslaillinen 
kujanjuoksu

Pakkoliitosesityksen läpimeno pe-
rustuslakivaliokunnassa oli vähin-
täänkin kyseenalainen. Kokoomuksen 
Kimmo Sasi piti valiokunnan jäsene-
nä seutuvaalia kyseenalaisena ja epäi-
li, ettei esitys läpäise valiokunnan kä-
sittelyä. Perustuslaillisten ongelmien 
lisäksi niin oppositiosta, mediasta 
kuin kuntakentältäkin alkoi kaikkialta 
kuulua kiivaita vastalauseita. 

Kuntaliiton apulaisjohtaja Rei-
jo Vuorento (sd.) piti pakkoliitok-
sia farssina. Niinikään Suomen Kuva-
lehden haastattelema kansanedustaja 
Eero Lehti (kok.) kuvaili pakkolii-
tosesitystä farssiksi. Hänen mukaan-
sa ”kuntauudistus on ollut monelle 
kokoomusedustajalle jo aiemminkin 
vaikeaa seurattavaa, mutta esitys ke-
hyskuntien pakkoliitoksista oli vii-
meinen pisara. Lehden mukaan pak-
koliitosesitys oli tämän hallituksen 
suurin virhearvio. Turkulainen sote-
sopan isä Petteri Orpo (kok.) vastus-
taa pakkoliitoksia. Puoluetoveri Har-
ri Jaskari oli samaa mieltä. 

Hallituksen kärkihanke on ajautu-
nut umpikujaan, ja sen rivit ovat ha-
jonneet kuin hapankorppu. Jäljellä 
on enää syyllisten etsintä. Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Timo Soini 

kommentoi Ylelle: 
- Henna Virkkunen on jätetty täysin 

yksin. Pääministeri Jyrki Kataista ei 
näy missään. Se kertoo, että hallituk-
sen pojat syöttävät tyttöjä leijonille. 

Virkkunen ilmoittikin 24.1. lähte-
vänsä kokoomuksen eurovaaliehdok-
kaaksi.

 
Mikä olikaan keskustan 
kanta pakkoliitoksiin?

Keskusta hyökkäsi pakkoliitossuun-
nitelmia vastaan heti hallituskau-
den alussa 2011. Kun 70 suurkunnan 
suunnitelma tuli julki, sai entinen 
alue- ja kuntaministeri Mari Kivinie-
mi (kesk.) ruutia muskettiinsa. Hä-
nen mukaansa uudistus oli ”kansan 
enemmistön tahdon vastainen” ja hän 
moitti hallitusta siitä, että se ”ajaa 
Suomeen pakolla suurkuntia.” (HS 
8.2.2012)

Mutta mitä mieltä Mari Kiviniemi 
oli silloin, kun hän itse toimi kunta-
ministerinä? Keskusta oli aloittanut 
kuntien määrän radikaaliin vähentä-
miseen tähtäävän Paras-hankkeen jo 
vuonna 2005. 

”Kuntaministeri Mari Kiviniemi ai-
koo laittaa kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen velvoitteisiin vastaha-
koisesti suhtautuvat kunnat kuriin 
pakkokeinoin. Ministerin mukaan Pa-
ras-hanketta ohjailevaan lainsäädän-
töön on tulossa änkyräpykälä, jol-
la vastahakoisesti lain velvoitteisiin 
suhtautuvat kunnat pakotetaan liitty-
mään johonkin yhteistoiminta-aluee-
seen.” (Iisalmen Sanomat 15.7.2009)

NUTS-jako 
kuntaliitosten takana

Ulkoministeriön arkistosta löyty-
västä neuvottelutavoitemuistiosta käy 
ilmi, että EU-liittymissopimukseen 
luvatut tulevat suurkunnat suunnitel-
tiin sisäasiainministeriössä  jo vuon-
na 1992. Sisäasiainministerinä toimi 
tuolloin  Mauri Pekkarinen. 

EU-neuvotteluja varten tehty 88 
pientalousaluetta esittävä kuntakart-
ta oli esillä EY-ministeriryhmän ko-
kouksessa (22.7.1993). Luonnos ei ole 
toteutunut aivan suunnitellusti, mut-
ta kuntien määristä on pidetty kiinni. 
Kuntaliitoksia on perusteltu talousti-
lanteella, mutta on jätetty kertomatta, 
että Suomen EU-jäsenyysneuvotte-
luihin kuului velvoitteena suunnitella 
aluejakojärjestelmä, eli niin kutsuttu 
NUTS-jako, jonka viimeisiä vaiheita 
toteutetaan nykyisessä kuntauudis-
tuksessa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
     KUVAT LEHTIKUVA JA 
     JORMA REMSU

”Ylhäältä saneleminen ja 
pakkoliitokset eivät toimi, kuten eivät 

toimi pakkoavioliitotkaan. Emme hyväksy 
pakkoliitoksia, koska emme usko niihin. 

Kantamme tässä asiassa ei ole 
muuttunut.”

Jutta Urpilainen (2012)

”Kokoomus ei ole 
ajamassa pakkoliitoksia kunta-

rakennelakiin. Tässä on jokin uutisankka. 
Tässä on pakko olla jokin väärin-

käsitys, mikä minulle ei ole 
avautunut.” 

Jyrki Katainen (2012)

”On kuntia, joista 
näkee heti, etteivät vaatimukset 

täyty. Jos heittäisi, niitä on 
parikymmentä.”

Mari Kiviniemi (2007)

Keskusta oli aloitta-
nut kuntien määrän 
radikaaliin vähen-
tämiseen tähtäävän 
Paras-hankkeen jo 
vuonna 2005.
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Perussuomalaiset 
ahkerimpia 
eduskunnassa
Eduskunnan vuosi päättyi jälleen äänestyssulkeisiin, 
joissa hallituspuolueiden enemmistö jyräsi kaikki oppo-
sition tekemät talousarvioesitykset. Tämä voi näyttää 
turhauttavalta, mutta turhaa se ei kuitenkaan ole.

PERUSSUOMALAISET jät-
ti talousarvioon viisikym-
mentä ryhmäaloitetta, jotka 
kattoivat budjetin kaikki alat. 
Sen lisäksi kansanedusta-
jat jättivät omia aloitteitaan, 
missä perussuomalaiset oli-
vatkin kaikkein ahkerimpia.

Sen huomasi myös Iltalehti, 
jonka mukaan perussuoma-

laisten ryhmäjohtaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner sijoit-
tui 212 valtiopäivätoimellaan 
kirkkaasti kärkeen. Toisek-
si tuli Arja Juvonen (149), 
neljänneksi Reijo Hongis-
to (121), viidenneksi Vesa-
Matti Saarakkala (114), kuu-
denneksi Maria Tolppanen 
(113), kahdeksanneksi Han-

na Mäntylä (98) ja kymme-
nenneksi Anne Louhelai-
nen (94).

Julkisuus 
ratkaisee

Julkisuus onkin yksi aloit-
teiden tärkeimmistä tavoit-
teista. Sitä kautta vaikutta-

vat myös kansanedustajien 
kotiseutujen liikennehank-
keet, joita moititaan myös 
siltarumpupolitiikaksi. Nä-
mäkään aloitteet eivät mene 
hukkaan, painottaa valtio-
varainvaliokunnan varapu-
heenjohtaja Pentti Kettunen. 
Aloitteet edistävät liiken-
nehankkeiden toteutumis-
ta käytännössä, vaikka ne ää-
nestettäisiin nurin.

- Tieto aloitteista menee 
ministeriöön ja alueellisiin 
ely-keskuksiin, jotka suunnit-
televat liikennehankkeita. Se 
vaikuttaa hankkeiden suun-
nitteluun. Ja esitys voi saada 

suurtakin julkisuutta, kuten 
ryhmäaloitteemme Jäämeren 
rautatiestä, Kettunen muis-
tuttaa.

Esityksillä voi olla koros-
tetun suuri merkitys aikana, 
jolloin hallitusvallan vaihtu-
minen näyttää entistä ilmei-
semmältä.

- Aloitteiden ja oppositiopo-
litiikan avulla näytämme, ett-
emme tue hallituksen linjaa. 
Äänestäjät voivat punnita asi-
oita ja ratkaisevat vaaleissa, 
että pääsemme edistämään 
linjaamme hallitusneuvotte-
luissa ja hallituksen politii-
kassa, Kettunen kertoo.

PS E D U S K U N T A

Perussuomalaiset ovat 
eduskunnan ahkerimpia 
aloitteen tekijöitä. 
Kuvassa Timo Soini, 
Pentti Kettunen ja Pertti 
”Veltto” Virtanen.



- 300 milj. €

- 13 
milj. €

- 5,1 
milj. €

- 4 
milj. €

- 0,6 
milj. €

- 0,57 milj. €

- 0,17 milj. €

+ 40 milj. €

+ 25 milj. €

+ 15 milj. €

+ 0,88 milj. €

+ 0,7 milj. €

+ 0,5 milj. €

+ 0,1 milj. €
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PIRKKO 
RUOHONEN-LERNER
KANSANEDUSTAJA,
PERUSSUOMALAISTEN 
EDUSKUNTARYHMÄN PJ.
TARKASTUSVALIOKUNNAN JÄSEN

Hallitus äänestää 
itseään vastaan

Kolmas opposition käyttä-
mä muoto on lausuma, joka 
onkin eri ovela.

- Esitämme lausumissamme 
toiveita, että hallitus lisäisi 
määrärahoja hyvissä asiois-
sa, joita hallitus itsekin kan-
nattaa - ja pakotamme hal-
lituksen äänestämään omaa 
linjaansa vastaan, myhäilee 
Kettunen, joka askaroi itse-
kin kyseisenlaisia esityksiä 
hallituksen riemuksi.

Kettunen on kehitellyt jär-
jestelmällistä budjetin käsit-
telytapaa eduskuntaryhmän 
talousasiantuntijan Juha 
Halttusen kanssa. Eduskun-
taryhmä linjaa budjetin pai-
nopistealueet helmikuun 
lopussa. Maaliskuussa anne-
taan vaihtoehdot hallituksen 
kehysbudjettiin. Syksyllä jul-
kaistaan vaihtoehtobudjetti 
budjettiriihen jälkeen.

- Käymme budjetin joka 
osa-alueen läpi ja pakotam-
me hallituspuolueet äänestä-
mään kaikista asioista, Ket-
tunen painottaa. Ryhmäkuria 
kolkutellaan mahdollisim-
man kiusallisilla asioilla.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
     KUVA LEHTIKUVA 

■  KOLUMNI

Hallitus vetelee 
lukuja hatusta
TURUN yliopiston professorin Matti Wibergin mukaan 
Suomi kärsii laskelmavajeesta ja valmisteluaineiston niu-
kasta julkisuudesta. Hänen mukaansa lukuja vedetään ha-
tusta, kun niiden pitäisi olla päteviä ja julkisia sekä pe-
rustua parhaaseen mahdolliseen tietoon ja huolelliseen 
valmisteluun. 

WIBERG luetteli haastattelussaan (HS 22.12.2013) muu-
tamia esimerkkejä: Harmaan talouden arvellaan olevan 
jotakin 2 ja 12 miljardin euron välillä. Kuntauudistuksen 
sekä sosiaali- ja terveysuudistuksen taloudelliset vaikutta-
vuusarvioinnit ovat tekemättä tai sitten ne on salattu. 

NUORISOTAKUUSSA luvataan alle 25-vuotiaille ja alle 
30-vuotiaille vastavalmistuneille mm. työtä, harjoittelua 
ja työpajatoimintaa kolmen kuukauden sisällä työttömyy-
den alkamisesta. Hallitukselta puuttuu Wibergin mukaan 
käsitys siitä, mitkä ovat vaikuttavimmat keinot. 

MYÖS koulutuspolitiikassa hallitus toteuttaa jatkuvasti 
uudistuksia ilman selvityksiä siitä, mihin edelliset uudis-
tukset ovat johtaneet. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuk-
seen on tehty lisäpanostuksia ja sitten supistuksia. Mik-
si näin? Julkisen ja yksityisen sektorin terveyspalvelujen 
eroja ei ole järjestelmällisesti ja kattavasti laskettu. Ei tie-
detä, minkä takia menot vaihtelevat niin paljon eri kun-
nissa. 

ITSELLENI uutta ja yllättävää tietoa on se, kuinka suo-
malaiset virkamiehet eri ministeriöissä kieltäytyvät anta-
masta taloudellisia laskelmiaan toimittajille ja tutkijoille. 
Esimerkkeinä mainitaan yli yli 45 000 euroa (eläketulovä-
hennyksen jälkeen) vuodessa eläkettä saavien lisäverojen 
tuottolaskelmien laskentaperusteet. Tuottojen loppusum-
maksi on arvioitu 50 miljoonaa euroa ilman, että lopputu-
lokseen johtavia laskelmia voi tutkia. 

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ on kieltäytynyt 
antamasta Taloussanomille tietoa energiamallistaan, jolla 
se hahmottelee tulevaisuuden energiankulutusta ja kasvi-
huonekaasupäästöjä. Lopuksi mainitaan vielä monet yri-
tystuet, joista puuttuvat selvitykset tukien kannattavuu-
desta. Ei siis ole tietoa edes siitä, onko tuista enemmän 
hyötyä kuin haittaa! Onko tämä sitä avointa ja läpinäkyvää 
hyvää hallintoa, josta juhlapuheissa meitä muistutetaan? 

EDUSKUNNASSAKIN tehdään laskelmia. Eduskun-
nan peruskorjaushankkeen kustannusarvio on paisunut 
alkuperäisestä 100 miljoonasta yli 225 miljoonaan eu-
roon. Peruskorjauksen kustannuksia lisäävät merkittäväs-
ti maanalaisten tunneleiden louhintatyöt. Olivatkohan ne 
mukana alkuperäisissä suunnitelmissa, ovatkohan ne ai-
van välttämättömiä? 

KAIKESTA säästämisestä huolimatta Eduskunnan kans-
liatoimikunta puhemies Eero Heinäluoman (sd.) joh-
dolla on palkannut kolme uutta ekonomistia. Heidän teh-
tävänsä on laskea oppositiopuolueiden varjobudjettien 
aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Tämän lisäksi val-
tiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) lupaili lop-
puvuodesta, kuinka hänen johtamassaan ministeriös-
sä opposition varjobudjettien laskelmia tullaan käymään 
huolella läpi. Joten onpa mainiota, että edes opposition 
varjobudjetit ruoditaan hallinnon rattaissa perusteellises-
ti samanaikaisesti kun hallitus salaa omat lukunsa ja las-
kukaavansa!

Varsinainen kehitysyhteistyö.
Pentti Kettunen

Valtion maahanmuuton kustannuksista 
kunnille maksamat korvaukset.

Pentti Kettunen

Arpajaisveron tuoton 
palauttaminen Ahvenanmaalle.
Vesa-Matti Saarakkala

Poliisin toimintamenot. 
Jari Lindström

Puoluetoiminnan tukeminen. 
Pentti Kettunen

Yleissivistävien oppilaitosten ja päiväko-
tien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet.

Pentti Kettunen

Mekongin alueen alueellinen ja 
temaattinen yhteistyö. 
Lauri Heikkilä

Valtakunnallinen oikeusaputoimisto 
tapaturmaisesti loukkaantuneille ja  
potilasvahingoista kärsineille.
Jari Lindström

Eduskuntaryhmien 
ryhmäkanslioiden tukeminen.
Pentti Kettunen

Talous- ja velkaneuvonnan 
järjestäminen.
Mika Niikko 

Svenska Finlands folkting 
-järjestön määräraha.
Vesa-Matti Saarakkala

Koulunkäyntiavustajien 
palkkaaminen.
Pirkko Ruohonen-Lerner

Ahvenanmaan maakuntahallituksen 
poliittinen toiminta sekä puolueiden ja 
maakuntahallituksen tiedotus ja viestintä. 
Mika Niikko

Säätiöiden rahankäytön 
valvonta.
Pirkko Ruohonen-Lerner

NÄISTÄ POIS:

NÄIHIN LISÄÄ:
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PS P O L I T I I K K A

Miten estäisit 
veronkierron EU:ssa?
VEROHALLINNON arvion mukaan yri-
tysten siirtohinnoittelun kautta Suo-
mesta valuu veroparatiiseihin noin 320 
miljoonaa euroa. Kokonaisuuden kan-
nalta summa on aika pieni, mutta siihen 
näyttävästi puuttumalla saataisiin rivi-
kansalaistenkin moraalia harmaantalou-
den suhteen parannettua.

■  Juho Eerola

HYVÄ alku olisi panna kuriin EU:n oma 
musta lammas eli alueellinen kääpiö 
mutta hämärien finanssioperaatioiden 
jättiläinen Luxemburg.

■  Erkki Havansi

VERONKIERTO tulisi estää lainsäädän-
nöllä. Verottajan tulisi pyydettäessä saa-
da tietoja pankeilta. Tämä tarkoittaisi 
pankkien osittaista pankkisalaisuuden 
avaamista. Verottajan tulisi olla myös 
itse aktiivinen hakemaan tietoja. Media 
tekemään tutkivaa journalismia ja pitä-
mään meteliä yritysten veronkierroista.

■  Laura Huhtasaari

KYLLÄ tämä on todella vaikea estää. 
Kun tiedetään, että useassa EU-maas-
sa vaaditaan käteismaksua eikä anne-
ta kuittia! Sanontoja löytyy: ”Olet tyh-
mä, kun maksat veroja”. Tehtävä on siten 
mahdoton.

■  Marko Kulpakko

VEROPARATIISILLE tai aggressiiviselle 
verosuunnittelulle ei ole olemassa yksi-
selitteistä määritelmää. Tärkeä periaate 
verotuksessa on, että verot maksetaan 
sinne, missä tulo syntyy. EU voisi aloit-
taa taistelun veronkiertoa vastaan näyt-
tämällä esimerkkiä omissa toimissaan, 
se ei ole 18 vuoteen saanut tilintarkas-
tuksesta puhtaita papereita. Rahanpe-

susta tunnettu Kypros sai tukipaketin, 
mutta vasta myöntämisen jälkeen siel-
lä suoritettiin rahanpesuselvitys! Vastaa-
via selvityksiä olisi syytä tehdä myös tu-
kipaketin saaneille tai euroon liittyville 
maille. Joillakin jäsenmailla esim. Bulga-
rialla ja Romanialla korruptio ja veron-
kierto ovat maan tapa ja syvällä kulttuu-
rissa, joten täsmätoimia tarvitaan.

■  Anne Louhelainen

VERONKIERRON estämisessä tarvitaan 
ennen kaikkea kansainvälistä yhteistyö-
tä saadaksemme kattavat globaalit pe-
lisäännöt, jotka sitoisivat sitten kaikkia. 
Neuvottelu näistä sopii kerrankin hyvin 
EU:n vastuulle. Sen lisäksi tulee paran-
taa Suomen verojärjestelmää tukkimalla 
porsaanreikiä ja muuttamalla sitä kilpai-
lukykyisemmäksi, jolloin myös motivaa-
tio yltiöpäiseen verosuunnitteluun vä-
henee. Epätoivoisena ylilyöntinä tässä 
keskustelussa pidän esim. Alankomai-
den tai Belgian tapaisten eurooppalais-

ten hyvinvointivaltioiden leimaamista 
veroparatiiseiksi.

■  Ilkka Matinpalo

UUSIMALLA lainsäädäntöä. On etsittävä 
ne reiät, joista vene vuotaa.

■  Pirkko Mattila

HARTIAPANKKILAISUUS opetti käy-
tännössä, kuinka suuri paperisota ve-
rojen ja maksujen tilittäminen on. Siinä 
todella testattiin veronmaksuhalukkuut-
ta! Yksityistalouksien osalta jo pelkkä ti-
litysten tekeminen käteväksi vähentää 
veronkiertoa. Nykyään on onneksi palk-
ka.fi:n kaltaisia palveluja, joiden avulla 
on helppo suorittaa palkat, verot ja eri-
laiset pakolliset maksut.

■  Piritta Poikonen

ESTÄMÄLLÄ ja rajoittamalla veropa-
ratiisiyritysten toimintaa lainsäädän-
nöllä kaikin mahdollisin keinoin. Teke-
mällä  julkisiksi kaikki yritykset, jotka 
toimivat Suomessa ja joilla veroparatii-
sikytkentöjä. Näin kansalaiset voisivat 
välttää veroparatiisiyritysten tuotteiden 
ja palvelujen ostamista. Harmaan talou-
den yrityksille, yrittäjille ja työntekijöil-
le tehokkaampaa viranomaisten kenttä-
valvontaa ja ankarammat sanktiot.

■  Pirkko Ruohonen-Lerner

TÄMÄ on tärkeä tavoite, joka vaatii tie-
tojenvaihtoa, valvontaa ja ennen kaik-
kea jäsenmaiden sitoutumista yhdes-
sä päätettäviin toimenpiteisiin. Veroja 
voidaan välttää monella tavoin, riippu-
en mm. puhutaanko yksityishenkilöstä 
vai suuryrityksestä. EU-tasolla voidaan 
yrittää puuttua veroparatiiseihin ja yri-
tysten ns. aggressiiviseen verosuunnit-
teluun, mutta yksityishenkilöiden ve-
ronkierto puolestaan on ensisijaisesti 
kansallinen kysymys. EU voi lähinnä jär-
jestää tiedotuskampanjoita tai välit-
tää parhaita käytäntöjä eri jäsenmaiden 
verottajien välillä. Kaikkein tärkein-
tä EU:ssa on vastustaa sellaista yhteis-
vastuuta, jossa toisen jäsenmaan ve-
ronmaksajat joutuvat kärsimään toisen 
maan kansalaisten veronkierrosta.

■  Sampo Terho

EU:SSA yritysverotus olisi saatava sa-
malle tasolle kaikissa jäsenmaissa, jol-
loin verokikkailu - perustamalla tytäryh-
tiöitä toisiin (ja kolmansiin) maihin - ei 
kannata. Veroparatiiseihin on puututta-
va lailla EU:n sisällä ja maailmanlaajuisil-
la sopimuksilla. Rahanpesusta olisi sää-
dettävä kovemmat rangaistukset ja aina 
rahojen menetys valtiolle.

■  Mauno Vanhala

Jussi Halla-aho Erkki Havansi

Piritta Poikonen

Anne LouhelainenLaura Huhtasaari

Pirkko Mattila Mauno Vanhala

Maria Lohela

Pirkko Ruohonen-
Lerner

Ilkka Matinpalo Sampo Terho

Juho Eerola

Juha Väätäinen

Marko Kulpakko

Piirros Lasse Katainen
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Malta aikoo Euroopan parlamentin tahdon vastaisesti 
aloittaa kansalaisuutensa myymisen. 
MALTAN kansalaisesta tu-
lee samalla EU:n kansalai-
nen. Malta kuuluu Scheng-
en-sopimuksen piiriin ja 
maltalainen voi liikkua siten 
vapaasti EU:n alueella. Kai-
ken lisäksi EU-kansalaisuus 
merkitsee viisumivapaata 
matkustamista 163 valtiossa. 
Maltan ja EU:n kansalaisuus 
ei toki irtoa aivan pikkura-
halla. Maltalaiseksi haluava 
joutuu pulittamaan Maltal-
le 650 000 euroa, ja tämän li-
säksi hän joutuu ostamaan 
omaisuutta Maltalta 350 000 
euron edestä, sekä ostamaan 
Maltan joukkovelkakirjoja 
150 000 eurolla.

Maltan pääministeri Jo-
seph Muscat toteaa, että 

saaduilla varoilla rahoite-
taan maan terveydenhuoltoa, 
infrastruktuuria ja opetusta. 
Muscat torjuu Euroopan par-
lamentin kritiikin toteamalla, 
että Malta on suvereeni val-
tio, joka voi itse päättää sen, 
kenelle se myöntää maan 
kansalaisuuden. Maltan hal-
lituksen tiedottaja Kurt Far-
rugia puolestaan kertoo, 
että kansalaisuutta hakevien 
taustat tarkistetaan.

Monilla EU-mailla on sa-
mantyylisiä kansalaisuusoh-
jelmia, joilla pyritään saa-
maan vauraita ihmisiä maan 
kansalaiseksi. Maltan ohjel-
ma poikkeaa siinä, ettei kan-
salaisuutta hakevan ole tar-
vinnut koskaan asua Maltalla 

eikä hänellä tarvitse olla 
minkäänlaisia siteitä Mal-
taan.

EU:n oikeuskomissaari Vi-
viane Reding pitää Maltan 
kansalaisuuskauppaa sopi-
mattomana ja sanoo maan 
rikkovan vilpittömän yhteis-
työaikeen sääntöjä muiden 
EU-maiden kanssa. Yhdys-
vallat on niin ikään huoles-
tunut Maltan aikomuksista, 
sillä Yhdysvallat kuuluu nii-
hin maihin, joilla on sopimus 
EU:n kanssa viisumivapaasta 
matkustamisesta.

Lähteet: Financial Times, CNN

■ TEKSTI HENRI MYLLYNIEMI
     KUVA LEHTIKUVA

EU-kansalaisuus 
kauppatavaraksi

Pian Maltalla voi vierailla muutenkin kuin turistina. Maa kauppaa ulkomaalaisille kan-
salaisuuttaan 650 000 eurolla.

■  KOLUMNI

MEDIA kyselee minulta jatkuvasti, millaiseen ryhmään 
perussuomalaiset europarlamentissa asettuvat tulevalla 
vaalikaudella. Liitymmekö äärioikeiston perusteilla ole-
vaan ryhmään, jatkaako EFD-ryhmämme nykyisellä ko-
koonpanollaan vai onko jotain muuta suunnitteilla? 

MINISTERI Alexander Stubb ehti jopa arvailemaan, 
että jäisimme tyystin vaille ryhmää. Tähän voisi (Mu-
hammad Alia mukaillen) todeta: Jos eurooppaministe-
ri edes uneksii perussuomalaisten jäävän ilman ryhmää, 
hänen olisi syytä herätä ja pyytää anteeksi.

PERUSSUOMALAISET ovat europarlamentissa halut-
tua tavaraa ja meillä on ystäviä yli nykyisten ryhmärajo-
jen. Olen europarlamentissa pitänyt aktiivisesti yhteyttä 
EU-kriittisiin voimiin viimeisen kolmen vuoden aikana. 
Samoin toimi puheenjohtajamme Timo Soini täällä ol-
lessaan ja hän kävi tammikuussa myös henkilökohtaises-
ti Strasbourgissa tunnustelemassa tulevia ryhmäkuvioi-
tamme.

TAVOITTEEMME ovat korkealla. Haluamme olla osa 
vaikutusvaltaista EU-kriittistä ryhmää, jonka täytyy kas-
vaa huomattavasti nykyistä kookkaammaksi. Realisti-
selta näyttäisi, että vaalien jälkeen voisimme onnistua 
kokoamaan uudistusmielisen ryhmän, joka olisi euro-
parlamentin kolmanneksi suurin.

TAVOITE on kova, muttei suinkaan mahdoton. Tulevaa 
ryhmän kasvua tietenkin auttaa se, että europarlamen-
tin kriittiset ja uudistusmieliset puolueet ovat saamas-
sa vaalivoiton ympäri unionia. Samoin aivan uusia EU-
kriittisiä puolueita on nousemassa.

KOLMANNEKSI suurimmaksi ponnistaminen edel-
lyttäisi noin sataa meppiä. Suuremmiksi ryhmiksi jäisi-
vät tuolloin vain kristillisdemokraattien EPP ja sosiaali-
demokraattien S&D. Kolmanneksi suurimman ryhmän 
asema takaisi paitsi äänestysvaltaa, niin valiokuntien pu-
heenjohtajuuksia. Lisäksi ryhmä saisi valmisteltavak-
seen keskeisiä mietintöjä, eli tulevia direktiivejä ja ase-
tuksia.

NYKYÄÄN EU-kriitikot ovat jakautuneet EFD- ja ECR 
-ryhmiin, joiden ympärille myös realistisen EU-politii-
kan tulevaisuus europarlamentissa todennäköisesti ra-
kentuu. Mahdollisuuksia on siis monia, ja ainoastaan 
Stubbin meille vihjailema äärioikeistolaiseen ryhmään 
liittyminen on ennalta poissuljettua. Koko ryhmän syn-
tyminen on vielä epävarmaa, se jäänee pieneksi ja ryh-
mässä on mukana puolueita, jotka johtavat ryhmän eris-
tämiseen parlamentin toiminnassa.

MIKSI tulevaa ryhmäämme sitten kutsutaankin, tär-
keintä on sen poliittinen linja. Tässä suhteessa kaikki on 
jo selvää: tulemme olemaan osa ryhmää, joka haluaa py-
säyttää liittovaltiokehityksen, rajoittaa unionin valtaoi-
keuksia ja vähentää EU-sääntelyä – siis luoda kevyem-
män ja paremman unionin.

AIVAN erityisesti täytyy myös muistaa, että ennen kuin 
ryhmiä päästään rakentamaan, on käytävä ja voitettava 
vaalit. Ennen vaaleja kaikki on lopulta vain suunnittelua 
ja spekulointia.

Perussuomalaisilla 
on kysyntää 
europarlamentissa

SAMPO TERHO

KIRJOITTAJA ON 
PERUSSUOMALAINEN
EUROPARLAMENTAARIKKO

PS ja kokoomus 
EU-vaalien päävaihtoehdot
PERUSSUOMALAISET ja ko-
koomus ovat EU-vaalien pää-
vaihtoehdot. Kyseessä on sel-
keä linjavaali kansalliseen 
päätöksentekoon tukeutuvi-
en perussuomalaisten ja liit-
tovaltiosuuntausta edustavan 
kokoomuksen välillä. Mo-
lemmat puolueet ovat joh-
donmukaisia politiikassaan. 
Perussuomalaisten ovat vas-
tustaneet tukipaketteja ja ko-
koomus on niitä kannattanut. 
Keskusta on kannattanut nii-
tä hallituksessa ja vastustanut 
oppositiossa. SDP taas ensin 
vastusti niitä oppositiossa ja 

on kannattanut hallituksessa.
Perussuomalaisilla on hy-

vät suhteet kansanvaltai-
siin eurokriittisiin ryhmiin Eu-
roopan parlamentissa. Kävin 
kuluneella viikolla henkilö-
kohtaisesti Strasburgissa hoi-
tamassa näitä asioita. Minis-
teri Alexander Stubb osoitti 
karkeaa tietämättömyyttä pu-
huessaan omassa kampanja-
avauksessaan perussuoma-
laisten tilanteesta – tai sitten 
kyse oli tahallisesta provokaa-
tiosta. Stubb joutuu vaalien 
jälkeen häpeämään ylimielis-
tä lausuntoaan.

EU-vaaleissa on tehtävä Eu-
roopan laajuinen Jatko-Jytky. 
Perussuomalaiset on Suomen 
tunnetuin puolue Euroopas-
sa. Nyt tarvitaan lisää poliittis-
ta voimaa. Perussuomalaisilla 
on eri ammatteja edusta-
vat, pätevät ja hyvät ehdok-
kaat kattavasti koko maassa. 
Tänään olen mukana kahden 
perussuomalaisen professorin 
Mauno Vanhalan ja Erkki Ha-
vansin kampanja-avauksessa 
Jyväskylässä.

Timo Soini
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Kurhelan 10-lapsisen perheen huostaanotetut 
kaksospojat karkasivat lastensuojelulaitokses-
ta kotiinsa tammikuun alussa 2014. Pojat eivät 
suostuneet palaamaan laitokseen. Poliisi antoi 
sosiaalityöntekijöille virka-apua ja haki pojat 
väkisin kotoa. Poikien vanhemmat kertovat 
kohua herättäneen tapauksen taustat.

MONTAKO pellillistä säm-
pylöitä on voideltu kyynelil-
lä? Monenko lapsen kasvot 
on pesty kyynelillä?

Kukaan ei tiedä tarkas-
ti, montako tällaista perhettä 
Suomessa on, mutta yksi per-
he on tässä. Perheenäiti ja lä-
hihoitaja Ritva Kurhela, 37, 
leipoo kuusi pellillistä säm-
pylöitä ja kertaa viime vuosi-
en tapahtumia lastensuojelu-
viranomaisten kanssa. 

Sämpylöitä syö nyt seitse-
män lasta, iältään 4–13-vuoti-
aita. Kolme muuta lasta otet-
tiin huostaan kesällä 2013. 
Tuolloin isän epäiltiin pa-
hoinpidelleen lapsia. 

Kyseessä ovat kohutul-
la nettivideolla esiintyvät 
9-vuotiaat kaksospojat, jot-
ka karkasivat lastensuoje-
lulaitoksesta kotiin. Isän 
kuvaamalla videolla kaksi vir-
kapukuista poliisia antaa vir-
ka-apua sitä pyytäneillä so-
siaalityöntekijöille. Poliisit 
kantavat kirkuvat, vastentah-
toisesti kodistaan lähtevät 
lapset kahteen eri autoon.

Nyt Ritva ja perheenisä, 
yrittäjänä asennusalalla työs-
kentelevä Jan-Erik, 34, halu-
avat kertoa perheensä tarinan 
omalla nimellään. Miksi?

- Meillä on vielä liikaa me-
netettävää, isä sanoo.

He eivät enää suostu elä-
mään päivääkään sosiaa-
lityöntekijöiden koston 
pelossa. He eivät suostu uh-
riutumaan. Heidän tahdol-

laan on vain yksi suunta: he 
haluavat lapset takaisin ko-
tiin. Kotiin, jonne myös po-
jat kaipaavat lastensuojelulai-
toksesta. 

   Vuosi 2009: 

Karkulaisuus 
herättää huolen

Yksikerroksisen puutaloko-
din keittiön pöydällä on kak-
sikymmensenttinen nivas-
ka lastensuojelun asiakirjoja, 
kuten esimerkiksi lastensuo-
jeluilmoitukset, avohuollon 
asiakassuunnitelmat, asia-
kaskertomukset, perhetyön-
tekijän laatimat dokumen-
tit, huostaanottohakemukset, 
huostaanottopäätökset ja 
syyttämättäjättämispäätök-
set.

Papereihin on kirjattu per-
heen elämää viimeisten vii-
den vuoden aikana. Niihin on 
merkitty kaikki informaatio, 
jonka lastensuojelu on näh-
nyt perheen kannalta ras-
kauttavana. 

Miten lastensuojelussa he-
räsi huoli? Vanhemmat muis-
televat hellepäivää kesältä 
2009. Sinä päivänä Ritva-äiti 
kuori katraalleen perunoita. 
Hän näki ikkunasta, kuinka 
nelivuotiaat kaksoset ja näi-
tä vähän vanhempi velipoika 
juoksivat vähissä vaatteissa 
autotien päässä olevalle pie-
nelle tietyömaalle. Matkaa oli 

noin 70 metriä. 
- Hain pojat hiekkakasalta, 

äiti kertoo. 
Kotona äiti jatkoi ruuan-

laittoa ja syötti vauvaa. Sitten 
hän huomasi poikien kadon-
neen jälleen. Hän juoksi taas 
hiekkakasalle, jonne poliisi 
oli juuri saapunut. 

- Poliisi ilmoitti, ettei kotiin 
saa lähteä: sosiaalipäivystys 
on tulossa. Joku ohikulkija 
oli nähnyt pojat ensimmäi-
sellä karkureissulla ja teh-
nyt lastensuojeluilmoituksen. 
Sosiaalipäivystäjät kertoivat 
minulle tulleensa tekemään 
kiireellisen sijoituksen, äiti 
puistelee päätään.

Sijoitus voitiin kuitenkin 
välttää, koska äiti oli paikalla.

   Vuosi 2012: 

Pahoinpitelyepäily 
tutkintaan

Lastensuojelun huoli vah-
vistui vuonna 2011. Koulun 
aloittaneet kaksospojat myö-
hästelivät aamuisin. Murros-
ikä kuohutti esikoistytärtä. 
Vanhemmat kertovat kään-
teentekevästä palaverista. 

- Sosiaalityöntekijä sa-
noi yllättäen, että asiakas-
ohjausryhmä oli päättänyt 
huostaanotosta, mutta ”me 
annamme teille vielä yhden 
mahdollisuuden”, isä muis-
telee. 

- Lisäksi hän ilmoitti, ett-

Perhe kohuvideon takana

Taistelemme 
pojistamme

emme voi pärjätä kymmenen 
lapsen kanssa, koska hän ei 
itse tahdo jaksaa kahden lap-
sen kanssa, äiti lisää.

- Siihen minä vastasin, että 
pitäisiköhän tuostakin alkaa 
valmistella huostaanottoa, isä 
sanoo. 

Se lause riitti yhteistyöky-
vyn heikentymiseksi.

Perheelle tarjottu avo-
huollon tuki tarkoitti koto-
na tehtävää perhetyötä, jon-
ka vanhemmat kokivat aluksi 
lähinnä ”kahvitteluksi ja van-
hemmuuden arvioinniksi”. 
Lisäksi annettiin taloudellis-
ta apua ja järjestettiin toises-
sa kunnassa asuva tukiperhe, 
jossa Kurhelan lapset kävivät 
viikonloppuisin. 

Tukiperheen äiti oli perhe-
kodin toimitusjohtaja. Elo-
kuussa 2012 hän soitti sosi-
aalityöntekijöille: pojat olivat 
kertoneet isän hakkaavan, 
lyövän remmillä ja tukistavan 
heitä. Ilmoittajan mukaan 
pojat eivät halunneet pala-
ta kotiin.

Pahoinpitelyepäilyjen seu-
rauksena pojat sijoitet-
tiin välittömästi ilmoittajan 
perhekotiin. Sieltä poikia kul-
jetettiin kouluun päivittäin. 

- Vasta meidän juristisuku-
laisen puututtua asiaan po-
jat palautettiin kotiin viikon 
päästä, vanhemmat sanovat.

Lastensuojelu teki palve-
luntarjoajansa soiton jälkeen 
poliisille tutkintapyynnön 

Ritva ja Jan-Erik Kurhelalla on kymmenen 
lasta. Perheen 9-vuotiaat kaksoispojat ovat tällä 
hetkellä lastenkodissa vastoin perheen tahtoa. 
– Taistelemme niin kauan, että saamme pojat ta-
kaisin kotiin, väsyneet vanhemmat painottavat. 
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Kaksoset eivät 
päässeet kotiin edes 
jouluksi. Lasten-
suojelulaitoksessa 
he askartelivat 
hellyttävät lahjat 
sisaruksilleen ja 
vanhemmilleen. 
Yksi lahjoista oli vi-
tamiinipurkki, jonka 
sisällä oli aurin-
gonkukansiemeniä. 
- Muista äiti antaa 
nämä linnuille. Ja 
anna sitten pikkusis-
kolle tyhjä purkki le-
luksi, toinen pojista 
viestitti.

pahoinpitelyasiasta. Sosiaa-
lityöntekijät käyttivät tut-
kimuksissa apunaan Nalle-
kortteja. Marraskuussa poliisi 
kuulusteli lapsia. 

Toukokuussa 2013 vanhem-
pia kuultiin pahoinpitelys-
tä puhelimitse. Poliisi ilmoitti 
asiasta tulevan syyttämättä-
jättämispäätöksen. Samoihin 
aikoihin perheen murrosikäi-
nen tyttö sijoitettiin avohuol-
lon tukitoimen sijoituksena. 

- Siihen suostuimme, koska 
olimme itse pyytäneet lasten-
suojelusta apua tyttärelle. Us-
koimme sosiaalitoimen lupa-
uksiin lyhyestä sijoituksesta 
”pysäytyksenä”, jonka jälkeen 
tyttö alkaisi noudattaa sään-
töjä, vanhemmat myöntävät.

Toisin kävi, oireilu paheni. 
Tytär karkasi lastenkodista. 
Siksi sosiaalityöntekijät jat-
koivat sijoitusta kiireellisenä. 

Kesäkuun puolivälissä tu-
kiperheen isä palautti muut 
Kurhelan lapset kotiin, mut-
ta ei kaksospoikia. Syy oli se, 
että tukiperheäidillä oli he-
rännyt uusi epäily poikien 
pahoinpitelystä. Hän oli il-
moittanut tästä lastensuoje-
luun, joka teki asiasta uuden 
tutkintapyynnön. 

- Yksi meidän tytöistä juok-
si heti kotiin palattuaan ker-
tomaan, että tukiperheäiti 



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i16

PS I H M I S E T

oli käynyt velipojan rinnuk-
siin kiinni, painanut seinää 
vasten ja huutanut: ”Te ette 
mene kotiin!”, äiti sanoo.

Tämän kuultuaan isä soitti 
hätäkeskukseen. Sosiaalipäi-
vystykseen oli jo ennen tätä 
tullut soitto toisesta perhees-
tä, jonka lapsi oli niinikään 
kertonut kyseisestä kiinnipi-
totilanteesta tukiperheessä 
ollessaan.

Lastensuojelu selvitti tapa-
usta ja piti tärkeänä varmis-
taa tukiperheäidin oikeus-
turvan. Tämä kiisti jyrkästi 
lasten kertomukset. 

- Tutkintapyyntöä ei tehty, 
vaikka meille niin luvattiin. 
Pojat siirrettiin tukiperhees-
tä lastenkotiin minun ehdot-
tomasta pyynnöstäni, kun ko-
tiinkaan ei poikia suostuttu 
palauttamaan, isä painottaa.

   Vuosi 2013: 

Huostaanotto on 
lapsen etu 

Heinäkuussa 2013 lasten-
suojelijat hakivat kolmen lap-
sen huostaanottoa: ”Lasten 
isä on mahdollisesti kuritta-

nut perheen lapsia fyysises-
ti ja hallitsee heitä pelolla. 
Vaikka isä ei käyttäisikään vä-
kivaltaa, väkivallan uhka on 
jossain muodossa olemassa 
lasten mielessä…” 

Huostaanottoa tuettiin 
myös sillä, että isä nähtiin 
perheen ainoaksi auktoritee-
tiksi, eikä äiti pystynyt asetta-

maan rajoja. 
- Tässä lukee, että meil-

lä olisi ollut kasvatuksellisia 
ristiriitoja ja puutteita hyvi-
en tapojen välittäjinä, emme-
kä me olisi ottaneet vastaan 
kaikkia tukitoimia, isä ihmet-
telee esitellessään huostaan-
ottohakemuksen paperia.

- Viimeinen kohta on ihan 

totta. Jotkut tukitoimet olivat 
nimittäin turhia ja meidän 
kaikkien elämäntilanteeseen 
sopimattomia, äiti tarkentaa.

Huostaanottohakemuksen 
perusteella kaksoset oireili-
vat: myöhästelivät, tappelivat 
ja sotkivat paikkoja. Perhe-
työn raporttien mukaan per-
hearki oli sekasortoista ja ra-
jatonta. Kotona ei ollut siistiä. 
Äidillä ei ollut voimavaroja. 

- No ei ne tavarat tässä suur-
perheessä ole tiptop-järjes-
tyksessä, mutta ei meidän 
koti mikään kaatopaikka ole. 
Ja pojat ovat ihan normaale-
ja, eloisia poikia, äiti puolus-
telee.

Isän mielestä perustelut 
ovat sikälikin erikoisia, että 
perhetyö oli lopetettu jo neli-
sen kuukautta ennen poikien 
kiireellistä sijoitusta. 

- Syy oli, että perhetyön ta-
voitteisiin oli päästy eikä tu-
elle enää nähty tarvetta. 
Kaikki oli siis ok. 

Todistajana kuultu perhe-
työntekijä ei ollut vuoden ai-
kana havainnut isässä väki-
valtaisuutta. Isä oli hänelle 
kertonut kurittaneensa jos-
kus lapsia, vuosia sitten. Äi-
tikin osasi perhetyöntekijän 
mielestä komentaa lapsia. 

- Olen avoimesti puhunut 
siitä, että nuorempana vaa-

din liikaa pieneltä lapselta. 
Tätä asiaa olen käsitellyt pal-
jon ja tullut viisaammaksi, isä 
pohtii.

Marraskuussa tuli syyttä-
mättäjättämispäätös. 

- Mutta poikia ei palautettu-
kaan kotiin, vanhemmat huo-
kaavat.

Muutama päivä ennen jou-
lua perhe sai huostaanotto-
päätöksen. Hallinto-oikeus 
katsoi, että kasvuolosuhteet 
uhkasivat vakavasti vaarantaa 
poikien kehityksen: ”He tu-
levat tarvitsemaan sijaisvan-
hempien erityistä huomiota.”

Hallinto-oikeuden asian-
tuntijajäsen olisi tosin hylän-
nyt hakemuksen, koska hä-
nestä huostaanoton tarve ei 
ollut kiistaton. 

   Vuosi 2014: 

Taistelu poikien 
puolesta

Kurheloiden lähipiiri ei tun-
nista perhettä asiakirjoista.

- Tässä kodissa on välittä-
mistä, huolenpitoa, rakkautta 
ja rajoja, kertoo äidin sairaan-
hoitajaystävä.

- Ei Janne tekisi pahaa kär-
päsellekään, sanoo puoles-
taan isän lapsuudenystävä.
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Mäntylä: Lastensuojelussa liikkuu raha

Lapsia on suojeltava, 
mutta ei ylisuojeltava

- NYKYINEN rahoitusmalli on 
siirtänyt painopisteen avo-
huollon tukitoimista viimesijai-
siin, raskaisiin toimenpiteisiin, 
sanoo perussuomalaisten kan-
sanedustaja Hanna Mäntylä.

Perussuomalaisten 2. varapu-
heenjohtaja ja kansanedustaja 
Hanna Mäntylä vaatii hallitus-
tasolla välitöntä puuttumista 
lastensuojelun tilanteeseen.

- En tiedä miten pitkälle on 
mentävä tai kuinka järkyttäviä 
asioita tapahduttava, jotta hal-
litus ryhtyy toimiin. Edellinen 
peruspalveluministeri aset-
ti työryhmän, jota johti Aulik-
ki Kananoja. Työryhmä teki an-
siokkaan raportin, jossa tuotiin 
esiin lukuisia epäkohtia, joita 
lastensuojelussa on. Mitä sen 
jälkeen on tapahtunut? Ei juu-

ri mitään. Hallitus ei kuule edes 
ammattilaisia, Mäntylä ihmet-
telee.

Esimerkiksi Lastensuoje-
lun Keskusliitto on tuoreessa 
kannanotossaan vaatinut mi-
nisteriöltä vastuunottoa las-
tensuojelun uudistusten toi-
meenpanossa.

- Kaiken lähtökohtana tuli-
si olla kokonaisvaltainen ote 
koko lastensuojeluun sekä yli-
päätään lapsi-, nuoriso- ja 
perhepolitiikkaan, sekä las-
tensuojelun rahoituspohjan 
uudistaminen. Nykyinen rahoi-
tusmalli, eli lastensuojeluker-
roin, on siirtänyt painopisteen 
avohuollon tukitoimista viime-
sijaisiin, raskaisiin toimenpitei-
siin. Tämä on johtanut osaltaan 
myös markkinoiden avautumi-

seen sellaisille toimijoille, joi-
den ainoa tavoite on tuottaa 
yritykselle voittoa. Aivan liian 
usein päädytään kodin ulko-
puoliseen sijoittamiseen. To-
siasia on, että lastensuojelus-
sa pyörii rahamassa, joka tällä 
menolla lähentelee pian mil-
jardia euroa – ja ottajia löytyy, 
Mäntylä huomauttaa.

Ennaltaehkäisy tärkeää

Mäntylän mielestä rahoitus-
malli tulisi muuttaa varhaisen 
puuttumisen kertoimeksi, joka 
palkitsisi kuntia varhaisesta 
puuttumisesta ja ennaltaehkäi-
sevästä työstä.

- Tätä olen esittänyt jo vuon-
na 2011 ja jättänyt aiheesta 
toimenpidealoitteen. Toimen-

pidealoite lepää odottamas-
sa aikaa parempaa. Väitän, että 
varhaisen puuttumisen malli 
olisi huomattavasti kustannuk-
sia säästävä ja ennen kaikkea 
inhimillinen ja oikeudenmu-
kainen malli. Rahojen korva-
merkintä ei myöskään ole ne-
gatiivinen asia, päinvastoin 
sillä voitaisiin ohjata lasten-
suojelua ennaltaehkäisevään 
suuntaan.

- Yhä useampi suomalainen 
tuntuu pitävän lastensuojelua 
lasten ja perheiden vainoami-
sena sen sijaan, että se nähtäi-
siin aidosti auttamistyötä teke-
vänä tahona. Syitä varmasti on 
useita aina asenteista lähtien 
mutta näen, että eräs merkit-
tävä ongelma on rahoitusmal-
li. Toivon todella, että hallitus 

KIRJAILIJA-TOIMITTAJA Ma-
ria Syvälä kertoo kirjoittaneensa 
Hukassa Huostassa -tietokirjan 
kaikkien niiden perheiden puo-
lesta, jotka taistelevat maamme 
epäoikeudenmukaisessa lasten-
suojelujärjestelmässä.

- Olen järkyttynyt niistä syistä, 
joiden taakse lastensuojelu pii-
loutuu, jotta pystyy ottamaan 
huostaan tavallisen perheen lap-
sia. ”Vakavan vaaran” käsite on 
nyt täysin häilyvä. Kaiken näke-
mäni ja kokemani perusteella 
voin sanoa suoraan, että jos You-
tubessa videonsa julkaisseelta 
Kurhelon perheeltä voidaan ot-
taa osa lapsista pois, ne voidaan 
viedä silloin keneltä tahansa, Sy-
välä painottaa.

- Kaikilla vanhemmilla on oi-
keus myös dokumentoida per-
heen ja lastensuojelun välisiä ta-
paamisia. Tapauksessa videon 
julkaiseminen oli hätähuuto.

Syvälä pohjaa kommenttinsa 
siihen, että hän vietti videon jul-
kaisun jälkeen kaksi vuorokaut-
ta kyseisessä perheessä ja kävi 
läpi kymmeniä tunteja perheen 
ja lastensuojelun välisiä doku-
mentteja. Syvälän mielestä Suo-
messa on tällä hetkellä vakavia 
oikeusturvaongelmia lastensuo-
jelussa. Ammattilaiset pyörit-
tävät perheitä ammattikielellä, 
mitä perheet eivät välttämättä 
ymmärrä.

- Suomessa tehdään sattuman-
varaisesti sekä erittäin hyvää las-
tensuojelua ja toisaalta laittomia 
huostaanottoja, jolloin ei nou-
dateta asiakaslähtöisyyden peri-
aatetta ja tarjota perheille ensin 
riittäviä avohuollon tukitoimia. 
Sijaishuoltoa toteutettaessa on 
otettava huomioon perheen jäl-
leenyhdistäminen lapsen edun 
mukaisella tavalla. 

Syvälä kertoo seuraavansa ak-
tiivisesti Hukassa huostassa 
-kirjansa haastateltavien koh-
taloita ja päivittää niitä omil-
le kotisivuilleen. Nyt ainakin yh-
den perheen lapsi on palautettu 
kotiin ja yhdessä tapauksessa 
kunta ja sairaanhoitopiiri ovat 
saaneet huomautuksen edus-
kunnan oikeusasiamieheltä.

- Miten ihmisoikeuksien yti-
messä työskentelevä lasten-
suojelu voi virheitä myöntäes-
säänkin piiloutua ”inhimillisen, 
yksittäisen erehdyksen” taakse 
siten, ettei vastuuta ole kellään? 

Eihän kukaan halua olla tällai-
sen traumatisoivan inhimillisen 
erehdyksen kohde! Näyttö huos-
taanoton tarpeesta täytyy olla 
kiistaton. Tämän lisäksi lain 5 § 
mukaan on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota lapsen tai nuoren 
mielipiteisiin ja toivomuksiin. 
Kurhelan perheen tapauksessa 
kaksospojat ilmaisivat mielipi-
teensä täysin selvästi – jaloillaan.

■ TEKSTI MINNA 
     KORVA-PERÄMÄKI
     KUVA LAURI DAMMERT

Vieraat ovat järkyttyneitä, 
miksi kolme lasta on huos-
tassa, kun muillakaan ei ole 
hätää kotona. Nyt kaksos-
pojat eivät saa soittaa ko-
tiin. Vanhemmat saavat 
tavata heitä valvotusti muu-
taman tunnin viikossa.

Rajoitukset ovat tulleet 
voimaan nettivideon jul-
kaisun jälkeen. Vielä jul-
kaisemattomista tallen-
teista selviää vanhempien 
olleen yhteistyökykyisiä vi-
ranomaisten kanssa: he il-
moittivat karanneista pojis-
ta ja koettivat monin tavoin 
saada poikia palaamaan lai-
tokseen, mutta pojat eivät 
suostuneet lähtemään. Uu-
den pahoinpitelyepäilyn 
pelossa isä ei voinut kantaa 
rimpuilevia karkulaisia au-
toon. Eikä äidillä ollut sy-
däntä retuuttaa lapsiaan 
pitkin pihoja.

- Me ei voida antaa pojille 
viestiä, etteivät he olisi ter-
vetulleita kotiin ja että me 
hylkäisimme heidät, äiti sa-
noo.

Siksi poliisit tulivat lopul-
ta hakemaan pojat. Viime 
kesänä oli itkevien karku-
laisten hakijana sosiaali-
työntekijä kollegoineen. 
Sitä videota katsellessa isä 
murtuu. 

Hän katoaa takkahuo-
neeseen, tärisee nurkas-
sa, itkee. Ahdistus purkau-
tuu huutona. Isä kokee, että 
häntä vastassa on valvoma-
ton lastensuojeluhallinto 
pakkoapuineen, tyhjine lu-
pauksineen, virkavallalla 
uhkailuineen sekä epämää-
räisine oletuksineen, jot-
ka päätyivät asiakirjoihin 
absoluuttisiksi totuuksiksi 
kirjattuina. 

- Yhdessä palaverissa kuu-
lin, että olisin uhkaillut 
työntekijää perhesurmalla 
tekstiviesteissäni! Se oli mi-
nulle liikaa, isä kertoo. 

Eivätkä tuomarit tarkis-
taneet, miltä osin kirjauk-

set olivat totta tai väärinkä-
sitystä.

- Pojat muka itsetuhoi-
sia ja empatiakyvyttömiä?! 
Ne sai meidän pojat näyt-
tämään tunnevammaisil-
ta hirviöiltä. Meidän vilk-
kaat jekuttajat, jotka aina 
hymyilivät! Jo vauvoina ne 
keksi seistä pinnasängyis-
sään ja hytkytellä sänkyjä 
kilpaa pitkin laminaattia. 

Mies kiroaa sinisilmäi-
syyttään. Alusta asti vais-
to sanoi hänelle, että lasten-
suojelun pyrkimyksenä oli 
löytää jonkinlainen näyt-
tö sille, että lapset voitaisiin 
ottaa pois. 

Siksi hän dokumentoi las-
tensuojelun toimet - kään-
teisen todistustaakan 
vuoksi - pystyäkseen myö-
hemmin todistamaan itsen-
sä ja vaimonsa syyttömyy-
den.

- Me olemme ihan loppu, 
hän itkee, mutta suoristaa 
kohta selkänsä, pohjalainen 
mies ja jatkaa:

- Lapset kotiin! Niin kau-
an minä taistelen. Minulla 
on kymmenen ja yksi syytä 
elää: lapset ja Ritva. 

■ TEKSTI MARIA SYVÄLÄ
     KUVAT MARIA SYVÄLÄ JA 
     ARI KETTUNEN

Jutun kirjoittaja on siu-
rolainen lastensuojeluun 
kahden vuoden ajan pe-
rehtynyt kirjailija ja toi-
mittaja. Tätä artikkelia 
tehdessään hän asui kak-
si vuorokautta Kurheloil-
la, luki lastensuojeluasia-
kirjoja, katseli ja kuunteli 
vielä julkaisemattomia 
tallenteita sekä haastat-
teli myös perheen lähipii-
riä. Artikkelin teko taus-
tatutkimuksineen kesti 
viikon. Sinä aikana Suo-
messa sijoitettiin kiireelli-
sesti 77 lasta.

Kurhelan perheestä 
on tehty vähintään 11 
lastensuojeluilmoi-
tusta. Ilmoituksissa 
olivat huolina milloin 
pahoinpitelyepäily, 
sisarusten väliset 
tappelut, isän pitkät 
työpäivät, yksi krii-
sitilanne ja suurper-
heen äidin mahdol-
linen jaksaminen. 
Yksi teki ilmoituk-
sen, koska perhe oli 
ilmoittajan mielestä 
köyhä.

Maria Syvälä

kuulisi niin asiantuntijoiden 
kuin tavallistenkin kansalais-
ten äänen ja ryhtyisi viimein 
työhön lastensuojelun osal-
ta. Keinoja ja ratkaisuja on 
jo olemassa – nyt vaaditaan 
enää poliittista tahtoa, Män-
tylä tietää.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
     KUVA MATTI MATIKAINEN
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Talous sakkaa, mutta käytetyn ta-
varan kauppa käy vilkkaana ja myy-
mälöitä perustetaan lisää eri puolil-
le Suomea. Esimerkiksi Jyväskylässä 
toimii toistakymmentä kirpputoria.

HYVÄLAATUINEN käytet-
ty tavara tekee hyvin kaup-
pansa tällä hetkellä. Kirppu-
toritavaroiden suosikkilistalle 
kuuluvat vanhat astiat, lelut, 
kirjat sekä lastenvaatteet. Sen 
huomaa, jos kiertää kirppu-
toreilla. Maria Rajala on saa-
punut Jyväskylässä sijaitse-
vaan Kirpputori Silinteriin 
kahden lapsen kanssa

- En myy itse, mutta annan 
pieneksi jääneet lasten vaat-
teet sukulaisille tai tuttavil-
le. Välillä täällä tekee löytöjä. 
Pääasia on, että vaatteet ovat 
ehjiä sekä puhtaita ja niiden 
hinta ei ole liian korkea, Ra-
jala sanoo. 

Yrittäjä Timo Jäkkö pe-
rusti Silinterin yhdessä serk-
kunsa Joonatan Kuosmasen 
kanssa Jyväskylään vuon-
na 2010. Kirpputorin paik-

ka on vaihtunut Laajavuoren 
kaupunginosasta Kirrin oma-
kotitaloalueelle. Kaikki 190 
myyntipöytää on täynnä ta-
varaa. 

- Tulijoita on ollut alusta al-
kaen koko ajan. Talouden ylä- 
ja alamäet eivät ole vaikutta-
neet myyjien määrään, vaan 
kierrättäminen on ollut tren-
dinä jo pidempään, Jäkkö sa-
noo.

Jyväskylän lisäksi Jäkkö on 
avannut serkkunsa kanssa 
kirpputorin myös Tampereel-
le. Käytetyn tavaran kauppa 
ei ole Jäkön mielestä elinta-
somittari.

- Tämä on vaatteiden ja ta-
varoiden suhteen perhekirp-
putori. Tämä ei ole suinkaan 
vähävaraisten harrastus, vaan 
asiakkaita on laidasta laitaan, 
Jäkkö tietää.

Kirpputori 
säästää ympäristöä 
ja lompakkoa  

Pöytämäärällä mitattuna 
Jyväskylän suurin kirpputo-
ri sijaitsee Seppälän kaupun-
ginosassa. Kirpparilla.fi -ni-
meä kantavalla kirpputorilla 
on noin 390 myyntipöytää. 
Jyväskyläläinen Mervi Pyl-
väläinen on vuokrannut pöy-
dän viikoksi.

 - Kaapit ja varasto pi-
tää tyhjentää, sillä meillä 
on muutto edessä. Tästä saa 
myös hieman rahaa, joka tu-
lee lapsiperheelle tarpeeseen, 
Pylvänäinen kertoo. 

Pylvänäinen ostaa kirpputo-
reilta kirjoja, leluja ja lasten 
juhlavaatteita. Myymättä jää-
neet vaatteet hän vie SPR:n 

Käytetyn 
tavaran 
kauppa 
kasvaa

Suomen talouden pisin laskukausi 150 vuoteen
SUOMEN talouden finanssikriisis-
tä alkanut, jo kuusi vuotta kestä-
nyt alamäki jää taloushistoriaan, 
kirjoittaa Nordean pääekonomisti 
Aki Kangasharju Taloustaidon blo-
gissaan. Kyseessä on nimittäin rau-
hanajan pisin laskukausi ainakin 

150 vuoteen. 
Lähin vertailukohta meneillään 

olevalle laskukaudelle löytyy vain 
vuonna 1913 alkaneesta, ensim-
mäistä maailmansotaa ja sisällisso-
taa edeltäneestä talouden laskus-
ta, jota kesti yhdeksän vuotta. 

Kangasharjun mukaan nykyisestä 
talouslamasta tulee pidempi. Pik-
ku hiljaa käynnistynyt kasvu jatkuu 
lähivuosina niin hitaasti, että kes-
tää vielä jopa yhdeksän vuotta en-
nen kuin päästään vuoden 2008 
tasolle.

Hakkarainen: Puolustaako Rinne suomalaista työläistä?
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja 
Teuvo Hakkarainen ihmettelee ammattiliit-
to Pron puheenjohtajan Antti Rinteen (ku-
vassa) näkemyksiä perussuomalaisista. Rin-
ne nimitteli puolueen edustajia ”rasisteiksi 
ja fasisteiksi”.

- On vaikea nähdä, miten SDP ja Ant-
ti Rinne tällä hetkellä ajavat Suomen etua? 
Hallituksessa oleva SDP ja sen ministeri Ur-

pilainen etunenässä ohjaavat suomalais-
ten työmiesten ja -naisten rahoja ilmas-
tonmuutostalkoisiin, maahanmuuttoon, 
maailmalle tukipaketteihin ja kehitys-
apuun. Sen lisäksi SDP on muiden hallitus-
puolueiden kanssa ajamassa Suomen vien-
titeollisuutta alas, Hakkarainen luettelee.

- Rinne on edustavinaan rasvanahkais-
ta työläistä, mutta samanaikaisesti juu-

ri hän on heidän taskuillaan ja syö heidän 
laskuunsa. Miltähän tehdastyöläisestä tun-
tuu, kun hän aamulla lähtee työhönsä ja 
samaan aikaan jotkut huonosti työllistyvät 
maahanmuuttajat vielä nukkuvat? 

Lue Hakkaraisen koko kirjoitus: 
http://uutiset.perussuomalaiset.fi/hakka-
rainen-puolustaako-antti-rinne-suomalais-
ta-tyolaista/

kierrätyskonttiin. SPR:llä ei 
ole vuokrapöytiä, mutta se 
ottaa vastaan lahjoituksi-
na puhdasta ja ehjää tavaraa. 
Suomalaiset ostavat entistä 
enemmän toisiltaan ja säästä-

vät siten lompakkoaan ja ym-
päristöä. 

- Ostan usein tavaraa kirp-
putorilta, koska vaatteiden ja 
tavaroiden hintataso on edul-
linen kauppaan verrattuna. 

Lastentarvikkeet ja vaatteet tekevät hyvin kauppansa 
kirpputoreilla. 

Mervi Pylväläinen 
on vuokrannut 
myyntipöydän 
jyväskyläläiseltä 
kirpputorilta. 
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HARRY LINNARINNE
KIRJOITTAJA ON 
TEKNIIKAN TOHTORI JA 
KAUPPATIETEIDEN MAISTERI

Suomen talouden pisin laskukausi 150 vuoteen

STORA ENSO aikoo sulkea pa-
perikoneen Kemin Veitsiluo-
dossa ja aloittaa yt-neuvottelut 
enimmillään 90 työntekijän vä-
hentämiseksi. Syynä vähennys-
tarpeeseen on aikakauslehtipa-
perin kysynnän heikentyminen. 

Tällä hetkellä Stora Enso työl-
listää Veitsiluodossa noin seit-
semänsataa työntekijää. 

Tehtaalla käytiin viimeksi yt-
neuvotteluja syksyllä, jolloin 
joitakin kymmeniä työntekijöi-
tä sai lähteä. Veitsiluodon pape-
rikone on tarkoitus sulkea py-
syvästi parissa kuukaudessa. 
Stora Ensolle se tarkoittaa 15 
prosentin laskua aikakauslehti-
paperin enimmäistuotannossa.

PALKANSAAJAJÄRJESTÖT 
haluavat työeläkepomojen 
osakeomistukset julkisiksi. 
SAK, STTK ja Akava pitävät Il-
marisen toimitusjohtaja Harri 
Sailaksen (kuvassa) kannan-
ottoa julkisuuden puolesta 
osoituksena ilmapiirin muut-
tumisesta avoimempaan 

suuntaan. 
Keskustelu liittyy loppu-

vuonna virkamiesvalmiste-
luun palanneeseen lakihank-
keeseen, jonka tarkoituksena 
on lisätä omistusten julki-
suutta. Elinkeinoelämän kes-
kusliitto EK:n kerrottiin tor-
panneen julkistamisen.

Työeläkepamppujen omistukset julkisiksi

Stora Enso sulkemassa paperikoneen

Tässä säästää rahaa ja kier-
rättäminen on myös ympä-
ristöystävällistä, Pylvänäinen 
sanoo. 

Pasi Nieminen on yksi vii-
destä Kirpparilla.fi -kirppu-
torin yrittäjistä. Jyväskylän 
lisäksi yrityksellä on toinen 
myymälä Kuopiossa.

- Meidän keskimääräinen 
tilitys on viikossa noin 160 
euroa asiakasta kohden. Jo-
notusaika on noin viikon, 
mutta se pitenee kun men-
nään pyhiä. Täälläkin on 
myyntisesongit kuten kau-
poissa. Kesävaatteet eivät oi-
kein tahdo mennä kaupaksi 
enää syksyllä, Nieminen ker-
too. 

Niemisen mukaan tavaroi-
den tai vaatteiden hinnoitte-
lu saattaa olla aluksi vaikeaa, 
mutta sopiva hintataso löy-
tyy kun kiertää ja katsoo mil-
lä hinnalla muut myyvät ta-
varoitaan. Huonokuntoiset 
vaatteet eivät kiinnosta ke-
tään, vaan Nieminen neu-
voo laittamaan käytetyimmät 
vaatteet suoraan kierrätys-
konttiin. 

Kirpputoreilta häviää tava-
raa yllättävän vähän. Niemi-
sen mukaan suurempi riesa 
aiheutuu siivouksesta, sil-
lä asiakkaat kuljettavat usein 
vaatteita ympäriinsä ja jät-
tävät ne toisiin pöytiin, kun 
löytävät mielestään vielä pa-
remman ja edullisemman pu-
seron tai muun vaatteen. 

Jyväskylässä rekillisen 
myyntipaikan viikkovuokra 
vaihtelee keskimäärin 20-30 
euron välillä. Tämän lisäksi 
osa yrittäjistä veloittaa muu-
taman prosentin myyntipro-
vision. 

Nettikauppa 
kiinnostaa verottajaa

 
Perinteisten kirpputorien 

määrän lisäksi vanhojen ta-
varoiden verkkokauppa on 
kasvanut voimakkaasti muu-
taman viime vuoden aika-
na. Suosittuja sivustoja ovat 
muun muassa Huuto.net ja 
Tori.fi. Esimerkiksi Tori.fi 
-palvelussa julkaistiin vuon-
na 2012 yhteensä 1,7 miljoo-
naa ostetaan-, myydään- tai 
annetaan -ilmoitusta. Niiden 
kokonaisarvo oli 5,9 miljar-
dia euroa. 

Verontarkastusyksikön oh-
jaus- ja kehittämisyksikön 
ylitarkastaja Timo Puiro 
kertoo, että verohallinto val-
voo käytetyn tavaran kaup-
paa olemassa olevien resurs-
sien puitteissa. 

- Verohallinto seuraa aktii-
visesti uusia ilmiöitä ja esi-
merkiksi internet kauppa-
paikkoja. Sähköisen kaupan 
lisääntyessä ja monimuotois-
tuessa myös valvontaresurs-
seja pyritään lisäämään ja 
kohdentamaan tarpeen mu-
kaan eri sähköisen kaupan 

osa-alueille, Puiro toteaa.
Yrittäjä Pasi Nieminen ker-

too, että verottaja on pyytä-
nyt tietoja paljon kauppaa 
tehneestä myyjästä vain yh-
den kerran. Tuloverolais-
sa on säädetty verovapaaksi 
omassa tai perheen käytös-
sä olleen tavanomaisen ko-
ti-irtaimiston luovutuksista 
saadut luovutusvoitot, jos nii-
den määrä on yhteensä enin-
tään 5 000 euroa vuodessa. 

- Käytännössä tällaisen käy-
tetyn tavaran myynnistä ei 
yleensä luovutusvoittoa syn-
ny, koska hankintameno on 
suurempi kuin myyntihinta, 
sanoo johtava veroasiantun-
tija Tero Määttä, Henkilö-
verotusyksikön ohjaus- ja ke-
hittämisyksiköstä.

Määttä muistuttaa, että 
muun omaisuuden kirpputo-
rimyynnistä saadut luovutus-
voitot ovat veronalaista tu-
loa, jos tällaisen omaisuuden 
yhteenlasketut luovutushin-
nat ovat yli tuhat euroa. Tu-
loa verotetaan pääomatulon 
veroprosentin mukaan.

■ TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

Yrittäjä Pasi Nieminen 
pitää kirpputoria Jyväs-
kylässä ja Kuopiossa. 

■  KOLUMNI

OLI eräs marraskuinen maanantaiaamupäivä. Tulin juuri 
koirien kanssa aamukävelyltä. Oli oikein rauhallista kävellä 
kylän raittia, koska kaikki kyläläiset - minua lukuun ottamat-
ta - olivat töissä. Miten tähän on tultu? 

OLEN kansainvälisen liikkeenjohdon ammattilainen. Näin 
ainakin sanon lukuisissa työhakemuksissani, joita on tullut 
jätettyä jo satoja. Tällä hetkellä olen 48-vuotias, ja työuraa 
takana 25 vuotta. Noista työvuosistani olen asunut ja työs-
kennellyt ulkomailla kolmessa eri maassa noin 10 vuotta. Siis 
40 % työajastani! Koulutukseltani olen tekniikan tohtori ja 
kauppatieteiden maisteri. Olen tavallaan suorittanut kolme 
eri akateemista tutkintoa, koska perustutkintoni teknillises-
tä korkeakoulusta on sähkötekniikasta ja jatko-opintoni tein 
tuotantotalouden laitoksella. Olen tästä kiitollinen Suomel-
le ja suomalaiselle yhteiskunnalle, että olen voinut opiskella 
näin paljon ja tehdä sen erittäin halvalla. 

JÄIN pääsiäisenä kolmatta kertaa työttömäksi tällä vuosi-
tuhannella, ja toista kertaa tällä vuosikymmenellä. Edelli-
sellä kerralla olin työttömänä 379 päivää ja nyt olen ollut il-
man työtä 228 päivää. Kun edellisen kerran ilmoittauduin 
paikallisessa työvoimatoimistossa työttömäksi vuoden 2011 
alussa, olin lähes ainoa kantasuomalainen työtön työnhaki-
ja. Kun nyt menin samaan toimistoon pääsiäisen alla 2013, 
oli muutos silmiinpistävä. Työvoimatoimiston aula oli täyn-
nä ikäisiäni ja näköisiäni kantasuomalaisia miehiä vailla töi-
tä. Suurin osa vaikutti akateemisesti koulutetuilta. Mitä oli 
tapahtunut noina reiluina kahtena vuotena? 

YHTEISKUNTAMME arvomaailmassa on tapahtunut iso 
muutos. Yhteisöllisyydestä on siirrytty nopeasti ja voimak-
kaasti yksilökeskeisyyteen. Keskinäisen välittämisen ja yh-
teen hiileen puhaltamisen kulttuuri on sammunut. Samal-
la yrityselämämme on voimakkaasti amerikkalaistunut, ja 
koko kansantalous on siirtynyt voimakkaasti kvartaalivetoi-
seksi. Pikavoittoja etsitään ja ne sallitaan. Tässä minusta on 
suuri vastuu hallituksella, joka on omilla toimillaan osaltaan 
sallinut tämän tapahtuvan ja jopa vahvistanut ilmiötä. Mi-
nistereillä tuntuu olevan tärkeämpää päästä fasaanijahtiin 
suuryritysten pääjohtajien kanssa, kuin työllisyyden hoito. 

YHTEISTOIMINTALAKI ei ole pysynyt tässä muutokses-
sa mukana, ja siksi yritysten on ollut helppoa hakea säästöjä 
henkilöstön lomautuksista ja leikkauksista. Suomen yhteis-
toimintalaki on paljon sallivampi henkilöstövähennyksil-
le kuin muissa EU-maissa. Tämä on johtanut jopa tilantee-
seen, jossa suomalaisten monikansallisten yritysten on ollut 
helpompaa vähentää henkilöstökuluja Suomessa kuin muis-
sa EU-maissa. Tällä pohdinnalla ei ole ollut mitään tekemis-
tä todellisen tuottavuuden tai tehokkuuden kanssa. Moniin 
eurooppalaisiin maihin nähden suomalainen akateeminen 
työvoima on selvästi edullisempaa kuin ulkomainen.

ITSE olen koko työurani ollut töissä suomalaisissa yrityksis-
sä ja nyt minusta tuntuu, että minua on vain hyväksikäytet-
ty. Vanhempani patistivat minua aikanaan kouluttautumaan 
ja tässäkö on kouluttautumisen tulos: työttömyys ja työpaik-
kojemme valuminen muihin maihin? Koen, että itselläni on 
vielä 15-20 vuotta työuraa jäljellä. Pitääkö minun vielä ker-
ran kouluttautua uudestaan johonkin alemman asteen kou-
lutukseen saadakseni töitä? 
 
TYÖVOIMATOIMISTONI lähetti minulle sähköpostia, 
jossa kielsi käymästä toimistolla. Kun kysyin työvoimatoi-
miston virkailijalta neuvoa puhelimessa työnhaussa, hän 
vastasi minulle: ”Kyllä se työ sieltä vastaan tulee.”
 
Kirjoittaja löysi uuden työn tämän kolumnin kirjoittamisen jäl-
keen omien verkostojensa kautta. Työttömyyttä kesti tällä ker-
taa 9 kuukautta. 

Kouluttautuminen 
kannattaa?
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Valta vaihtui Lahdessa
LAHDEN Perussuomalaiset 
ry:n uudeksi puheenjohtajak-
si on valittu Heikki Raitanen. 
Entinen puheenjohtaja Paavo 
Rautkoski ei enää asettunut 
ehdolle, mutta jatkaa järjes-
tön hallituksen jäsenenä.

Muut hallituksen jäsenet 
ovat Rami Lehto, Martti Mäke-
lä, Lasse Koskinen, Nina Laiha-
nen, Maarit Tuomi, Antti Hölt-
tä ja Vesa Pellinen. 

Lahden Perussuomalaiset

PS J Ä R J E S T Ö

Euroja ei säästelty, kun Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri päätti Kuopion yliopis-
tollisen sairaalan julkisivusta. 

KUOPION yliopistolli-
sen sairaalan julkisivuksi on 
päätetty Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin hallituksen 
kokouksessa joulukuussa va-
lita taiteilija Jaana Parta-
sen Evoluutio-lasitaidete-
os. Hintaa teokselle tulee 
noin 500 000 euroa, josta tai-
teen osuus on noin 230 000 
ja loppusumma kattaa julki-
sivuun käytettävän lasin kus-
tannukset. Lisäksi teoksesta 

aiheutuu noin 10 000 euron 
vuotuiset huolto- ja ylläpito-
kustannukset.

Sairaanhoitopiirin hallituk-
sen varapuheenjohtaja Min-
na Reijonen (ps.) esitti, ettei 
julkisivutaideteosta toteutet-
taisi, mutta Reijosen ehdotus 
ei saanut kannatusta, joten 
lasitaideteos päätettiin to-
teuttaa yksimielisesti.

- Teos on toki hieno, mutta 
kustannuksiltaan varsin kallis 

Puolen miljoonan 
euron taidehankinta

Menikö överiksi?

ottaen huomioon, että Kuopi-
ossa ja muissakin Pohjois-Sa-
von sairaanhoitopiirin kun-
nissa taloudellinen tilanne on 
muutenkin tiukka. Teos myös 
toteutetaan paikalle, missä 
näkyvyys suurelle yleisölle ei 
ole paras mahdollinen, vaan 
se peittyy osittain muiden ra-
kennusten varjoon. 

Teoshan ei varsinaisesti ole 
seinä, vaan tavallaan kuo-
ri, joka peittää myös osan 
sairaalan sisälle pääsevästä 
luonnonvalosta. Muun muas-
sa näiden seikkojen vuoksi en 
pitänyt investointia niin tär-
keänä tässä tilanteessa, Reijo-

nen selittää.

Kuopio sopeuttaa 
talouttaan

Pohjois-Savon sairaanhoito-
piirin hallituksen puheenjoh-
taja Markku Rossin (kesk.) 
mukaan uuden sairaalayk-
sikön pääsisäänkäynnin ul-
koseinän taidelasipinta pää-
tettiin toteuttaa osana piirin 
lähes sadan miljoonan eu-
ron uus- ja saneerausinves-
tointeja.

- Julkisen rakentamisen pe-
ruslähtökohtana on, että in-
vestointien arvosta yksi 

prosentti voidaan käyttää tai-
dehankintoihin, joten tässä-
kin suhteessa hankinta on hy-
vin perusteltu, sanoo Rossi.

Rossi myöntää Kuopion - 
kuten muidenkin kuntien - 
taloudellisen tilanteen olevan 
kireä johtuen sekä valtion te-
kemistä valtionosuusleikka-
uksista että yleisestä talous-
tilanteesta. Rossin mukaan 
Kuopion kaupunki aikoo so-
peuttaa omaa talouttaan si-
ten, että se pääsee suunnitel-
makaudella tasapainoon.

■  TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA LEHTIKUVA

RAKENNUSMIES, kaupungin-
valtuutettu Esko Törmänen va-
littiin yksimielisesti edelleen 
Kuusamon Perussuomalaiset 
ry:n puheenjohtajaksi paikallis-
yhdistyksen sääntömääräisessä 
syyskokouksessa..

Kuusamon Perussuomalaisten 

muiksi hallituksen jäseniksi va-
littiin: Kimmo Karjalainen, Tero 
Kokko, Tarmo Tyni, Petri Selkälä, 
Sisko Heiskanen, Joukamo Kor-
tesalmi ja Krista Poutanen.  

Paikallisyhdistyksen hyvin vi-
rinnyttä toimintaa päätettiin 
tehostaa entisestään laajan 

toimintasuunnitelman perus-
teella. Kuusamon Perussuo-
malaisia nähdään ps-teltoilla 
Kuusamon kevät-, kesä- ja syys-
markkinoilla.

Kuusamon Perussuomalaiset

Törmänen jatkaa Kuusamossa
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Perussuomalaiset jakoivat soppaa 
Haapajärvellä

Auran Perussuomalaiset 
joulutorilla

Liedon uusi kunnanjohtaja 
paljon vartijana

PERUSSUOMALAISTEN soppa-
tykki liikennöi Kannuksessa ja 
Haapajärvellä. Liikkeellä oltiin 
EU -vaalien tiimoilta. Perussuo-
malaisten EU-vaaliehdokkaista 
mukana olivat kansanedustaja 
Pirkko Mattila ja Marko Kulpak-
ko Kaustiselta.

Kansaa jututtamassa olivat 
myös järjestösihteeri Joukamo 
Kortesalmi ja varakansanedus-
taja Juha Liukkonen sekä Pe-
russuomalaisten Keski-Pohjan-

maan piirin puheenjohtaja Arto 
Pihlajamaa.

Paikallisista perusvaikutta-
jista paikalla Kannuksessa oli-
vat kaupunginvaltuutetut Lasse 
Lehtinen ja Päivi Pihlajakangas. 
Haapajärvellä puolestaan mu-
kana ps-jalkatyössä olivat: Pe-
russuomalaisten Haapajärven 
kaupunginvaltuutetut Matti Vii-
tala ja Matti Ristolainen, paikal-
lisyhdistyksen puheenjohtaja 
Lasse Vuolteenaho, varaval-

tuutettu Jorma Kopsa sekä so-
pan jaossa kunnostautunut tar-
kastuslautakunnan jäsen Anne 
Hannila.

Perussuomalaisten soppatyk-
kitarjoilua on tarkoitus jatkaa 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 
tiiviisti koko kevään ajan osana 
puolueen EU -vaalikampanjaa.

Joukamo Kortesalmi 

TÄMÄN vuoden tärkeimpiä 
asioita on EU-vaalit. Näillä nä-
kymin meidän piiristä ei ole 
ehdokasta, mutta jos sellai-
nen vielä viimemetreillä löytyy, 
saamme mekin oman ehdok-
kaamme.

Vaikka meillä ei olisi omaa 
ehdokasta, meidän pitää muis-
taa, että nämä vaalit eivät ole 
paikallisvaalit vaan valtakun-
nalliset ja kaikki ehdokkaat 
ovat näin ollen meidän ehdok-
kaitamme.

Jokainen ehdokas on terve-
tullut piirimme alueelle teke-
mään vaalityötä. Piirinä an-
namme jokaiselle ehdokkaalle 
tukea tasapuolisesti.

Venäjän vallan alla Suomel-
la oli enemmän päätäntävaltaa 
omiin asioihin kuin EU:ssa.

Siksi tulevissa vaaleissa on 
syytä miettiä, että kun äänes-
tää, niin mistä silloin oikeasti 
äänestetään.

Tulevissa vaaleissa - jos mis-
sä - on kyse Suomen itsenäi-

syydestä. Eli annatko äänesi it-
senäisyyden puolesta vai sitä 
vastaan? Nukkuvat äänestäjät 
antavat hiljaisen hyväksynnän 
Suomen päätäntävallan luo-
vuttamisesta, jos liittovaltio-
mieliset voittavat vaalit.

Toinen tärkeä asia on piirim-
me alueella järjestettävät kou-
lutustilaisuudet ja tiedon jaka-
minen jokaiseen yhdistykseen. 
Nettisivut ovat uudistuneet 
piirin osalta ja kehitämme si-
vuja jatkossa niin, että niistä 
olisi hyötyä mahdollisimman 
monelle käyttäjälle. Uudistu-
neiden sivujen ylläpito ja ke-
hittäminen on sihteerimme 
Jari Turpeisen vastuulla. Kiitos 
Jarille jo tapahtuneesta kehi-
tyksestä.

Toivotan kaikille hyvää ja me-
nestyksekästä vuotta 2014.

Sami Palviainen 
puheenjohtaja
Perussuomalaisten 
Pohjois-Karjalan piiri

AURAN Perussuomalaiset ilah-
duttivat kuntalaisia glögillä, pi-
pareilla, räiskäleillä ja kahvilla. 
Kuntalaisia kävikin mukavasti 
teltalla tapaamassa valtuutet-
tuja ja muita perussuomalaisia. 
Iltapäivän päätteeksi arvottiin 
takuulla suomalainen kinkku. 
Voittajan arpoi kansanedus-
taja Lauri Heikkilä, Ilkka Sou-

kan ja Pentti Valtasen vahvis-
tamana. Paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Ari-Pekka Haa-
panen toimitti voittaja Anu Jo-
kiselle lahjakortin, jolla palkin-
non sai noutaa.

Auran Perussuomalaiset

LIEDON uusi kunnanjohta-
ja aloittaa työt juuri, kun kun-
takenttää rymistetään uusik-
si. TS (31.12.2013) uutisoi, että 
Poikelasta saattaa hyvinkin 
tulla Liedon historian lyhyt-
aikaisin ja viimeinen kunnan-
johtaja. 

Kuntaliitospainostukseen 
ei tule alistua, vaikka alku-
vuodesta onkin laitettu iso 
liitosvaihde päälle. Varsi-
nais-Suomeen esitetään liu-
ta pakkoliitoksia Suomen kol-
men kriisikunnan varjolla. 
Liitokset hoidettaisiin kansan-
äänestyksen irvikuvalla pe-
rustuslain vastaisesti, jolloin 
keskuskaupungit nielaisisivat 
ympäryskunnat. 

Liitospropaganda on ”hajo-
ta ja hallitse” -taktiikkaa. Kun-
talaisetkin kinastelevat mieli-
pidepalstoilla. Mihin unohtui 
EU-periaate vapaasta liikku-
vuudesta ja työssäkäynnistä? 
Työmatkoista, työssäkäynti-
alue-keksinnöstä, tulikin ve-
ruke kuntarajojen uusimiselle. 
Toinen veruke näyttää ole-
van talojen näkyminen toisen 
kunnan puolelta tai outo 40 
vuoden aikarajaperuste! 

Perustelut Turun seudun kol-
men kunnan mallista ontuvat. 
Jos yhteistyöhankkeita onkin 
kariutunut, niin kyllä toteu-
tuneissakin on maksamista. 
Keskeneräisen tekopohjave-
silaitoksen hinta on kaksinker-
taistunut, viemärivedestä las-
kutettiin Liedolla ylihintaa, 
raitiotiehankkeen ja toripar-
kin piikit odottanevat tulevai-
suuden maksajia. Paattisten 
alueen yhdistymiskohtalokin 
on mielissä. Kannatamme kyl-
lä järkevää yhteistyötä ja kun-
taliitoksissa vapaaehtoisuut-
ta. Tarvasjoen liitos Lietoon on 
ok, mutta viime aikojen kopla-
uksissa on selvitettävää.

Uskomme innovatiivisen uu-
den kunnanjohtajan kunni-

oittavan itsenäisen Liedon 
kykyyn kehittää edelleen kun-
nan elinvoimaisuutta. Jous-
tava kaavoitus on vastannut 
tonttitarpeeseen ilman kan-
keaa byrokratiaa. Talouskin on 
hoidettu maltillisesti, joka il-
menee pitkän aikavälin kun-
nallisveroasteesta. Pieni on 
edelleen kaunista myös kun-
takentässä, äyristä puhumat-
takaan!

Toivoisimmekin veneilys-
tä pitävän uuden kunnanjoh-
tajan huomioimaan, että Lie-
dosta ei noin vain purjehdita 
Turkuun - matkalla on ”silto-
ja ja koskia”.  Toivotamme-
kin sekä uuden että vanhan 
kunnanjohtajan tervetulleiksi 
8.2.2014 Liedon Kauppatorille 
EU-haasteiden ja hernekeiton 
pariin perussuomalaisten sop-
patykille. Paikalla on kunnan-
valtuutettuja, kansanedustajia 
ja EU-ehdokkaita.

Simo Satto
yrittäjä

Raimo Lankila
kunnanvaltuutettu

Puolen miljoonan 
euron taidehankinta

Haapajärvellä PS-teltalla Arto Pihlajamaa, Joukamo Kortesalmi, Marko Kulpakko, Matti 
Viitala, Lasse Vuolteenaho ja Juha Liukkonen.

Terveisiä Pohjois-Karjalasta!

Keinänen Tornion johtoon
MURSKAAJA, kaupunginval-
tuutettu Juhani Keinänen va-
littiin tiukan äänestyksen 
jälkeen Tornion Perussuoma-
laiset ry:n uudeksi puheen-
johtajaksi. Keinänen voit-
ti äänestyksessä luvuin 12-8 
paikallisyhdistyksen nykyi-
sen puheenjohtajan asenta-
ja-hitsari, valtuuston 3. vara-
puheenjohtaja Pekka Kvistin. 

Hallituksen muiksi jäsenik-
si valittiin Jari Sainmaa, Marko 
Koivisto, Jyrki Aspegren ja Jo-
hanna Aarnio-Keinänen. 

Jäämeren ratahanke keskus-
telutti kokousväkeä. Edelleen 
Pohjois-Norjan työllisyystar-
jontaa pidettiin suurena mah-
dollisuutena koko Pohjois-
Suomelle.
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Hämeen piiriin henkilövalinnat

Valta vaihtui 
Savonlinnassa

PERUSSUOMALAISTEN Hä-
meen piirihallitus kokoontui 
Tuuloksessa.  Piirin 1. varapu-
heenjohtajaksi valittiin Maa-
rit Tuomi Lahdesta , 2. vara-
puheenjohtajaksi Lulu Ranne 
Hämeenlinnasta ja 3. varapu-
heenjohtajaksi Matti Lintukor-
pi Tammelasta. Piirisihteeriksi 
nousi Hannu Kaskela Hattulasta. 
Puheenjohtajana toimii jo syys-
kuussa jatkokaudelle valittu Jari 
Ronkainen.

Hämeen piiri muodostuu Hä-
meen vaalipiirin 22 kunnasta. 

Paikallisyhdistyksiä on jäseninä 
19. Viimeksi joulukuussa 2013 
perustettu Tammela.  Vuoden 
ensimmäisessä kokouksessa 
päätettiin myös aloittaa hyvis-
sä ajoin seuraavien eduskunta-
vaaliehdokkaiden valitseminen. 
Piirin yhdistyksien on tarkoitus 
olla mukana erilaisissa alueel-
la mahdollisimman monissa ta-
pahtumissa.

Hannu Kaskela

SAVONLINNAN Seudun Perus-
suomalaiset pitivät hallituksen 
järjestäytymiskokouksen ja tär-
keän yleiskokouksen. Samalla 
yhdistyksen puheenjohtajana 
aloitti Seppo Kosonen. 

Kosonen ojensi tilaisuudes-

sa kunniapuheenjohtajan laa-
talla varustetun puhemiesnui-
jan Erkki Rakkolaiselle erittäin 
pitkästä ja ansiokkaasta työs-
tä niin SMP:n kuin perussuoma-
laisten parissa. 

Kemppainen jatkaa 
Kokkolanseudun 
johdossa
YRITTÄJÄ, kaupunginvaltuutet-
tu ja kaupunginhallituksen jä-
sen Irma Kemppainen valittiin 
edelleen Kokkolanseudun Pe-
russuomalaiset ry:n puheenjoh-
tajaksi.

Tilaisuudessa olivat läsnä kan-
sanedustaja Maria Tolppanen, 
järjestösihteeri Joukamo Kor-
tesalmi ja Perussuomalaisten 
Keski-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Arto Pihlajamaa.

Kansanedustaja Maria Tolp-
panen puhui niin Suomen kuin 
Euroopankin työttömyydestä

- Euroopassa on 26 miljoonaa 
työtöntä, Se melkein viisi ker-
taa enemmän kuin Suomes-

sa on asukkaita. Suurin haaste 
unionissa on näiden ihmisten 
työllistäminen. Tällä hetkellä 
Eurooppa ei tarvitse ulkopuo-
lista työvoimaa. Itse asiassa Eu-
rooppa haluaa halpatyövoimaa 
ja tällainen politiikka rapauttaa 
koko EU-alueen talouden. Palk-
koja ei ole syytä laskea, Tolppa-
nen muistutti.

Kokkolanseudun Perussuo-
malaisten muiksi hallituksen jä-
seniksi valittiin: Katja Honka-
la, Toni Rautio, Pekka Leppälä, 
Timo Pajunpää ja Hiski Wiikin-
koski.

Ahkera lehdenjakaja
KIRJAILIJA, runoilija Pauli Art-
turi Luttinen on varmasti yksi 
ahkerimmista Perussuomalai-
nen-lehden jakajista. Luttinen 
on omien sanojensa mukaan 
jakanut puoluelehteä Vantaal-
la ja sen ympäristössä noin 
100 000 kappaletta.

- Monta vuotta sitä jytkyä 
kentällä rakennettiin, kunnes 
ihme tapahtui. Ei ollut mon-
taa nokkaa aikoinaan talkois-
sa, mutta aatetta riitti, Luttinen 
muistelee. 

Luttiselle on kertynyt itsel-
leenkin Perussuomalainen-leh-
teä vinot pinot. Luttinen on 
säästänyt kaikki numerot vuo-
desta 2003 lähtien ja nyt ne 
löytyvät myös – kiitos uutte-
ran ps-aktiivin – puolueen ar-
kistosta.

Hirvelä Ylivieskan 
Seudun johtoon
AUTONKULJETTAJA, kau-
punginvaltuutettu ja kau-
punginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja Tarmo Hirvelä 
valittiin yksimielisesti Ylivies-
kan Seudun Perussuomalai-
set ry:n puheenjohtajaksi.

Tilaisuudessa olivat läsnä 
kansanedustaja Maria Tolp-
panen, järjestösihteeri Jouka-
mo Kortesalmi ja Perussuo-
malaisten Keski-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja Arto Pih-
lajamaa.

Ylivieskan Seudun Perus-
suomalaisten muiksi halli-
tuksen jäseniksi valittiin Kari 
Nahkala, Tuomo Taka-Eilola, 
Esko Elsilä, Juha Kostet ja Jari 
Alahäivälä.  

Ylivieskan Seudun Perus-
suomalaiset päätti osallistua 
ps-teltalla Ylivieskan kevät- 
ja syysmarkkinoille sekä Ala-
vieskan kotiseutupäiville.

Ylivieskan Seudun 
Perussuomalaiset

KEITELEEN ja Pielaveden 
paikallisyhdistykset järjes-
tivät yhteistyössä kaiken 
kansan puurojuhlan Pie-
laveden Säviällä. Tapahtu-
maan oli kutsuttu kansan-
edustaja, EU-vaaliehdokas 
Pirkko Mattila ja kansan-
edustaja Pentti Oinonen. 

Mattila toi puheessaan 
esille eduskunnan valio-
kuntatyön tärkeyden. Mat-
tila on saanut olla lainsää-
däntätyön aitiopaikalla 
maa- ja metsätalousvalio-
kunnassa mm. metsälain 
uudistustyössä. Aihe kiin-
nosti, ovathan Keitele ja 
Pielavesi vankkaa metsä- 
ja maatalousseutua.

Oinonen otti juhlaylei-
sön otteeseensa leveällä 
savon murteella. Oinonen 
arvosteli hallituksen maal-
tapakottamispolitiikkaa. 
Sitä mukaa kun ministe-
rit ovat ajaneet toimintoja 
alas maamme reuna-alu-
eilla, sitä mukaan perus-
suomalaiset ovat passitta-
neet ministereitä politiikan 
vilttiketjuun. Kontiorannan 
varuskunnan lakkautus oli 
puolustusministeri Stefan 
Wallinin ministeripestin 
lakkautus, lähtöpassit sai 
myös valtion omistajaohja-
uksesta vastannut kehitys-
ministeri Heidi Hautala.

Keiteleen ja Pielaveden 
paikallisyhdistykset kiittä-
vät kaikkia mukana ollei-
ta. EU-vaaleissa toivomme 
Pirkko Mattilalle ja koko 
ehdokasjoukolle parasta 
mahdollista menestystä. 
Toivottavasti EU-vaalieh-
dokkaita nähdään Poh-
jois-Savossa jatkossakin. 
Tehdään kova tulos maa-
kunnallisesti ja valtakun-
nallisesti.

Ari Kaunisaho (pj.) 
Keiteleen 
Perussuomalaiset ry

Tuomo Karhunen (pj.)
Pielaveden 
Perussuomalaiset ry

Kansan-
edustajat 
puuro-
juhlassa 
Säviällä



Kokoukset & 
tapahtumat
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Tynkkynen Pohjois-
Pohjanmaan piirisihteeriksi
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-
Pohjanmaan piirihallituksen jär-
jestäytymiskokous valitsi piirin 
1. varapuheenjohtajaksi edel-
leen kunnanvaltuutettu Ahti 
Moilasen Utajärveltä. Uutena 2. 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
järjestösihteeri Joukamo Kor-
tesalmi Kuusamosta. Piirisihtee-
riksi valittiin Perussuomalaisten 

Nuorten toiminnanjohtaja Se-
bastian Tynkkynen Oulusta.

Piirihallitus hyväksyi uudeksi 
jäsenyhdistyksekseen Jokilaak-
sojen Perussuomalaiset ry, min-
kä toimialueena on Merijärvi ja 
Kalajoki. 

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri

Mikäli piirien tai paikallisyhdistysten 
sääntöjen mukaisiin nimenkirjoittajiin 
(puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri 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 täytettäväksi 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.

HELSINGIN PIIRI
(ns. vanha piiri)

Perussuomalaisten Hel-
singin piirin sääntömää-
räinen kevätkokous pide-
tään tiistaina 11.2. klo 19 
Perussuomalaisten Nais-
ten toimistolla, Manner-
heimintie 40 B 56. Ko-
kouksessa käsitellään 
sääntömääräisten ke-
vätkokousasioiden lisäk-
si sääntöjen 11.2 §:n 4.-
10. kohdan mukaiset asiat 
vuodelle 2014. Kokouk-
sen koollekutsujana piiri-
hallitus. Tervetuloa!

OULUN 
PERUSSUOMALAISET

Oulun Perussuomalaisten 
tupailta pidetään tiistaina 
4.2. klo 17 piiritoimistol-
la, Valtatie 12. Tupaillois-
sa keskustellaan mm. päi-
vän politiikasta ja muista 
ajankohtaisista aiheis-
ta. Illan aiheena EU-vaalit. 
Seuraavat tupaillat järjes-
tetään 11.2., 18.2. ja  25.2. 
Tervetuloa vanhat ja uu-
det jäsenet sekä asias-
ta kiinnostuneet. Pannu 
kuumana koko illan.

LOHJAN SEUDUN 
PERUSSUOMALAISET

Lohjan Seudun Perus-
suomalaiset ry:n poliitti-
nen yleisötilaisuus pide-
tään perjantaina 24.2. klo 
18 järjestötila Apuome-
nassa, Suurlohjankatu 21-
23. Tervetuloa keskuste-
lemaan ajankohtaisista 
asioista. Lisätietoja: Mer-
ja Nevalainen, p. 040 839 
8962 tai merja.nevalai-
nen@lohja.fi

Suomen talous puhutti 
piirikokouksessa
VARSINAIS-SUOMEN Perus-
suomalaisten piirihallitus teki 
järjestäytymiskokouksessaan 
Kaarinassa seuraavat valin-
nat: ensimmäisenä varapu-
heenjohtajana jatkaa Janne 
Aso Kaarinasta, toisena vara-
puheenjohtajana jatkaa Tuija 
Ketonen Loimaalta ja kolman-
neksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Sanna Leivonen Salosta. 
Varsinais-Suomessa on perin-
teisesti ollut vahva naisedus-
tus puheenjohtajistossa, ja 
tätä perinnettä jatkettiin edel-
leen vuonna 2014. Piirin pu-
heenjohtajana toimii Juhani 
Pilpola Liedosta. Hänen mu-
kaansa vuodesta 2014 on tu-
lossa poliittisesti vilkas, joten 
varapuheenjohtajillekin tulee 
riittämään tekemistä. Pilpo-
la on luotsannut kasvavaa pe-
russuomalaisten joukkoa vuo-
desta 2012, eikä kasvulle näy 
loppua.

Kokouksessa kansanedus-

taja Lauri Heikkilä kertoi 
ajankohtaisia asioita edus-
kunnasta. Kunta- ja sote -uu-
distuksessa kysymyksiä on 
edelleen enemmän kuin vas-
tauksia. Miten Suomi on jou-
tunut tällaiseen tilanteeseen? 
Tähän kansanedustaja Heikki-
lä löytää kaksi perustavaa syy-
tä: työvoiman liikkuvuus, hal-
patyövoima, joka ei maksa 
Suomeen veroja sekä veropa-
ratiisien käyttö. Suomalaiset 
suuryhtiöt siirtävät voitton-
sa tytäryhtiöiden avulla vero-
paratiiseihin. 18 vuotta EU:ssa 
on muuttanut Suomea perus-
teellisesti. Jos ei saada vero-
tuloja työvoimalta eikä suur-
yrityksiltä, voi tulla tulokseksi 
nyt tapahtunut: valtion bud-
jetista jäi puuttumaan miljar-
di euroa verotuloja. Hallitus 
ei saa Suomen suuntaa kään-
tymään.

Sirkku Saarinen

Tiedoksi yhdistyksille

Espoon kaupunki nosti palvelukeskus-
tensa lounaan hinnan niin korkeak-
si, että eläkeläiset joutuvat hakemaan 
ruokansa muualta.

ESPOON kaupungin talous-
arviosta vuodelle 2014 lötyy 
muun muassa visio verkos-
tomaisesta viiden kaupun-
kikeskuksen Espoosta vas-
tuullisena ja inhimillisenä 
edelläkävijäkaupunkina, jos-
sa kaikkien on hyvä asua, op-
pia, tehdä työtä ja yrittää ja 
jossa espoolainen voi aidosti 
vaikuttaa.

Visioon eivät kuitenkaan il-
meisesti sisälly pieneläkeläi-
set, koska Espoo Cateringin 
palvelukeskuksissa tarjo-
aman eläkeläislounaan hintaa 
nostettiin huikeat 50-64 pro-
senttia. Nyt eläkeläisruokailu 
on kalliimpaa kuin ruokailu 
monessa tavallisessa kahvi-
lassa. Ruokailijoiden mää-
rä on selvästi vähentynyt, sil-
lä kaikilla ei uusiin hintoihin 
ole varaa. 

- Eniten hinnankorotukses-
ta kärsivät sotaveteraanit ja 
sotien aikana syntyneet pien-
eläkeläiset, joista moni asuu 
yksin. Heille oli tärkeää pääs-
tä pois kotoa tapaamaan mui-
ta ihmisiä ja osallistumaan 
muuhun palvelukeskuksis-
sa järjestettävään viriketoi-
mintaan. Kaikki tämä jää ko-
kematta, jos uusiin hintoihin 
ei ole varaa, kertoo hintojen 
kohtuullistamisen puoles-
ta taistellut perussuomalais-
ten varavaltuutettu Leo Hil-
tunen. 

Myös julkinen 
terveydenhuolto 
retuperällä 

Eläkeläislounaan vanha hin-
ta viime vuoden loppuun 
saakka oli 5,90 euroa. Lou-

naan edullisuutta selitti osit-
tain se, ettei siihen sisälty-
nyt arvonlisäveroa, koska sitä 
pidettiin sosiaalihuoltolain 
mukaisena palveluna. Kah-
vi tai tee maksoi 0,50 euroa, 
ja siihen sisältyi 14 prosen-
tin arvonlisävero. Uudet hin-
nat vuoden alusta lukien ovat 
lounas 8,80 euroa ja kahvi tai 
tee 1,70 euroa. Nyt molem-
missa on arvonlisävero mu-
kana. 

- Jo kaksi vuotta sitten tais-
telin tämän asian puolesta, 
kun silloinkin yritettiin saa-
da lounaaseen arvonlisäve-
roa. Sain sen silloin torpattua, 
kun verohallinnosta sanottiin 
ettei sitä tarvita. Sekin vähän 
ihmetyttää, miksi Espoon vi-
ranhaltijat ovat niin aktiivisia 
kyselemään arvonlisäveron 
perään. Asia ei kuitenkaan 
ole aivan yksiselitteinen, ja 
olen harkinnut valitusta myös 
eduskunnan oikeusasiamie-
helle. 

Hiltusen mukaan Espoossa 
retuperällä on myös julkinen 
terveydenhuolto, mitä hän ih-
mettelee, koska Espoolla va-
rakkaana kuntana pitäisi olla 
mahdollisuudet hoitaa tämä-
kin asia kuntoon. Jos pienelä-
keläisellä ei ole varaa men-
nä yksityiselle, hän ei pääse 
erikoissairaanhoidon pii-
riin koska ei pitkien jonojen 
vuoksi yksinkertaisesti saa lä-
hetettä. Tämäkin on erittäin 
suuri epäkohta. 

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN

Espoo rokottaa 
eläkeläisiä

Espoolaisten pieneläkekäisten puolesta taisteleva Leo Hil-
tunen on Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HYKS-
sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsen.



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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Ovatko vanhukset 
”elintasojätettä”?

Vähän niin kuin 
oltaisiin ihmisiksi

Rinne, pyydä 
anteeksi!

NYKYINEN hallitus suunnit-
telee säästävänsä 300 miljoo-
naa euroa vanhusten kustan-
nuksella. Nyt olisi korkea aika 
saada politiikoilta täsmälli-
siä vastauksia, miten tällainen 
utopistinen uudistus toteu-
tetaan. 

Vanhushoivassa työskennel-
leenä tällainen hatusta vedet-
ty visio tuntuu tyrmistyttäväl-
tä. Dementiaan sairastuvien 
määrä kasvaa tasaisesti ja se 
on selvä, ettei tätä ryhmää 
voida kotihoidossa hoivata. 
Muistisairautta potevat tar-
vitsevat ympärivuorokautis-
ta hoivaa ja huolenpitoa, eikä 
kiireessä suoritettua kotipal-
velua.

Tavoite ei ole jättää ketään 
heitteille, vaan parantaa ih-
misten elämän laatua, väittää 
ministeri Susanna Huovinen. 
Henkilö, joka ei ole ilmei-
sesti tehnyt päivääkään työ-
tä vanhusten parissa, lupaa 
jopa satojen miljoonien sääs-
töjä vanhustyöhön jatkossa-
kin. Huvisen mukaan Suomel-
la olisi mahdollisuus säästää 
jopa 500 miljoonaa euroa sil-
lä, että siirrytään laitoshoidos-

ta kotihoidonomaisempaan 
hoitoon. Tämä on hyvä vies-
ti hallitukselta, mutta ei siitä 
mitään säästöjä synny, jos työ 
tehdään kunnolla.

Oma koti on paras hoito-
paikka ikääntyvälle ihmisel-
le. Panostus omaishoitoon oli-
si oiva apu, koska vanhuksen 
laitospaikka maksaa yhteis-
kunnalle n. 4 000€/kk ja moni 
omainen olisi valmis autta-
maan näissä talkoissa. Sa-
maan aikaan kunnat kuitenkin 
karsivat omaishoidontukea.

Miksi hallituksen haparoi-
va linja jatkuu tässäkin asias-
sa? Asiantuntijoita, jotka työs-
kentelevät vanhushoivassa, 
ei kuunnella vaan höpöte-
tään jostain utopistisista sato-
jen miljoonien säästöistä. On 
suorastaan kansallinen häpeä 
jättää hyvinvointimme luo-
jat, ahkerat suoraselkäiset, so-
dan kokeneet kansalaiset il-
man heille kuuluvaa hoivaa ja 
välittämistä. Päättäjät saisivat 
hävetä.

Risto Kajanto
valtuustoryhmän pj.
Akaa

YHDYSVALTAIN vasemmiston 
ja arvovaltaisimman median 
näkyvä kolumnisti ja media-
persoona, nobelisti Paul Krug-
man kertoo, kuinka Suomen 
olisi kuulunut pysyä poissa eu-
rosta. Nyt eroaminen on jo 
hankalampaa, eikä hän ole sii-
nä suomalaisia rohkaisemas-
sa. Sen sijaan talousvertailut 
Ruotsiin kertovat Krugmanille, 
kuinka ruotsalaiset ovat kaikin 
tavoin hyötyneet kruunustaan 
ja senhän suomalaiset toki tie-
tävätkin. Nyt ei ole oikein enää 
omassa politiikassa ja sen hoi-
dossa valetohtoreiden paikka. 

Olen samaa mieltä Krugma-
nin kanssa monista asioista. 
Meillä on yhteinen normisto ja 
moraalikäsitys. Samoin kuvit-
telemme lainsäädännön syn-
tyvän seuraten pitkälle ke-
hittynyttä moraalista, monen 
sukupolven luomaa talousjär-
jestelmää. Useimmat talouden 
nobelistit James Buchanasta 
- Robert Coaseen korostavat, 
kuinka kansakunnat menes-
tyvät moraalisen pääomansa 
mukaisesti. 

Usein oletetaan julkisen val-
lan toimivan altruistisesti. Käy-
tännön kokemus kuitenkin on 
osoittanut, etteivät edes kan-
nustimet (optiot) ja lainsää-
dännölliset pelotteet ja oi-
kaisut estä julkista valtaa ja 
taloutta itsekkäältä toimin-
nalta ja inhimilliseltä raadolli-
suudelta. Vaikka suoranainen 
korruptio jätettäisiinkin ulko-
puolelle, vaikuttaa päätöksen-
tekoon mm. uudelleenvalinta 
ja pienryhmien painostus. Lo-
pulta vähemmistöt joutuvat 
jyrätyiksi ja Musta Pekka jää 

veronmaksajan käteen. 
Vallan valvonnan tehosta-

minen on sekin yksi lääke, sii-
nä missä määräenemmistöt ja 
viimeisenä lukkona kansanää-
nestykset. Suurimpaan arvoon 
on kuitenkin nousemassa su-
kupolvien aikana keräytyvä 
moraalipääoma. Näin demo-
kraattiset kansakunnat, jotka 
kriminalisoivat myös vainoa-
misen ja kiusaamisen osana 
ihmisoikeusloukkauksia sekä 
huolehtivat viestintärauhas-
ta ja saavat myös nettirikokset 
kuriin, menestyvät parhaiten. 
Tämä koskee myös urkintaa. 

Suomen saamat lukuisat 
nuhteet Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimelta kerto-
vat ikävää kieltä siitä, kuin-
ka lainsäädäntömme ei toimi 
eurooppalaisen normiston 
ja moraalin ehdoilla. Ihmiset 
noudattavat lakia pitkin ham-
pain, vaikka heidän oma mo-
raali puhuu sitä vastaan. Muu-
alla maailmassa käytäntö on 
toinen. Laki syntyy juuri nor-
miston ja moraalin perustalta 
eikä päinvastoin. 

Oma vanha mökötys- ja ky-
räilykulttuurimme tulisi pyrkiä 
muuttamaan sanavapaus- ja 
vastuuasioissa sekä kiusaamis-
tapauksissamme tavaksi, jossa 
suunsoittamisesta ja tieriidois-
ta kansallisena erityispiirteenä 
on päästävä sananvapaudes-
ta sanan- ja tekemisen vastuu-
seen. Kyseessä ei ole kamala 
ilmiö toimittaja Markus Leiko-
laa (Apu) siteeraten: “Vähän 
niin kuin oltaisiin ihmisiksi.”

Matti Luostarinen  
dos, fil.tri/val.tri

KUINKA on mahdollista, että 
kansakuntamme poliittinen 
sekä talouden eliitti eivät 
näe, että ”liemessä ollaan”? 
Yli puolet veronmaksajis-
ta tämän tietää jo. Vuoden 
2012 verotietojen mukaan yli 
2,5 miljoonaa veronmaksa-
jaa elää käytännössä kädes-
tä suuhun, ilman että mitään 
jää säästöön nykyisen vero-
tuksen ja elämiseen liittyvän 
kustannustason jälkeen. 

Eliitin vannoma taikasana 
on viimeiset vuodet ollut kil-
pailukyky.  Kilpailukyky on 
voimakkaasti yksinkertaistet-
tuna ”myydä halvemmalla ja 
kustannuksia vähentämällä”, 
jolloin saadaan taloudellista 

etua harvoille ja valituille, li-
säten samalla eriarvoisuutta. 

Arkikielessä kilpailukyky 
tarkoittaa tuotteisiin ja pal-
veluihin liittyvien raaka-aine-
kustannusten sekä palkkojen 
alentamista, joka toteutetaan 
työntekijöiden irtisanomisil-
la. Kun eliitti tietää, että maa-
ilmassa löytyy aina joku, joka 
myy halvemmalla ja johon 
vertailua voidaan tehdä, niin 
loputtomassa ja kansantalo-
udet rappiolle ajavassa kier-
teessä ollaan. 

Mikäli tosiasioiden tunnus-
taminen sekä arkijärki jää-
vät häviölle, tämä yksisilmäi-
nen ja fanaattinen vapaan 
markkinatalouden ihannoin-

ti on ”ääliökapitalismia”, joka 
voi luoda edellytykset 1930- 
luvun kaltaisiin ristiriitoihin 
sekä niistä seuranneisiin kau-
hutapahtumiin.

Koska nykyisten päättä-
jien tekemät toimenpiteet 
näyttäisivät johtavan jatku-
vasti lisääntyvään köyhyy-
den määrään, ovat poliitti-
sen ja taloudellisen eliitin 
sekä heitä edustavien malli-
oppilaiden käsikirjan teoriat 
tulevasta talouden kasvusta 
menettäneet järjellisen poh-
jansa ja muuttuneet satukir-
joiksi. Yhä suuremmalla osaa 
kansalaisista ei ole varaa os-
taa lisääntyviä tavaroita ja 
palveluita; niin ja rikkaimmil-

la ei ole siihen halua.
Vuoden 2012 verotiedois-

ta voi vielä todeta, että ylim-
män tuloluokan eli noin rei-
lun 63 000 veronmaksajan 
luontaisedut, vuokratulot, 
luovutusvoitot sekä työsuh-
deoptioista saadut voi-
tot ovat yhteissummaltaan 
yli kaksi kertaa suuremmat 
kuin alimman tuloluokan, lä-
hes 445 000 veronmaksajan, 
kaikki valtionveronalaiset tu-
lot yhteensä.

Yrjö A. Palosuo
yhteiskuntatieteiden tohtori

ALLE kolme viikkoa on kulu-
nut ja päällimmäisenä on pe-
tetty olo. Liityin Ammattiliitto 
Pron jäseneksi 1.1.2014.  Ajatte-
lin, että uudessa ammattiliitossa 
puhaltaisi uudet tuulet ja kaik-
ki jäsenet, työpaikasta tai poliit-
tisesta suuntautumisesta riippu-
matta olisivat samanarvoisia. 

Sitten ammattiliiton puheen-
johtaja Antti Rinne (sd.) kutsui 
(HS 19.1) perussuomalaisia ar-
vopohjansa menettäneiksi ra-
sisteiksi ja fasisteiksi. Gallupien 
mukaan perussuomalaiset on 
kuitenkin tällä hetkellä maam-
me suurin työväenpuolue. Mil-
lä oikeudella ammattiliiton joh-
taja iskee tällaisia leimoja myös 
omaan jäsenistöönsä - työvä-
estä ja puolueista puhumatta-
kaan? Vaikuttaa siltä, että liiton 
puheenjohtaja väärinkäyttää jä-
seniltä saamaansa luottamusta 
omien tarkoitusperiensä edistä-
miseen eli SDP:n puheenjohta-
jakisaan osallistumiseen.

Rinteen asemassa pitäisi hyvin 
tarkkaan miettiä kannattaako 
puoluepolitiikka ja työntekijöi-
den edunvalvonta sotkea keske-
nään. Rinteen uhmakas ulostulo 
ei millään tavoin edistä työnte-
kijän ja ammattiliiton jäsenen 
asemaa. Enemmistö jäsenistöstä 
kuitenkin kuuluu liittoon edun-
valvontasyistä, eikä ole mukana 
Rinteen henkilökohtaisten valta-
pyrkimysten edistäjänä.

Härskeintä asiassa on, et-
tei Rinne oikaissut lausunto-
aan vaan jatkoi mekastusta (STT 
20.1) toteamalla, ettei hyväk-
sy eriarvoistamista. Silti hänel-
lä näyttää olevan riittävä val-
ta leimata jäsenistöä fasisteiksi 
ja jakaa meitä leireihin poliitti-
sen suuntautumisen perusteel-
la. Eikö juuri tämä ole eriarvoi-
suutta?

Rinteen pitäisi nyt osoittaa 
johtajuutta ja pyytää jäseniltään 
sekä perussuomalaisilta anteek-
si, eikä piiloutua puoluekoneis-
ton esiripun taakse. Muutoin 
meidän sosialidemokraatteihin 
kuulumattomien jäsenten on 
tehtävä omat ratkaisumme.

Ole mies, Antti Rinne. Pyydä 
anteeksi.

Vilhelm Junnila
kaupunginvaltuutettu
Naantali

Kuinka on mahdollista?
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Hallitus 
kurjistaa kunnat

Vieraannuttaminen 
koskettaa lasten läheisiä

Ihmeiden aika on aina

SUOMESSA on käynnissä 
mittava kuntapalveluiden 
alasajo. Ministerit puhuvat 
julkisuudessa kestävyysva-
jeesta ja valtionosuuksien 
leikkauksista, mutta ruohon-
juuritasolla ne tarkoittavat 
tavallisen ihmisen ahdingon 
lisäämistä. Veroprosentit ja 
muut taksat nousevat, hen-
kilöstöä lomautetaan ja ir-
tisanotaan, pieniä kouluja 
lopetetaan ja lääkäripalve-
luista on pulaa.

Kriisi on myös moraalinen: 
leikkauksia ei koeta oikeu-
denmukaisiksi. Samaan ai-
kaan kun yt-neuvottelut 
ovat pelkkää sanelua ja pot-
kujen jakoa, johtajien palk-
kioita paisutetaan. Kriisin-
hallinnasta, kehitysavusta, 
EU-maksuosuuksista tai 
suuryritysten tuista ei edel-
leenkään karsita. Ulkomaille 
rahaa riittää, kotimaahan on 
luvassa vain kurjuutta ja ki-
ristystä. Tämä arvomaailma 
on viallinen.

Hallitus vähentää vanhus-
ten laitospaikkoja osoit-
tamatta juurikaan lisära-

haa omaishoitoon. Toimivaa 
ja erilaiset elämäntilan-
teet huomioivaa lasten ko-
tihoidontukea romute-
taan ja pakotetaan perheet 
turvautumaan jo valmiik-
si kuormitettuun päivähoi-
toon. Sote-uudistus on ajau-
tunut loputtomaan sotkuun 
ja epätietoisuuteen. Näin ai-
heutetaan valtavat lisäkus-
tannukset, joita valtio ei tule 
kattamaan.

Todellinen kestävyysvaje 
ei löydy kuntien palveluista. 
Ihmisten parissa työskente-
leviä ammattilaisia tarvitaan 
päinvastoin lisää. Julkisen 
puolen raskaimmat kustan-
nukset tulevat valtion byro-
kratiakoneistosta, jossa mak-
setaan yksityissektoriakin 
korkeampaa palkkaa. Sanee-
raus ja säästökuuri täytyykin 
aloittaa ministeriöiden joh-
tavista virkamiehistä ja ajaa 
läpi organisaation. 

Jani Mäkelä
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Lappeenranta

SUOMESSA ja Euroopassa 
on eritasoisia ja vakavuudel-
taan erilaisia yhteiskunnallisia 
epäkohtia. EU puuttuu suo-
malaisten tervaveneisiin ja 
tanskalaisten käyttämään ka-
nelin määrään leivonnaisissa. 
Ovatko nämä niitä tärkeim-
piä ja oleellisimpia epäkoh-
tia? Samaan aikaan yhteiskun-
nassamme hyväksytään mm. 
lasten vieraannuttaminen etä-
vanhemmasta.

Monen lapsen henkinen pa-
hoinpitely jatkuu eron jälkeen, 
kun toinen vanhempi estää 
tahallisesti lapsen tapaami-
set toisen vanhemman kanssa 
tai kertoo lapselle epätotuuk-

sia toisesta vanhemmasta. Lu-
kemattoman monen vanhem-
man ja isovanhemman joulu 
on mennyt pilalle tapaamis-
ten estämisellä. 

Etävanhemman tuomio vie-
raannuttamistapauksissa eron 
jälkeen on raskas: se on elin-
ikäinen rangaistus. Lapsen 
henkinen pahoinpitely, vie-
raannuttaminen ja tapaamis-
ten estäminen on arkipäivää. 
Paras keino taistella on juridi-
sin keinoin. Oikeustaisteluita 
voi kuitenkin tulla useita vuo-
sien varrella, valitettavasti.

Olen tutkinut vieraannutta-
mista ja lukenut lukematto-
mia karuja kertomuksia etä-

vanhempien kertomana. Olen 
entistä vakuuttuneempi siitä, 
että vieraannuttaminen tuli-
si kriminalisoida. Muutos pa-
rempaan tapahtuu kuitenkin 
kivuliaan hitaasti. Vaikka vie-
raannuttamisesta kärsivät etä-
vanhemmat ja isovanhemmat 
joutuvat kokemaan kovia, löy-
tyy heiltä kaiken ikävän kes-
keltäkin ne jaloimmat tavoi-
teltavimmat arvot: lapsen etu, 
lapsen onni ja onnellisuus.

Parempaa uutta vuotta 2014 
kaikille lasten läheisille!

Mika Mikkonen 
Rovaniemen Perussuomalaiset

ME suhtaudumme ihmeisiin 
monella tavalla. Joillekin kaik-
ki on ihmettä, toiset eivät näe 
eivätkä usko ihmeisiin mis-
sään muodossa. Sattunees-
ta syystä viime aikoina olen 
pohdiskellut ihmettä. Kristit-
tyinä saamme psalmistan ta-
voin nähdä Jumalan suuria 
tekoja, jotka ovat ylen ihmeel-
lisiä. Kiitäkää Herraa hänen 
armostansa, hänen ihmeel-
lisistä teoistansa ihmislapsia 
kohtaan. Näitähän ovat jo itse 
koko luomistyö, luomakun-
nan ylläpitäminen, Jumalan 
työ historiassa sekä pelastus-
historia. Ja ihmeet näkyivät 
myös koko Jeesuksen toimin-
nassa ja julistuksessa, kuten 
oli ennustettukin: Sokeat saa-
vat näkönsä, ja rammat käve-
levät, spitaaliset puhdistuvat, 
ja kuurot kuulevat, ja kuolleet 
herätetään, ja köyhille juliste-
taan evankeliumia. 

Suurimmat ihmeet ovat tie-
tysti Jeesuksen syntyminen 
ja hänen ylösnousemuksen-
sa, josta saamme oikean kä-
sityksen koko kristillisestä us-
kostamme. Niinpä kirkkoisä 
Augustinus sanookin ettei oli-
si kristitty ellei ihmeitä tapah-
tuisi ja J.W.Goethe: Ihme on 
uskon rakkain lahja. Ja edel-
leen Blaise Pascal: Jollei ih-
meitä olisi ollut, ei olisi ollut 
synti olla uskomatta Kristuk-
seen. Jopa juutalainen David 
Ben Gurion on sanonut: Joka 
ei usko ihmeeseen, hän ei ole 
realisti. 

Ihmeessä saamme ihmisi-
nä nähdä Jumalan toimintaa. 
Näin voimme nähdä ihmees-
sä sen uuden luomakunnan 
alkavaa vaikutusta, joka alkoi 
Jeesuksen mukanaan tuomas-
ta uudesta maailmanajasta. 

Ja aivan omaa elämää tar-
kastellessamme ja ollessam-

me rehellisiä on paljon, jota 
omin voimin emme olisi saa-
vuttaneet, vaikeistakin het-
kistä olemme päässeet eteen-
päin, meitä on johdatettu ja 
tuettu, ihmeiden aika ei ole 
ollut eikä ole ohi. 

”On riemu mietiskellä sun, 
Herra, töitäsi ja aina ihmetellä 
sun johdatustasi. Ei koskaan 
teissä Herran voi olla vääryyt-
tä! Tie vaikeinkin voi kerran 
parhaaksi kääntyä.” Näinhän 
saamme veisata Maamme 
laulun kirjoittajan Johan Lud-
vig Runebergin uudistamas-
sa virressä.  Ja 25-vuotiaana 
kuolleen Johan Kahlin Siionin 
virren sanoin: Nyt ihmette-
len tässä, näin, Herra, elämäs-
sä lastasi talutat: suot armo-
lahjojasi ja hoidat sanallasi ja 
joka päivä armahdat. 

Anssi Joutsenlahti 
eduskunnan 2. varapuhemies

EURO vei kriisimaat ojasta al-
likkoon, ja nyt se on vetämäs-
sä kriisimaiden tukijoitakin 
mukanaan kohti kallion jyr-
kännettä. Pääministerimme 
haluaa kurittaa pelkästään 
kuntia ja kansalaisia eli laittaa 
meidät maksajiksi. Pyhimpään 
ei kuitenkaan kosketa.

Karu totuus on se, että il-
man tukipaketteja Suomi ei 
ylittäisi kriittistä rajaa. Näin 
uutisoi myös Taloussanomat 
(19.12.2013). Euroopan vaka-
us- ja kasvusopimus määrit-
telee kriittisen rajan kuuteen-
kymmeneen prosenttiin, joka 
tarkoittaa velkaa suhteessa 
kansantuotteeseen. Suomen 
valtion velka suhteessa kan-
santuotteeseen jatkaa valtion-
varainministeriön laskelmissa 
nousuaan yli Euroopan vaka-
us- ja kasvusopimuksen 60 
prosentin, ollen 61,6 % vuon-
na 2015. Se, että lähes mikään 
euromaa ei pidä kiinni vaka-
us- ja kasvusopimuksesta, ker-
too omaa kieltänsä EU:n toi-
mimattomuudesta.

Euro eron vaikutukset on 
pakko selvittää. Olemme eu-
ron nettomaksaja jäsenmak-
suissa ja olemme tukeneet 
kriisimaita ylivelkaantuen itse 
samalla. Kaikki nämä rahat 
ovat pois Suomessa asuvilta 
ihmisiltä. 

Eräät tahot väittävät, että 
nämä ”molokin pohjattomaan 
kitaan” heitetyt rahat ovat 
maksu kansainvälistymisestä. 
Tämä on pelkkää hämäystä. 

Suomen vientiteollisuus, jon-
ka verotuloista olemme riip-
puvaisia, suuntautuu vain 1/3 
verran EMU-alueelle. Talous 
ja rahaliiton maissa nykyinen 
elintaso on velkarahoitteista, 
joka ylläpitää näiden nykyis-
tä tuontia. 

Maailman talousvetureita 
ovat Aasia, ja eritoten Kiina. 
Aasiassa väkiluvun odotetaan 
nousevan 5,5 miljardiin vuon-
na 2050. Suomeenkin Aasian 
talouskasvu vaikuttaa jo nyt. 
Esimerkkinä Metlan raport-
ti kesäkuulta, jossa kerrotaan 
Aasian piristävän metsäteol-
lisuutta. Tulevaisuuden mark-
kinat ovat Aasiassa. Talous- ja 
rahaliittoon eli EMU-aluee-
seen tarrautuminen olisi taan-
tumuksellista. Uudistuksia kai-
vataan, Aasia on myös meidän 
mahdollisuutemme. 

Sanna Antikainen
kaupunginvaltuutettu
Outokumpu

Suomi on Kreikan tiellä
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EDUSKUNNASSA on avoinna 

EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN 
toimi nelivuotiskaudeksi 1.4.2014–31.3.2018 

Perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaan tehtävään 
valittavan tulee olla etevä laintuntija. Oikeusasia- 
miehen tehtävistä säädetään perustuslaissa ja edus-
kunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa.      
Apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään.    

Henkilöitä, jotka ovat käytettävissä eduskunnan   
apulaisoikeusasiamiehen tehtävään, pyydetään ilmoit-
tautumaan eduskunnan pääsihteerille 5.2.2014 kello 
16.15 mennessä osoitteella eduskunnan hallinto-
osaston kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102          
Eduskunta. 
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