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Hyvää kesää!



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

KUTEN tämän lehden kansikuva kertoo, puoluetoimiston väki ja Pe-
russuomalainen-lehden toimitus käväisivät äskettäin Lohjalla. Siellä 
muisteltiin kuluneen vaalikampanjan tärkeimpiä hetkiä ja valmistau-
duttiin seuraavaan koitokseen. Makkaraa käristeltiin, nautittiin kesän 
lämmöstä. Taisipa joku käydä saunassakin. 

JA olihan meillä paljon asioita pohdittavana. 

MONIA asioita on tehty oikein. Johdonmukainen ja selkein sanoin esi-
telty politiikka synnyttää luottamusta. Mutta paljon riittää vielä tehtä-
vää. Ensi keväänä, noin kymmenen kuukauden päässä häämöttävät jo 
eduskuntavaalit. Niissä ratkaistaan Suomen suunta seuraavaksi neljäk-
si vuodeksi. 

Kepeää kesää? 

OLISIN halunnut tässä kohtaa toivottaa kaikille oikein hyvää kesää 
ja rauhallista varpaiden huljuttelua kesälaiturilla. Ehkä myös lokoisaa 
riippumatossa köllöttelyä, rattoisia sukulointeja ja kaikkea muuta sel-
laista, mikä omaan kesäkalenteriin sopii. 

IKÄVÄ velvollisuuteni on kuitenkin muistuttaa, että samaan aikaan 
kun meillä kerätään voimia, muualla tapahtuu outoja. Hulluus ei lomai-
le. Jos hulluus halutaan estää, on sitä vastaan käytävä yhtäläisellä tai 
vieläkin suuremmalla tarmolla. 

HARVA suomalainen tuntee unkarilaista László Andoria. Asian toi-
voisi olevan toisin, sillä Andor rakentaa tällä hetkellä järjestelmää, jolla 
saattaa olla syvällisiä vaikutuksia maamme taloudelle.  Kyseessä ei ole 
mikä tahansa tuulihattu, vaan EU:n työllisyydestä ja sosiaaliasioista vas-
taava komissaari. 

Voiko virhettä korjata uudella virheellä?

ANDOR muistutti äskettäin EU:n komission ja Bertelsmann Stiftung 
-säätiön järjestämässä konferenssissa siitä, mikä on ollut jo pitkään ylei-
sessä tiedossa: Eurovaluutta ei toimi. Hän jatkoi sanomalla jotain, mistä 
ei ole kovin paljoa huudeltu: ”Edes pankkiunionilla vahvistettu rahaliit-
to ei ole riittävän vahva selvitäkseen talousshokeista.”  

MATALASUHDANNE torjutaan perinteisesti omalla valuutalla, sen 
mahdollistamalla yksilöllisellä korkotasolla ja tarvittaessa heikompaan 
tai vahvempaan suuntaan markkinoilla muuttuvalla valuuttakurssil-
la. Koska euroalueella päätettiin luopua tästä toimivasta mekanismis-
ta, erot maiden suhdanteiden välillä ovat voimistuneet, jotkut maat ovat 
ajautuneet kriiseihin ja tehokkaita korjaavia mekanismeja ei ole. Siksi 
on pakko päästä muiden lompakolle.  

Suomalaisten lompakoista kriisimaiden 
työttömyyskorvaukset

ANDORIN tarjoama yllättävä ehdotus on tätä taustaa vasten loogi-
nen: luodaan EU:n yhteinen työttömyyskorvausmekanismi, joka käy-
tännössä tarkoittaa, että hyvin – tai vähiten huonosti – pärjäävistä mais-
ta lähetetään rahaa huonoimmin pärjääviin maihin.

MALLIN ydin on, että kansallisten parlamenttien - kuten esimerkik-
si Suomen eduskunnan - harkintaa ei rahansiirroissa tarvittaisi. Meka-
nismi pörähtäisi automaattisesti käyntiin, kun tietyt laskusuhdanteen 
tunnusmerkit täyttyisivät. Ja elvyttävä riihikuiva porhaltaisi kriisimai-
hin ilman ikäviä iltapäivälehtien otsikoita ja valtiovarainministerien lo-
puttomia tuskailuja. 

EUROOPAN laajuisissa yhteisvastuuseen perustuvissa mekanismeissa 
tuntuu olevan yksi yhteinen nimittäjä: ne eivät koskaan tunnu maksavan 
kenellekään mitään. Näin on nytkin. Yhteisvastuukassan tulevaisuutta 
käsittelevään konferenssiin osallistunut vasemmistoliiton Heikki Pa-
tomäki tähdensi Uudelle Suomelle mallin vaikutuksia: ”Avustuksia ei 
jaettaisi kansallisiin budjetteihin. Se ei vaikuta valtioiden budjettitilan-
teisiin millään lailla.” Niinpä niin.

EI ole yllätys, että vasemmisto ajaa Suomeen ylikansallisia tulonsiirto-
mekanismeja. Eikä ole yllätys, että Euroopan unionin etua ajava komis-
saari tekee niin. Mutta on hämmästyttävää, kuinka vähäisellä julkisella 
keskustelulla tällaisen mittaluokan ehdotuksia käsitellään.

Tuulta hatuissa

w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i2

Yhteistyöllä vaalivoittoon
Vaikka eduskuntavaalit käydään vasta ensi ke-
väänä, kentällä käy jo täysi kuhina. - Nämä vaa-
lit voitetaan yhteistyöllä. Kukaan ei pärjää yksin, 
muistuttaa perussuomalaisten puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo. 
VUODEN 2015 eduskuntavaalit ovat yhdet tär-
keimmistä perussuomalaisten historiassa. Val-
mistautuminen on jo aloitettu, vaikka vaaleihin 
on vielä melkein vuosi aikaa.

- Eduskuntavaaleihin panostetaan vahvasti. 
Koska kyseessä ovat hyvin piirikohtaiset vaalit, 
on piirien saatava puolueelta riittävä tuki. Puo-
lueen ohjelmatyö on jo aloitettu ja suunnitelmat 
sekä strategia piirien tukemiseksi valmisteilla. 
Valtakunnallinen strategia valmistuu varmasti 
jo syksyllä, kertoo puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo.

Ehdokasasettelu, joka perussuomalaisilla on 
kaksiportainen, on parhaillaan käynnissä. En-

simmäisen vaiheen piirikohtainen jäsenäänes-
tys päättyi sunnuntaina 22. kesäkuuta. Jokaisella 
jäsenmaksunsa maksaneella puolueen jäsenellä 
oli mahdollisuus valita omasta piiristään enin-
tään kolme suosikkiehdokasta. Jäsenäänestyk-
sen kautta valitaan enintään puolet ehdokkais-
ta, poislukien istuvat kansanedustajat, jotka ovat 
listalla automaattisesti. 

Vastuu ehdokasasettelusta 
on piireillä

Loput paikoista päättävät piirit yhteistyös-
sä puoluetoimiston ja puoluehallituksen kanssa, 
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Yhteistyöllä vaalivoittoon

MONI perussuomalaisten kansan-
edustaja aikoo asettua uudelleen 
ehdolle eduskuntavaaleissa 2015. 
Ensimmäisten joukossa ehdok-
kuudestaan kertoi kihniöläinen 
Lea Mäkipää.

JUSSI HALLA-AHON tilalle nou-
seva rikosylikonstaapeli Mika 
Raatikainen aloittaa työnsä kan-
sanedustajana. 

HALLITUS kurjistaa lapsiperheitä. 
Lapsilisäleikkausten ja veronko-
rotusten lisäksi perheiden hyvin-
vointia syö jatkuvasti kallistuva 
ruuan hinta.

SÄHKÖAUTOT yleistyvät Eu-
roopassa. Suomessa sähköisen 
menopelin menekkiä hidastaa 
verotus ja kova hinta.

PERUSSUOMALAISTEN eurokriit-
tinen konservatiiviryhmä ECR on 
kova haastaja vahvasti liittovaltio-
suuntaan etenevälle kokoomuk-
sen europarlamenttiryhmä EPP:lle.

Istuvat 
kansanedustajat 
haluavat jatkaa

Eduskunnan 
tuorein 
tulokas

Mistä raha 
ruokaan?

Sähköauto 
odottaa 
läpimurtoa

Perus-
suomalaiset 
Euroopassa

s.4

s.6

s.8

s.18

s.14

jotka neuvovat piirejä ehdokkaiden valinnassa 
esimerkiksi potentiaalisten alueellisten ääniha-
ravien kohdalla. Vastuu ehdokasasettelusta on 
kuitenkin piireillä.

Piirit asettavat usein työvaliokunnan tai dele-
goivat vastuun piirihallitukselle, ettei ehdokas-
asettelun takia tarvitse pitää ylimääräisiä ko-
kouksia. Istuvat kansanedustajat, jotka itse niin 
haluavat, pääsevät listalle automaattisesti, ellei 
sitten puoluehallitus jostain syystä päätä käyt-
tää 1/4-veto-oikeuttaan yksittäisten ehdokkai-
den kohdalla. Puoluehallituksella on viimeisiin 
päiviin saakka mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
onko ehdokas listalla vai ei, jos esimerkiksi saa-
daan yllättävää tietoa ehdokkaan sopimattomas-
ta käytöksestä. Listat on jätettävä 10. maaliskuu-
ta mennessä.

- Tultuaan valituksi on ehdokkaan tehtävä al-
kaa etsiä omaa tukiryhmäänsä ja miettiä vaali-
kampanjaansa parhaan äänestystuloksen saa-
vuttamiseksi. Jäsenäänestyksen ehdokkaista 
suurin osa on tullut paikallisyhdistyksiltä, joten 
heillä on jo automaattisesti paikallisyhdistyksen 
tuki takanaan, Slunga-Poutsalo kertoo.

Eduskuntavaalit 
on joukkuepeliä

Tavoitteiden pitää joka vaaleissa olla korkealla. 
Vähimmäistavoite vuoden 2015 eduskuntavaa-
leissa on kansanedustajien määrän säilyttämi-
nen nykytasollaan, mutta paikkojen lisääminen-
kin on tähtäimessä.

- Olisihan se hienoa, jos vaalien jälkeen olisim-
me Suomen suurin eduskuntapuolue, mutta se 
ei tule ilmaiseksi. Sellaisen tavoitteen saavut-
taminen vaatii todella paljon työtä niin jäsenis-
töltä, jäsenyhdistyksiltä kuin itse puolueeltakin, 
Slunga-Poutsalo painottaa.

- Eduskuntavaalit on joukkuepeliä, joten yh-
teistyöhön on panostettava erityisesti. Kenen-
kään yksittäisen ehdokkaan oma etu ei saa olla 
ensisijalla, vaan kaikkien on toimittava yhteis-
työssä puolueen ja aatteen hyväksi. Silloin meitä 
ei pidättele mikään.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA LEHTIKUVA
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Eduskuntavaalit 2015

Istuvat 
kansan-
edustajat 
haluavat 
jatkaa
Moni istuva kansanedustaja aikoo asettua uudel-
leen ehdolle eduskuntavaaleissa 2015. Ensimmäisi-
nä suostumuksensa jatkokaudelle ehtivät jättää kan-
sanedustajat Martti Mölsä ja Lea Mäkipää.
KUN yrittäjätaustainen Mart-
ti Mölsä aloitti työnsä kansan-
edustajana vuonna 2011, ei hän 
vielä osannut kuvitellakaan, mi-
ten sitovasta pestistä oli kyse. 
Töitä riitti runsaasti ja Mölsä 
tarttui niihin ripeällä rakennus-
mestarin otteella. Kolme vuotta 
kului kuitenkin yllättävän nope-
asti. Nyt Mölsästä tuntuu, ettei 
urakka vielä ole ohi.

- Asioita jäi vielä kesken. Maa-
ilma ei tullut valmiiksi vielä, sa-
noo Mölsä.

Suurimpana yksittäisenä saa-
vutuksenaan Punkalaitumella 
asuva Mölsä pitää sotaveteraa-
nien asemaa parantanutta la-
kialoitettaan henkilötietolain 
muuttamiseksi. Kansaneläke-
laitoksella on tiedossa rintama-
veteraanien nimet ja osoitteet, 
mutta ennen lakimuutosta tie-
dot etuuksien saajista olivat sa-
lassa pidettävää tietoa.

- Etuuksia jäi saamatta, kos-
ka kuntien sosiaalitoimilla ei ai-
emmin näitä tietoja ollut. Nyt 
kunnat voivat kutsua kaikki 
etuuksiin oikeutetut veteraa-
nit kuntoutukseen. Olen tais-
tellut myös kotimaisen energi-
an käyttöasteen parantamiseksi, 
joka varsinkin Punkalaitumella 
onkin edennyt jo varsin hyväl-
le tolalle.

Asia on kansan käsissä

Päätavoitteena Mölsällä oli 
alusta saakka yhdessä koko puo-
lueen kanssa pysäyttää ulko-
maille toisten velkojen maksa-
miseen käytettävät rahavirrat. 
Valitettavasti rahahanoja ei vie-
läkään ole saatu suljettua.

- Joukkuepelaaja kun olen, 
ajan ryhmässä samoja tavoitteita 
puolueen kanssa, Mölsä toteaa.

Mölsän jatkohaluja vahvisti se-
kin, että kenttä yksimielisesti 
asettui hänen taakseen. Muiden 
muassa Punkalaitumen, Urjalan 
ja Sastamalan perussuomalai-
set asettuvat yhtenä rintamana 
tukemaan Mölsää tämän vaali-
työssä.

- Kansan käsissä asia toki on. 
Jos kansa niin päättää, niin olen 
valmis jatkamaan, sanoo Mölsä.

Lainsäädäntötyötä 
siirretty Brysseliin

Kihniöläinen Lea Mäkipää on 
eduskunnassa jo vanha konka-
ri, sillä hän toimi SMP:n kansan-
edustajana kolme kautta vuo-
sina 1983-1995. Paljon on väliin 
jääneiden vuosien aikana ehti-
nyt muuttua, mutta paljon on 
pysynyt samanakin.

- Tavat ovat jonkin verran 
muuttuneet. Kun edellisen ker-
ran olin eduskunnassa, yhteyt-
tä otettiin enimmäkseen pu-
helimitse ja kirjeitse. Nyt kun 
melkein kaikilla on tietokoneet, 
tulee sähköpostitse hyvin pal-
jon yhteydenottoja yksittäisis-
tä asioista. EU on sotkenut asi-
oita hyvin paljon ja todellakin 
näyttää siltä, että Suomen lain-
säädäntötyötä on siirretty Brys-
seliin, josta sanellaan mitä teh-
dään. Esimerkiksi valiokunnissa 
on paperityö hyvin paljon tie-
totekniikan myötä vähentynyt, 
mutta asiat ovat samoja kuin en-
nenkin, Mäkipää kertoo.

Suomea vaivaavat ongelmat 
ovat taloudelliset vaikeudet, 
suuri työttömyysaste varsinkin 
nuorten kohdalla ja kasvava vel-
kaantuminen.

- Ymmärrän kyllä että ajat ovat 
vaikeat, mutta hallitukselta tun-
tuu olevan kokonaisnäkemys 
hukassa.

Maaseudun 
tulevaisuus turvattava

Lea Mäkipää on ollut erityi-
sen kiinnostunut sosiaalipuolen 
asioista, varsinkin ennaltaeh-
käisevästä työstä lasten huos-
taanottojen vähentämiseksi. 

PS P O L I T I I K K A

Omaishoito olisi nostettava to-
delliseksi vaihtoehdoksi, sillä se 
on kaikkein inhimillisin ja myös 
laitoshoitoa edullisempi rat-
kaisu. Ryhmässä on käyty pal-
jon keskustelua myös tulevasta 
sote-ratkaisusta, joka maaseu-
dun ihmiselle on tärkeä kysy-
mys.

- Paljon on tehtävä työtä, että 
edes perusterveydenhuolto säi-
lyisi myös maaseudulla. Ny-
kyään tuntuu siltä, ettei maa-
seudulle oikein myönnetä edes 
rakennuslupia ja alempiasteinen 
tiestö huononee yhä kiihtyväl-
lä vauhdilla, kun kaikki määrä-
rahat laitetaan isompien kasvu-
keskusten kehittämiseen. Suomi 
tarvitsee niin kaupunkia kuin 

maaseutuakin, omavaraisuus on 
turvattava ja puhdasta lähiruo-
kaa pystyttävä tarjoamaan myös 
tulevaisuudessa niin laitoksiin 
kuin yksittäisille kuluttajillekin.

Politiikka ja yhteisten asioi-
den hoitaminen on yli 30 vuot-
ta valtuustossa istuneelle Mäki-
päälle verissä. Viimeiset kolme 
vuotta ovat kuluneet valtavan 
nopeasti ja antaneet hänelle pal-
jon. Tärkeää on ollut myös puo-
lison tuki niin vaalityössä kuin 
muutenkin.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Politiikka on 
yli 30 vuotta 
valtuustossa 
istuneelle 
Lea Mä-
kipäälle 
verissä.

Martti Mölsän 
jatkohaluja 
vahvisti ken-
tän asettu-
minen hänen 
taakseen.
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Tossavainen antaa 
tilaa nuoremmille

Ehdolla vai ei?

KANSANEDUSTAJA Reijo Tossa-
vainen Savitaipaleelta Etelä-Kar-
jalasta ei aio asettua uudelleen 
ehdokkaaksi vuoden 2015 edus-
kuntavaaleissa. 65-vuotias Tossa-
vainen ei ole pettynyt eduskun-
tatyöhön eikä politiikkaan, mutta 
haluaa jo antaa tilaa nuoremmil-
le ja päästä viettämään ansaittu-
ja eläkepäiviään perheensä ja mui-
den ystävien parissa.

- Jo pari kolme vuotta ennen jyt-
kyvaaleja 2011 näin, että oli syn-
tymässä tilanne, että perussuo-
malaiset olisi mahdollista nostaa 
merkittävien puolueiden jouk-
koon taitavalla politiikalla ja ko-
valla talkootyöllä. Näihin talkoihin 
osallistuin asettumalla itse ehdok-
kaaksi vuoden 2011 vaaleissa, jon-
ka lopputuloksena tulin valituksi 
lähes kuudellatuhannella äänellä 
eduskuntaan, Tossavainen kertoo.

Nyt perussuomalaiset on kasva-
nut suurpuolueeksi ja niin jäsen-
kunta kuin aktiivisten toimijoiden-
kin määrä lisääntynyt huimasti. 
Puolueella on suorastaan runsau-
denpulaa hyvistä ehdokkaista, 
joista monikin joutuu pettymään 
karvaasti, kun häntä ei kevään 
eduskuntavaaleihin aseteta eh-
dokkaaksi.

- Katsoin, että olen oman osuu-
teni näissä talkoissa tehnyt. Jo toi-
miessani pitkään yrittäjänä päätin, 
että vielä joskus tulee se aika, jol-
loin työnteko aamusta iltaan seit-
semänä päivänä viikossa ei hallit-
se elämääni, vaan voin antaa aikaa 
myös perheelleni. Vuoden päästä 
koittaa se aika.

Tossavainen kertoo olevansa sii-
nä suhteessa epätyypillinen polii-

JUHO EEROLA: Ehdokkaana

RITVA ELOMAA: Ehdokkaana

TEUVO HAKKARAINEN: Ehdokkaana

LAURI HEIKKILÄ: Ehdokkaana

REIJO HONGISTO: Päättää elokuuhun 
mennessä.

OLLI IMMONEN: Ehdokkaana

ARI JALONEN: Ehdokkaana

ANSSI JOUTSENLAHTI: Ei ole päättänyt.

JOHANNA JURVA: Ehdokkaana

ARJA JUVONEN: Ehdokkaana

PIETARI JÄÄSKELÄINEN: Ehdokkaana

PENTTI KETTUNEN: Päättää syksyllä, julkis-
taa tiedon Kainuun piirin syyskokouksessa.

KIMMO KIVELÄ: Ehdokkaana

OSMO KOKKO: Ehdokkaana

LAILA KOSKELA: Päättää viimeistään 
elokuussa.

JARI LINDSTRÖM: Ehdokkaana

MARIA LOHELA: Ehdokkaana

ANNE LOUHELAINEN: Ehdokkaana

PENTTI OINONEN: Ehdokkaana

PIRKKO MATTILA: Ehdokkaana

LEA MÄKIPÄÄ: Ehdokkaana

HANNA MÄNTYLÄ: Päättää syksyllä.

MARTTI MÖLSÄ: Ehdokkaana

MIKA NIIKKO: Ehdokkaana

JUSSI NIINISTÖ: Ehdokkaana

TOM PACKALÉN: Ehdokkaana

MIKA RAATIKAINEN: Ehdokkaana

PIRKKO RUOHONEN-LERNER: Ehdokkaana

VESA-MATTI SAARAKKALA: Ehdokkaana

TIMO SOINI: Ehdokkaana

ISMO SOUKOLA: Ehdokkaana

MARIA TOLPPANEN: Ehdokkaana

REIJO TOSSAVAINEN: Ei asetu ehdokkaaksi.

KAJ TURUNEN: Ehdokkaana.

KAUKO TUUPAINEN: Päättää lokakuussa.

PERTTI VIRTANEN: Ei ole päättänyt 
(alustavasti kyllä).

VILLE VÄHÄMÄKI: Ehdokkaana

JUHA VÄÄTÄINEN: Ei ole ilmoittanut.

Ansaittu loma ja 
uusi taistelu

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

KIITOS vielä kerran kentälle ja ehdokkaille; saavutimme tup-
lan. Saimme 2 paikkaa Euroopan parlamenttiin ja olemme 
mukana kolmanneksi suurimmassa ryhmässä. Ensi kerralla 
otamme sitten kolme paikkaa.

SUOMEN itsenäisyys, itsemääräämisoikeus, sivistyksellinen 
ja kulttuurillinen omaehtoisuus ovat Suomen menestyksen 
avain. Me emme pärjää maailmalla massalla, vaan yhteisölli-
syydellä ja suomalaisella elämäntavalla.

TOIVON, että jokainen puolueemme kannattaja ja perus-
suomalainen saa kesällä myös hetken levätä, olla läheistensä 
kanssa ja nauttia kesästä kaikin tavoin. Puolue ei voi olla pelk-
kä vaaliorganisaatio, joka elää vaalista toiseen. Elämä on pai-
kallista, sen takia me olemme siellä aktiivisesti mukana.

VAALEISSA ei mitata oikeaa ja väärää mielipidettä vaan eri 
puolueiden kannatus. Olemme voittaneet - tavalla tai toisella - 
kymmenet vaalit putkeen. Se ei ole mikään itsetyytyväisyyden 
aihe, eikä sillä voiteta uusia vaaleja. Ne voitetaan oikealla oh-
jelmalla, hyvällä ehdokasasettelulla ja kovalla vaalityöllä. Yksi 
osaa yhtä ja toinen toista. Yhdessä tulee tulos.

PERUSSUOMALAISET on ainutlaatuinen puolue. Me olem-
me Suomen kansan suuri mahdollisuus tehdä asioita uudella 
tavalla. Me emme ole rakenteiden vankeja. Me emme saa mi-
tään ilmaiseksi, kaikki on kiinni omasta työstä ja yhteistyöstä.

KESÄ on monenlaisten tapahtumien aikaa. Niissä on syytä 
olla mukana, ilolla ja riemulla. Lepoa unohtamatta. Itse vie-
tän aikaa raveissa, kesäteatterissa, urheilu- ja musiikkitapah-
tumissa. Ja sitten, jos ei huvita tai haluta, olen omassa seuras-
sani ja nautin Suomesta. Maailman parhaasta maasta.

Stupi

PÄÄMINISTERI Alexander ”Stupi” Stubb on kova osaaja 
mediassa ja propagandassa. Me emme aliarvioi häntä ja juu-
ri siksi olemme vastavoima stupismille. Asioilla ja asialinjalla.

STUBB on raaka päättäjä. Hän nimesi oman joukkueensa si-
vuille vilkuilematta. Kovin kohtalo oli ammattilaisella, maa-
ja metsätalousministeri Jari Koskisella (kuvassa). Palli meni 
alta, kun hän ei enää asettunut eduskuntavaaliehdokkaaksi.

STUBBIN joukkue on kokoomuksen vaalikampanjan kärki. 
Otetaan se vakavasti. Omalta pohjalta.

tikko, että hän ei ole ”korvaama-
ton”. Missään tapauksessa hän ei 
kuitenkaan ole jättämässä koko-
naan työtä isänmaan ja puolueen 
hyväksi.

- Nytkin kirjoittelen oman toime-
ni ohella eri lehtiin ja nettiin mel-
kein saman verran kuin keskiver-

to toimittaja päätyönään. Tätä 
työtä aion jatkaa edelleen. Saat-
taa myös olla, että tulen aktivoitu-
maan enemmän eläkeläisjärjestön 
puolella kansanedustajakaute-
ni jälkeen. Toki muutkaan tehtävät 
eivät ole poissuljettuja, Tossavai-
nen arvelee.
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Kansanedustajana aloittava Mika Raatikainen:

Suomi ei saa 
olla maapallon 
sosiaalitoimisto
Eduskuntaan Jussi Halla-ahon tilalle nousevaa rikos-
ylikonstaapeli Mika Raatikaista on jo pidempään har-
mittanut nykymeno suomalaisessa yhteiskunnassa. 
ULKOMAALAISPOLIISIN 
maastapoistamisryhmässä työs-
kentelevä Mika Raatikainen on 
syystä harmissaan. Poliisi kun 
joutuu työnsä puolesta näke-
mään monenlaisia ihmiskohta-
loita. Politiikkaan miehen ajoi 
yhteiskunnan epäkohdat. 

- Rehellisyys ja oikeudenmu-
kaisuus on minulle tärkeää. Suo-
malaisen yhteiskunnan ei tulisi 
pyöriä pelkän rahan ja materian 
perässä, vaan myös heitä on tu-
ettava, joiden asiat eivät ole niin 
hyvin. Suomi on aina pitänyt 
huolta heikommistaan, se on hy-
vinvointiyhteiskunnan kivijalka, 
Raatikainen kertoo.

Vääristä kohteista 
leikataan

Sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden lisäksi Raatikaista kiin-
nostavat muun muassa rikos-
torjuntaan, koulutukseen ja 
maanpuolustukseen liittyvät asi-
at. Erityisen huolissaan hän on 

vääriin kohteisiin suunnatuista 
leikkaus- ja säästötoimista.

- Rikollisuuden torjunta on 
Suomessa vielä kohtalaisen hy-

vällä tolalla. Vain se arvelut-
taa, miten sitä tulevaisuudessa 
pystytään lainkaan torjumaan, 
kun poliisien määrää koko ajan 
vain vähennetään. Käsittääkse-
ni Suomessa on jo nyt väkimää-
rään nähden lähes vähiten po-
liiseja koko maailmassa. Se on 
hölmöläisten säästämistä - kun 
nipistetään yhdestä kohtaa, niin 
hyvin pian se maksaa aika lailla 
enemmän jossain muualla, Raa-
tikainen toteaa.

Eduskuntavaali-
ehdokkuus ei 
pelottanut

Puolueeseen ja Kontulan Pe-
russuomalaisiin Raatikainen 
liittyi vuonna 2008. Ystävät ja 
tuttavat olivat jo pitkään ehdo-
telleet yhteiskunnallisista asi-

PS P O L I T I I K K A

TOIMEENTULOTUKEA saanei-
den kotitalouksien määrä on 
kasvanut suurimmissa kaupun-
geissa, kertoo Yle Uutiset. Eni-
ten tuen saajien määrä kasvoi 
viime vuonna pääkaupunkiseu-
dulla. Tukea sai noin yhdeksän 
prosenttia Helsingin, Espoon, 
Tampereen, Vantaan, Turun 

ja Oulun asukkaista. Joka kol-
mas näiden kaupunkien tue-
tuista kodeista oli uusi tulokas 
toimeentulotuen piirissä. Kol-
me neljästä tuensaajasta oli yk-
sineläjiä.

Toimeentulotuki on tarkoitet-
tu lyhytaikaiseksi ratkaisuksi, 
mutta heikentyvän taloustilan-

teen johdosta yhä useamman 
kohdalla ratkaisu on muuttu-
massa pysyväksi. Pitkäaikaisen 
tuen saajien määrät ovat kas-
vussa ja nyt jo joka kolmas oli 
saanut tukea vähintään kym-
menen kuukautta. Vähintään 
vuoden ajan tukea saaneita oli 
joka viides.

UUSI pääministeri Alexander Stubb 
teki heti ensi töikseen joukon yllät-
täviä päätöksiä, joista suurimpana 
oli kenties Helsingin apulaiskaupun-
ginjohtaja Laura Rädyn (kuvassa va-
semmalla) nimittäminen uudeksi so-
siaali- ja terveysministeriksi.

Suuri yleisö muistaa Rädyn muun 
muassa viime vuoden lopulla ot-
sikoihin nousseesta Kevan enti-

sen toimitusjohtajan Merja Ailuksen 
työsuhde-etukohusta, jonka yhte-
ydessä Rädyn toimintaa arvostel-
tiin rankasti hänen mentyään kom-
mentoimaan Ailuksen luottamusta 
ennen Kevan valtuuskunnan kuule-
mista.

Eurooppa- ja ulkomaankauppami-
nisteriksi Stubb valitsi kansanedus-
taja Lenita Toivakan, maa- ja metsä-

talousministeriksi kansanedustaja 
Petteri Orpon ja kunta- ja liikennemi-
nisteriksi sosiaali- ja terveysministe-
rinä toimineen Paula Risikon. Elinkei-
noministeri Jan Vapaavuori on ainoa, 
joka jatkaa tehtävässään. Kunta- ja 
liikenneministerinä toiminut Henna 
Virkkunen lähti europarlamenttiin ja 
maa- ja metsätalousministerinä ollut 
Jari Koskinen jätettiin rannalle.

Yhä useampi koti toimeentulotuen varassa

Erikoisia ministerivalintoja

oista kiinnostuneelle Raatikai-
selle politiikkaan lähtemistä, 
kun hän sattumalta tapasi Kon-
tulassa kaverin, joka sai hänet 
ylipuhuttua kunnallisvaalieh-
dokkaaksi.

- Vuonna 2008 pääsin va-
ralle Helsingin kaupungin-
valtuustoon, vuonna 2012 jo 
varsinaiseksi jäseneksi. Edus-
kuntavaaleissa 2011 pääsin myös 
varalle 2 425 äänellä. Nyt kun 
Jussi Halla-aho nousee Brys-
selin koneeseen, pääsen näke-
mään miltä maailman meno 
näyttää eduskunnasta käsin.

Alku menee 
asioihin 
perehtymiseen

Suurelle yleisölle ennalta mel-
ko tuntematon Raatikainen oli 
äänisaaliiseensa hyvin tyyty-
väinen, hieman yllättynytkin, 
erityisesti kun vaalibudjetti-
kin jäi alle viidentuhannen eu-
ron. Jälkikäteen jäikin vähän 
kaihertamaan, olisiko hieman 

- Alku menee asioi-
hin perehtymiseen, 
ja paljon riippuu 
siitäkin, mihin 
valiokuntiin minut 
laitetaan, Raati-
kainen myöntää 
uuden työpaikkansa 
rappusilla.

”Nyt kun olemme
vakiinnuttaneet asemamme 

Suomen poliittisella kartalla, 
ovat niin vanhat puolueet 

kuin suuri yleisökin nähneet, 
että puolue on todellinen 

vaihtoehto, ei mikään 
tähdenlento.”
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Kansanedustajana aloittava Mika Raatikainen:

Perussuoma-
laiset oli alusta 
pitäen Raati-
kaiselle selkeä 
valinta - muita 
puolueita hän 
ei olisi voinut 
ajatellakaan.

Helsinkiläislähiön kasvatti
MIKA RAATIKAINEN syntyi vuon-
na 1961 Puotinharjun lähiös-
sä Itä-Helsingissä, missä hän kävi 
myös koulunsa. Viiden laudaturin 
ylioppilaaksi hän kirjoitti vuonna 
1981, mitä ennen hän vietti vuo-
den vaihto-oppilaana Yhdysval-
tain itärannikolla Bostonin lähel-
lä. Armeijan hän kävi sittemmin 
lakkautetussa Hyrylän ilmatorjun-
tarykmentissä Helsingissä ja lähti 
Tampereen poliisikokelaskurssil-
le vuonna 1983. Poliisin päällys-
tötutkinnon Raatikainen suoritti 
2001-2004.

Pääuransa Raatikainen on teh-
nyt poliisina Suomessa, mut-
ta myös kansainvälistä kokemus-
ta on päässyt kertymään. Vuodet 
1986-87 Raatikainen toimi rau-
hanturvaajana Libanonissa, vuo-
sina 1993-97 YK:n sihteeristössä 

Gazassa ja Jerusalemissa ja vuosi-
na 2000-2001 poliisina Kosovossa 
YK:n leivissä, 2003-2007 irakilai-
sia poliiseja kouluttamassa aavi-
kolla Jordaniassa ja sen jälkeen 
mm. EU:n korruptiontorjuntapro-
jektissa.

Kaksi vuotta sitten uudelleen 
avioituneella Raatikaisella on 
edellisestä avioliitosta kaksi ai-
kuista lasta, Kanadan Newfound-
landissa yliopistossa opiskeleva 
tytär ja asepalvelustaan suorit-
tava poika. Hän harrastaa muun 
muassa uimista, lukemista, moot-
toripyöräilyä, veneilyä ja kalas-
tusta. Helsingin kaupunginval-
tuuston lisäksi Raatikainen on 
pelastuslautakunnan puheenjoh-
taja sekä Uudenmaan maakunta-
hallituksen jäsen.

TILASTOKESKUKSEN tänään jul-
kistaman hintavertailun mukaan 
Suomi oli viime vuonna Euroo-
pan viidenneksi kallein maa. Lis-
taykkösenä on Sveitsi, jonka jäl-
keen tulevat Pohjoismaat Norja, 
Tanska ja Ruotsi.

Yksityisen kulutuksen hinta-
taso vaihtelee rajusti Euroopan 

maiden välillä. Esimerkiksi Nor-
jan hintataso oli lähes seitsen-
kertainen halvimmaksi tilastoi-
tuun Makedoniaan verrattuna. 
Makedonian jälkeen halvimpia 
maita olivat Bulgaria, Albania, 
Bosnia-Hertsegovina ja Serbia.

Eniten vaihtelivat alkoholin ja 
tupakan hinnat johtuen erilai-

sista verotuskäytännöistä. Myös 
hotelli- ja ravintolapalvelujen 
kohdalla hintaerot olivat suu-
ria. Vähiten vaihteli vaatetuksen, 
viihde-elektroniikan ja kodinko-
neiden hinta.

PUHEENJOHTAJA Timo Soini piti 
viime viikolla Alexander Stubbin 
johdolla käytyjä hallitusneuvotte-
luja kuin kesäteatterina, jossa an-
nettiin ymmärtää kuinka vaikeaa 
kaikki on, Antti Rinteen lyödessä 
taustalla patarumpua.

- Tämähän oli draaman kaari, että 
saatiin ikään kuin lentävä lähtö 
hallitukselle.

Hyvänä Soini piti uuden halli-
tusohjelman päätöstä poistaa val-
tion voimalaitos- eli niin kutsuttu 
windfall-vero, jota hän itse ehdot-

ti Stubbille tulevan pääministerin 
kysyttyä oppositiolta neuvoja uu-
teen hallitusohjelmaan. Sen sijaan 
Stubbin hallituksen päätöstä olla 
ottamatta kantaa ydinvoimaan 
tässä yhteydessä Soini piti poliitti-
sen epärehellisyyden huippuna.

Soini: Stubbin hallitusneuvottelut 
kesäteatteria

Pohjoismaissa on kallista asua

suuremmalla rahallisella pa-
nostuksella eduskuntapaikka 
voinut irrota jo vuonna 2011.

Tässä vaiheessa Raatikai-
sella ei vielä ole suuria suun-
nitelmia tai tavoitteita sen 
suhteen, mihin asioihin hän 
pyrkii eduskunnassa keskit-
tymään.

- Alku menee asioihin pe-
rehtymiseen, ja paljon riip-
puu siitäkin, mihin valiokun-
tiin minut laitetaan. Kaikkeni 
aion totta kai tehdä, mutta 
tässä vaiheessa ei vielä pys-
ty sanomaan, mihin asioihin 
aion keskittyä.

Raatikainen uskaltaa jo täs-
sä vaiheessa luvata, että on 
lähdössä ehdokkaaksi uudel-
le kaudelle. Suostumusloma-
ke on jo allekirjoitettu.

- Poliisina kun on tullut ol-
tua jo yli 30 vuotta, niin nyt 
on hyvä aika tehdä jo jotain 
muutakin, Raatikainen poh-
tii.

Ei mikään 
tähdenlento

Perussuomalaiset oli alus-
ta pitäen Raatikaiselle selkeä 
valinta - muita puolueita hän 
ei olisi voinut ajatellakaan. 
Puolueen ohjelmaa lukiessa 
oli helppo tulla siihen tulok-
seen, että perussuomalainen 
maailmankuva on kaikkein 
lähimpänä Raatikaisen omaa 
arvomaailmaa.

- Puolue sai alkuaikoinaan 
paljon ikävää ja negatiivista 
julkisuutta. Nyt kun olemme 
vakiinnuttaneet asemamme 
Suomen poliittisella kartal-
la, ovat niin vanhat puolueet 
kuin suuri yleisökin nähneet, 
että puolue on todellinen 
vaihtoehto, ei mikään täh-
denlento.

Raatikainen muistelee, 
että kun hän aikoinaan meni 

kaupunginvaltuustoon, katsot-
tiin perussuomalaisia nenän-
vartta pitkin. Enää asian laita ei 
ole näin. Muutaman vuoden jäl-
keen on kaikkialla jouduttu tun-
nustamaan, että perussuomalai-
set valtuutetut käyttäytyvät usein 

fiksummin kuin monen muun 
puolueen edustajat.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN



Hallitus kurjistaa lapsiperheitä

Mistä rahat 
ruokaan?
Lapsiperheiden ostovoimaa heikentävät lapsilisäleikka-
uksen lisäksi kiristynyt ansiotuloverotus, asuntolainojen 
korkotuloverotuksen pienentyminen, työmatkakulujen 
omavastuuosuuden korotus, sähköveron korotus sekä 
rajusti noussut ruuan hinta.

NUMMELALAISEN viisihen-
kisen Yli-Tokolan perheen ruu-
anvalmistus vaatii päivittäistä 
luovuutta ja suunnittelua. Per-
heen budjettiin ei tätä nykyä 
mahdu ruuan lisäksi juuri yli-
määräisiä ostoksia tai matkoja.

- Ruokaan ja päivittäistava-
roihin kuluu rahaa kuukaudes-
sa noin 900-1 100 euroa. Perhee-
seemme kuuluu kaksi aikuista 
ja kolme lasta: 6-, 3- ja 1-vuotias, 
kertoo perheen ruokaostoksista 
vastaava Janne Yli-Tokola. 

Yli-Tokola kertoo, että hän käy 
kaupassa keskimäärin kolmes-
ti viikossa. Ostoksia hän tekee 
pääsääntöisesti Nummelan Pris-
massa ja Lidlissä.

- Ruuan hinnan nousu tun-
tuu. Siihen kuluva raha on muis-
ta asioista pois, joten joudun 
katsomaan tarkasti mitä kär-
ryyn laitan. En osta kalliita tuo-
temerkkejä. Pyrin valitsemaan 
edullisia kaupan omia merkkejä, 
hän kertoo.

Kalliit maito- ja 
lihatuotteet

Viime aikoina kallistuneet li-
hatuotteet, kala, mehut ja ma-
keiset tuntuvat Yli-Tokolan mu-
kaan erityisesti loppusummassa. 

- Ja toki hinnan nousu tuntuu 
myös maitotuotteissa, koska nii-
tä meillä kuluu paljon, hän tar-
kentaa. 

Kallistuneen lihan Yli-Toko-
la korvaa usein huokeammal-
la broilerilla tai muilla lihajalos-
teilla. 

- Pyrin myös ostamaan isom-
pia eriä tai pakkauksia, jolloin 
ruoan kilohinta yleensä on hal-
vempi. Ja toki hyödynnän myös 
tarjouksia mahdollisuuksien 
mukaan.

Vanha ja tuttu resurssiviisaus 
toimii säästökeinona myös hy-
vin Yli-Tokoloiden perheessä.

- Valmistamme usein kerral-
la suuremman erän ruokaa, josta 
voimme syödä useampaan ker-
taan.

Terveellisyydestä 
ei ole vielä tingitty

Toistaiseksi Yli-Tokoloiden ei 
ole tarvinnut tinkiä ruuan ravit-
sevuudesta tai sen määrästä.

- Olemme pyrkineet siihen, 
että ruoka on hyvää, ravitsevaa 
ja terveellistä, Janne-isä sanoo.

Myös mieliruuat ovat toistai-
seksi pysyneet perheen ruoka-
listalla. Yli-Tokolan oma suosik-
ki on perinteinen: nakkikastike 

perunoilla. Sitä ei kuitenkaan 
valmisteta hänen mukaansa ko-
vin usein.

- Lasten lempiruokia jauheli-
hakastiketta ja pastaa sekä ka-
lapuikkoja ja riisiä meillä saa-
tetaan syödään parikin kertaa 
viikossa.

Tolkkua verotukseen

Yli-Tokolan mielestä ruuan ve-
rotusta pitäisi laskea.

- Kaikki suunnitellut leikkauk-
set ja veronkorotukset kohdistu-
vat suoraan lapsiperheisiin, jois-
sa rahaa ei usein muutenkaan 
ole liikaa. Esimerkiksi hallituk-
sen keväällä kaavailemat leikka-
ukset osuvat kaikki meidän ruo-
kakuntaamme, joten niillä tulee 
olemaan suuri vaikutus per-
heemme ostovoimaan. Mielestä-
ni ruuan hinnan nousupaineita 
voisi helpottaa ainakin tupakka-
veron ja alkoholiveron roimalla 
korotuksella. Ruokaa pitää kaik-
kien saada, viimeksi mainituilla 
nautintoaineilla ei ole niin väliä.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Vähämäki: Tasapuolisemmat 
olosuhteet kilpailulle  

Miksi ruoka on niin kallista?

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Ville Vähämäki. Kertoi-
sitko, miten ruuan hintaan voitai-
siin vaikuttaa niin, että muutos 
näkyisi erityisesti lapsiperheiden 
arjessa?

- Lapsiperheiden tulotasoa tu-
lee nostaa tai ainakin se täytyy 
pitää ennallaan, toisin kuin hal-
litus teki leikatessaan lapsilisiä. 
Itse ruuan hinnoissa vaikutus-
ta on vaikea kohdentaa lapsiper-
heisiin, koska tuotteiden kuuluu 
olla kaikille samanhintaisia. Lap-
siperheiden toimeentuloa voisi 

helpottaa miettimällä esimerkik-
si erilaisia verohelpotuksia per-
heen tulopuoleen.

 Mitä toimia voidaan tehdä pi-
kaisesti? 

 - Kilpailutilanteeseen täytyy 
reagoida nopeasti, koska kau-
pan keskittyminen koetaan suu-
rimmaksi syyksi kalliille ruoalle. 
Markkinoille tulee luoda tasa-
puoliset olosuhteet kilpailulle, 
esimerkiksi kaavoitusta kehittä-
mällä. Suurilla keskusliikkeillä on 
nyt liikaa mahdollisuuksia vai-
kuttaa päätöksentekoon.

RUOAN hintaa manipuloi kau-
pan keskittyminen: K- ja S-ryh-
män oligopoli. Se vaikeuttaa jo 
ennalta hankalaa kuluttajan ja 
tuottajan arkea. Vähittäiskaupan 
kate on Suomessa jopa 40-50 
prosenttia, joka johtuu suoraan 
kilpailun puutteesta.

Elintarvikkeisiin kohdistu-
neet arvonlisäveromuutokset ja 
osaan elintarvikkeista kohdis-
tuneet valmisteveromuutokset 
ovat vaikuttaneet ruuan kulutta-
jahintoihin erityisesti viime vuo-
sien aikana. Lisäksi ruuan hin-
takehitystä ovat muokanneet 
työvoimakustannusten nousu, 

kallistuneet energiakustannuk-
set, raaka-aineiden maailman-
markkinahinnat sekä tuottaja-
hintojen kohoaminen. 

Ruuan hintaa ovat myös nos-
taneet kuluttajien lisääntyneet 
vaatimukset sekä uudet kulu-
tustottumukset. Tuotteilta toi-
votaan esimerkiksi eettisyyttä ja 
luonnonmukaisuutta sekä esi-
merkiksi erilaisuutta, kuten muo-
tidieetteihin perustuvia erikoiso-
minaisuuksia. 

Lähteet: Kuluttajatutkimuskes-
kus/Ruokakorin hintakehitys (Ari 
Peltoniemi), Yle uutiset ja Tilasto-
keskus

6-vuotias 
Minttu esit-
telee kauppa-
listaa, joka on 
viiden hengen 
perheessä 
pitkä.
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Lapsiperheissä katsotaan tarkkaan mitä ostetaan. 
Tuotteissa suositaan kaupan edullisempia omia merkkejä.

KEVYTMAITO, 1 L 0,87 20,7 1,05 3,8 1,09
JOGURTTIPURKKI, 200 G 0,47 8,5 0,51 2,0 0,52
EDAMJUUSTO, 1 KG 9,53 1,4 9,66 2,4 9,89
KANANMUNAT, 1 KG 3,93 11,2 4,37 -16,5 3,65
KEVYT RASIAMARGARIINI, 400 G 1,89 0,5 1,90 1,6 1,93
PITKÄJYVÄRIISI, 1 KG 2,32 2,6 2,38 1,3 2,41
VEHNÄJAUHOT, 2 KG 1,24 12,1 1,39 -2,2 1,36
KAURAHIUTALEET, 1 KG 1,50 6,0 1,59 -2,5 1,55
RUISLEIPÄPALAT, 1 KG 3,95 4,3 4,12 -2,7 4,01
PULLAPITKO, 1 KG 6,85 7,4 7,36 -3,1 7,13
LOHIFILE, 1 KG 14,28 25,0 17,85 0,4 17,93
TONNIKALASÄILYKE, 150 G 1,62 14,8 1,86 -2,2 1,82
NAUDAN PAISTI, 1 KG 16,21 5,8 17,15 1,6 17,43
NAUDAN JAUHELIHA, 1 KG 9,58 13,7 10,89 -5,8 10,26
PORSAAN SISÄFILE, 1 KG 12,16 13,49 13,80 -7,90 12,71
BROILERIN RINTAFILE, 1 KG 13,09 5,7 13,83 -3,0 13,42
MEETVURSTI, 1 KG 14,80 8,4 16,05 -0,2 16,02
LENKKIMAKKARA, 1 KG 4,46 7,2 4,78 3,8 4,96
NAKIT, 1 KG 7,13 11,4 7,94 -2,1 7,77
PAKASTEPIZZA, 300 G 2,32 3,4 2,40 1,7 2,44
TOMAATTI, 1 KG 3,08 0,3 3,09 -15,9 2,60
KURKKU, 1 KG 2,48 16,1 2,88 -46,5 1,54
JÄÄTELÖPAKETTI, 1 L 2,43 0,0 2,43 4,5 2,54
KAHVIPAKETTI, 500 G 4,18 -15,6 3,53 4,8 3,70
HIENOSOKERI, 1 KG 1,05 6,7 1,12 -0,9 1,11
SUKLAALEVY, 200 G 2,12 2,8 2,18 1,8 2,22
VIRVOITUSJUOMA, 1,5 L 2,12 1,9 2,16 9,7 2,37
APPELSIINITÄYSMEHU, 1 L 1,19 4,2 1,24 13,7 1,41
KOIRAN RUOKA, 3 KG 6,94 6,9 7,42 -0,3 7,40
KISSAN RUOKA, 400 G 1,31 9,9 1,44 -2,1 1,41
KONETISKIAINE, 1 KG 8,15 1,6 8,28 -0,5 8,24
BIOJÄTEPUSSI, 30 KPL 4,37 5,0 4,59 -1,5 4,52
WC-PAPERI, 8 RLL 3,50 -1,1 3,46 0,6 3,48
TALOUSPAPERI, 4 RLL 2,48 -2,8 2,41 -0,4 2,40

ELINTARVIKE 2012
EUROA

2013
EUROA

2014
EUROA

MUUTOS-%
2012-2013

MUUTOS-%
2013-2014

© Tilastokeskus

+24,5%

+24,6%

+11,0%

+17,9%
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Nyt tarvitaan 
kasvua ja 
työpaikkoja!
- Katainen jätti perinnöksi maan, jonka talous ei 
ole kasvanut vuosiin ja jonka velkaantuminen on 
räjähtänyt käsiin. Maamme on kuilun reunalla, sa-
noo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Jari Lindström.

HALLITUKSEN nykylinja ei 
pelasta maamme taloutta, sa-
noo perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Jari Lindström hallituksen tu-
levien vuosien menokehyksistä. 
Hallitus linjaa kehysselonteos-
saan talouden kehitystä vuosil-
le 2015-18.

- Ihmettelen, miksi käymme 
keskustelua hallituksen talous-
poliittisesta linjasta, joka toden-
näköisesti on aika toisenlainen 
jo muutaman viikon kuluttua. 
Päätöksiä revitään auki ja on 
syytä repiäkin, sillä nykylinjalla 
ei maamme taloutta saada kään-
nettyä, Lindström lataa. 

Omaisuuden myynti
velan maksuun ei kannata

Lindström kertaa puolueen 
jo aiemmin esittämää linjausta, 
jonka mukaan tuottavaa omai-
suutta ei kannata myydä val-
tionvelan maksamiseksi. Pe-
russuomalaiset käyttäisivät 
rahat miljardien korjausvelkaa 
pienentävien ja tulevaa talous-
kasvua tukevien investointien 
rahoittamiseksi.

- Onkin todella vaikeata ym-
märtää, miksi hallitus myy tuot-
tavaa omaisuuttaan, kuten esi-
merkiksi Altian, velanmaksuun 

aikana, jolloin korkotasomme on 
historiallisen alhainen. Kun ker-
ran myytte, niin käyttäkää nyt, 
hyvänen aika, edes rahat fiksus-
ti! Maamme on täynnä kohteita, 
jotka nykytilanteessa tuottavat 
taatusti paremmin kuin valtion-
velan takaisinmaksu. Valitse-
manne linja on lähinnä valtion 
omaisuuden haaskausta, Lind-
ström pamauttaa.

Valtiovarainvaliokunnan pu-
heenjohtaja Pentti Kettunen 
sanoo hallituksen ajaneen Suo-
men seinää vasten. Yritysten 
myyntituloilla on hallituksen 
mukaan pakko maksaa valtion 
velkaa paljon tuottavamman el-

vyttämisen sijasta, koska val-
tionvelka nousee ensi vuonna 
yli 60 prosenttiin bruttokansan-
tuotteesta Välimeren maiden ta-
paan. Samaan aikaan valtionve-
lan euromäärä nousee yli sadan 
miljoonan euron.

Kataisen karmea 
perintö

Lindström moittii entisen 
pääministerin Jyrki Kataisen 
(kok.) taakseen jättämää perin-
töä historiallisen heikoksi.

- Katainen jätti perinnök-
si maan, jonka talous ei ole kas-
vanut vuosiin, velkaantuminen 
on räjähtänyt käsiin, työttömyys 
kolkuttelee kriisilukemia, lii-
kenneverkkojen sekä puolus-
tusvoimien rahoitus on laimin-
lyöty ja keskeiset rakenteelliset 
uudistukset ovat pahasti kes-
ken. Maamme on kuilun reunal-
la, Lindström jyrisee.

Hän suomii hallitusta myös 
kuuron korvan kääntämisestä 
opposition esityksille maan ti-

lanteen parantamiseksi.

Kehitysavusta 
rahaa

Perussuomalaiset eivät leikkai-
si lapsilisiä eikä eläkeindeksiä. 
Puolue sijoittaisi pienitulois-
ten kannalta olennaisiin perus-

Perussuomalais-
ten eduskunta-
ryhmän pu-
heenjohtaja Jari 
Lindström pai-
notti eduskunta-
puheessaan, että 
Suomen talous on 
tuuliajolla.

Verovelkarekisteristä kärsivät 
rehelliset yritykset
PERUSSUOMALAISTEN kansanedusta-
jat Pentti Kettunen, Ville Vähämäki ja Maria 
Lohela jättivät eduskunnan valtiovarain-
valiokunnassa vastalauseen mietintöön, 
joka liittyy hallituksen esitykseen niin sa-
notun verovelkarekisterin perustamisesta. 

 Hallituksen esityksessä lakia halut-
tiin muuttaa siten, että jokaisella olisi oi-
keus saada Verohallinnon ylläpitämästä 
verovelkarekisteristä tieto YTJ:ään rekis-
teröidyn yrityksen verovelasta. Valtiova-
rainvaliokunnan mietinnössä puolestaan 
esitettiin verovelkamerkinnän alarajaa 
nostettavaksi 10 000 euroon sekä sitä, et-
tei rekisteriin merkittäisi verovelkaa, jo-
hon on haettu muutosta ja jonka täytän-
töönpano on keskeytetty.

 Kettunen, Vähämäki ja Lohela katso-
vat, että valtiovarainvaliokunnan tekemät 
muutosesitykset olivat oikeansuuntaisia, 
mutta riittämättömiä. Heidän mukaansa 

10 000 euron alaraja veisi verovelkarekis-
teriin edelleen merkittävän määrän yrityk-
siä, joiden jatkoedellytykset heikkenisivät 
rekisterimerkinnän vuoksi.

 - Rekisterimerkintä ei saa leimata yrityk-
siä, jotka haluavat toimia nuhteettomas-
ti, tai joilla on tilapäisiä maksuvaikeuksia 
heistä riippumattomista syistä. Tällainen 
syy voi olla esimerkiksi asiakkaalta saa-
matta jääneet maksut, Lohela toteaa. 

 Verovelkarekisteri määräisi yritysten 
maksuunpanojärjestyksen. Verottaja oli-
si käytännössä aina ensimmäinen mak-
sunsaaja, vaikka muitakin velkojia olisi. 
Perussuomalaisten mukaan tämä marssi-
järjestys on omiaan haittaamaan myös ul-
kopuolisten, esimerkiksi samassa alihan-
kintaketjussa olevien yritysten toimintaa.

 - Jos yksi yritys joutuu maksamaan en-
sisijaisesti verovelkansa, ja näin siltä jää 
maksamatta lasku toiselle yritykselle, on 

kierre valmis. Koko ketjun saamiset voivat 
jäädä maksamatta, ja yritykset voivat jou-
tua verorekisteriin.  Tämä saattaisi johtaa 
konkurssiketjuun, Vähämäki sanoo.

 Perussuomalaisten mielestä verottajan 
tulisi tarkastella yhteiskunnan kokonais-
valtaista etua, ja pyrkiä siihen, että edellä 
mainitun kaltaista konkurssiketjua ei pää-
sisi muodostumaan.

 - Me emme halua kurjistaa entises-
tään suomalaisen yrittäjän tilannetta. Nyt 
harmaan talouden torjunnalla perustel-
tu esitys on aiheuttamassa sen, että eni-
ten kärsivät rehelliset yritykset. Kyseessä 
on tirkistysrekisteri, joka mahdollistaa sen, 
että skandaalilehdet pääsevät herkutte-
lemaan julkaisemalla rekisteritietoja, Ket-
tunen toteaa.

 Valtiovarainvaliokunta äänesti tänään 
perussuomalaisten vastalauseesta. Vasta-
lause hylättiin äänin 12-3.
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■  KOLUMNI

PERUSSUOMALAISTEN talouspoliittinen linja on koko 
vaalikauden ollut erilainen kuin hallituksen. Jos neuvojam-
me olisi kuunneltu, Suomi ei olisi nyt tällaisessa suossa: ta-
lous ei kasva, vienti ei vedä, mutta velka lisääntyy.
 
HALLITUS on syyttänyt eurokriisin aiheuttamaa taantumaa 
taloustavoitteidensa karkaamisesta, mutta se on kuitenkin 
itse osallistunut eurokriisin virheelliseen hoitamiseen. Sii-
hen se ei siis voi vedota.
 
PÄÄMINISTERIN vaihtuessa hallituksella on mahdolli-
suus ottaa uusi suunta ja koppi perussuomalaisten tekemis-
tä ehdotuksista. Tuoreimmat vinkkimme toimme hiljattain 
julki valtiontalouden vuosien 2015–2018 kehysten käsittelyn 
yhteydessä.
 
NYT on tehtävä työtä talouskasvun ja työllisyyden paranta-
miseksi. Hallituksen tulevalle kehyskaudelle suunnittelema 
voimakkaan etupainotteinen leikkaus- ja veronkorotuslinja 
ei ole oikea lääke. Se katkoo orastavat kasvun versot.
 
PERUSSUOMALAISET sopeuttaisi menoja vähemmän ke-
hyskauden alkupuolella ja kiristäisi tahtia loppuvuosina, jol-
loin talouden ennustetaan olevan vakaammalla pohjalla. 
Tämä vaihtoehto noudattaa asiantuntijoiden ohjeita ja tu-
kee hallituksen mallia paremmin kasvua ja työllisyyttä. So-
peutustarpeen määrästä sinällään olemme hallituksen kans-
sa suurin piirtein samaa mieltä.
 
EMME ole valmiita ottamaan tarvittavia säästöjä pienitu-
loisten kukkarosta. Lapsilisiä tai eläkeindeksiä ei pidä leikata. 
Päinvastoin, pienituloisten elämää on helpotettava ohjaamal-
la lisää rahaa esimerkiksi peruspalveluiden valtionosuuksiin 
ja omaishoidontuen tason korottamiseen.
 
VEROTUKSEN oikeudenmukaisuutta lisäisimme kiristä-
mällä suurituloisten tuloverotusta niin sanotulla Wahlroos-
verolla ja palauttamalla varallisuusveron.
 
PERUSSUOMALAISET on huolissaan maamme sisäises-
tä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Poliisin resursseja on leikat-
tu liikaa, ja esimerkiksi liikkuvan poliisin lakkautus oli virhe. 
Poliisin toimintakyvyn turvaamiseksi sen määrärahoja on li-
sättävä. 
 
MYÖS puolustukseen kohdistetut säästöt ovat kohtuutto-
mia. Ne heikentävät uskottavaa koko maan puolustamista. 
Vähimmäisvaatimuksemme on, että Puolustusvoimat saisi 
2016 lisää 50 miljoonaa euroa ja siitä asteittain vuoteen 2020 
mennessä yhteensä noin 150 miljoonaa euroa indeksikoro-
tusten lisäksi.
 
SUOMEN kehitysapupolitiikkaan tulee tehdä rakenteelli-
nen muutos, joka säästäisi satoja miljoonia euroja. Puoluetu-
keakin on leikattava enemmän kuin hallitus esittää. Myös te-
hottomissa yritystuissa riittää karsimista. Hallituksen tulee 
lisäksi ryhtyä toimiin Suomen EU:lle maksaman jäsenmak-
suosuuden alentamiseksi.
 
KATAISEN hallitus on talouspolitiikallaan ajanut Suomen 
kuilun partaalle. Nyt on seuraajan aika näyttää kyntensä ja 
kääntää Suomi nousuun.

Suomi nousuun

JUSSI NIINISTÖ

KANSANEDUSTAJA , 
PERUSSUOMALAISTEN 
1. VARAPUHEENJOHTAJA

palveluiden valtionosuuksiin 
300 miljoonaa hallitusta enem-
män ja korottaisi omaishoidon-
tuen tasoa.

Perussuomalaiset muuttaisivat 
energiaveroja niin, että turva- ja 
pienpuuenergia nousisivat kan-
nattaviksi kivihiileen ja muu-
hun tuontienergiaan verrattu-

na. Energiaveroja alennettaisiin 
450 miljoonaa euroa ja wind-
fall-vero poistettaisiin koko-
naan. Nämä keinot parantaisivat 
vientiteollisuuden kilpailukykyä 
ja kotimainen energia nostaisi 
Suomeen miljardien edestä uut-
ta liiketoimintaa.

Rahaa perussuomalaiset sääs-

täisivät kehitysavusta, joka 
muutettaisiin vapaaehtoiselle 
pohjalle. Myös tehottomista yri-
tystuista voisi ottaa paljon pois.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

Verohallinto karsii liikaa 
asiakaspalvelupisteitään
PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Maria Tolppanen on huo-
lissaan verotoimistojen asiakaspal-
velupisteiden lakkauttamisesta.

- Vaikka monet asiat hoituvat 
tänä päivänä kätevästi internetin 
kautta, ei kaikkia asioita pystytä, 
osata tai haluta selvittää sähköises-
ti. Näin myös verotusasioissa. Ve-
rotusasiat ovat monelle monimut-
kaisia ja niiden selvitteleminen on 
myös puhelimitse siksi hankalaa, 
Tolppanen sanoo.

Tolppanen huomauttaa, että esi-
merkiksi verokortin vaihtaminen 
sivuverokortiksi ei onnistu sähköi-
sesti, vaan se vaatii verotoimistos-
sa asioimista.

- Helsingin keskustan ainoan toi-
mipisteen aukioloaika on arkisin 

klo 9-16. Jono ennen aukioloai-
kaa kasvaa monesti kymmeniin ih-
misiin. Jos henkilön työaika on klo 
8-16, ei hän pysty asioimaan kysei-
sessä toimipisteessä muuten kuin 
työaikansa ulkopuolella.

- Lisäksi täytyy ottaa huomioon 
Suomen syrjäseudut, joiden vä-
limatkat kasvukeskuksiin ovat 
yleensä pitkät. Verohallinnon pal-
velut ovat karanneet liian kauas 
esimerkiksi huonokuntoiselta van-
hukselta. Tukalassa tilanteessa on 
myös maaseudun sivukylällä asuva 
ajokortiton, jos veroasioiden hoi-
to vaatii kymmenien kilometrien 
matkan verotoimistoon. Ja täytyy 
ottaa huomioon sekin, ettei julki-
nen liikenne ei toimi syrjäseuduilla 
kattavasti, Tolppanen muistuttaa.
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Ympäristövaliokunta luovutti mietintönsä energia-
todistuslain muuttamisesta, joka tehtiin 60 000 kan-
salaisen allekirjoittaman kansalaisaloitteen sekä 
samansisältöisen, perussuomalaisten Pirkko Ruoho-
nen-Lernerin lakialoitteen pohjalta.
RAKENNUSTEN energiadi-
rektiivistä on väännetty kät-
tä vuodesta 2002 saakka. Vuon-
na 2008 energiatodistus tuli 
käyttöön kaikessa uudisraken-
tamisessa ja vuodesta 2009 asti 
myynti- ja vuokraustilanteissa 
suurissa rakennuksissa ja uusis-
sa pientaloissa.

Jatkossa energiatodistus tar-
vitaan myös vanhan pientalon 
myynnin tai vuokrauksen yhte-
ydessä. Ennen vuotta 1980 ra-
kennetuille pientaloille ener-
giatodistus tarvitaan vasta 
heinäkuussa 2017.

Sekava direktiivi pyrkii 
säästämään energiaa

Energiadirektiivi kannus-
taa rakentamaan talot siihen 
kuntoon, että energiaa säästyy. 
Asuntojen ostajien pitäisi tietää, 
kuinka paljon rakennus kuluttaa 
energiaa. Todistus maksaa ny-
kyään noin 150 euroa omakoti-

taloa kohti.
Ongelmina ovat vaikea mää-

rittely ja sekavat kertoimet. Ra-
kennuksen energiankulutus 
määritellään direktiivissä niin 
sekavasti, etteivät asiantuntijat-
kaan saa aina siitä selvää.

Tämän vuoksi asiasta on tul-
lut epäselvä myös rakennusten 
myyjille ja ostajille. Lisähäm-
minkiä aiheuttavat kertoimet. 
Direktiivin mukaan rakennus-
ten lämmitystavat lasketaan 
kertoimien avulla niin, että säh-
kölämmitys saa kertoimen 1,7, 
kun kaukolämmön kerroin on 
0,7. Direktiivi pyrkii suosimaan 
uusiutuvia energiamuotoja.

- Ihminen saattaa luulla, että 
sähkölämmitys kuluttaa enem-
män energiaa, vaikka siitä ei ole 
kyse, ympäristövaliokunnan pu-
heenjohtaja Martti Korhonen 
(vas.) sanoo.

- Kertoimilla pyrittiin teke-
mään politiikkaa ja tulos oli 
huono, valiokunnan  perussuo-

malainen jäsen Martti Mölsä 
toteaa.

Energiatodistus
sortaa sähkölämmitystä

Valiokunta vaati tähän muu-
toksia. Sen mukaan energiato-
distuksen kerroin sortaa säh-
kölämmitystä väärin perustein: 
se ei huomioi sähkön tekota-
paa – Suomessa jo 30 prosent-
tia sähköstä tehdään uusiutu-
valla energialla ja maailmalla jo 
44 prosenttia ja osuus kasvaa 
koko ajan.

- Vastaavasti kivihiilellä tehtä-
vä kaukolämpö tai öljylämmitys 
saisi halvemman kertoimen, va-
liokunnan jäsen Timo Heino-
nen (kok.) huomautti.

Valiokunta tutustui muiden 
EU-maiden lainsäädäntöön. 
Versioita on monia. Ruotsis-
sa vasta onkin monimutkainen 
lainsäädäntö. Eurooppalaisista 
laeista ei Suomessa voinut ottaa 

Kansalaisaloite johti 
lain muutokseen

paljon oppia, koska olosuhteet 
ovat toiset.

Aloitteet eivät
toteudu sellaisinaan

Kansalaisaloite ei mennyt läpi 
aivan sellaisenaan. Siinä esitet-
tiin, että kaikilta myytäviltä ta-
loilta vaadittaisiin toteutuneen 
kulutuksen mukainen todistus. 
Valiokunnan mukaan sellais-
ta ei ole aina mahdollista saa-
da esimerkiksi kuolinpesistä 
tai puulämmitteisistä taloista. 
Aloitteessa esitettiin myös en-
nen vuotta 2008 rakennettujen 
pientalojen vapauttamista ener-
giamuotojen kertoimista. Tä-
män estää energiadirektiivi.

Hallitus esittää
direktiivin muuttamista

Ympäristövaliokunta vaatii 
hallitusta muuttamaan ener-
giatodistusten sisältöä kii-
reellisesti niin, että tavalli-
nen ihminenkin sen ymmärtää. 
Energiamuotojen kertoimis-
ta aiheutuvat vertailuongelmat 
täytyy poistaa niin, että ilmoi-
tetaan energian kulutus sellai-
senaan. Valiokunta vaatii myös, 
että hallitus pyrkii muuttamaan 
energiatehokkuusdirektiiviä 

niin, että energiatodistus voitai-
siin säätää vapaaehtoiseksi en-
nen vuotta 1980 rakennetuille 
pientaloille.

- Vapaaehtoisuus voisi toimia 
paremmin, kun ihmiset ryh-
tyisivät vaatimaan todistuksia, 
Heinonen totesi.

Valiokunnan ohjeet ovat poik-
keuksellisen tiukat ja niiden 
takana on koko eduskunta. 
Valmista pitäisi tulla ennen seu-
raavia vaaleja.

Kirje komissiolle

Asuntoministeri Pia Viitanen 
(sd.) on lähettänyt komissiol-
le kirjeen, jossa toivotaan direk-
tiivin muuttamista turhan by-
rokratian karsimisen nimissä. 

Missä etävanhemman oikeudet?
EROTILANTEESSA lapsistaan eroon 
joutuneen vanhemman oikeustur-
vassa on edelleen puutteita. Ero-
tilanteessa lähihuoltajaksi jäänyt 
vanhempi saattaa pyrkiä vieraan-
nuttamaan lapset entisestä kump-
panistaan.

Vieraannuttamisen tarkoitukse-
na on rikkoa lapsen suhde toiseen 
vanhempaansa, mikä voi tapahtua 
monin keinoin. Muutamia keinoja 
ovat esimeriksi toista vanhempaa 
koskevien kielteisten mielikuvi-
en luominen lapselle sekä tapaa-
misten ja yhteydenpidon vaikeut-
taminen.

- Lastensuojelussa olisi tärkeää 
huomioida myös etävanhemman 
oikeudet, ja tunnistaa vieraannut-
tamispyrkimykset. Mikäli on ha-
vaittavissa, että toinen vanhempi 
tai jopa viranomaiset pyrkivät vie-
raannuttamaan lapset etävanhem-
mastaan tai vaikeuttamaan tapaa-
misia, tulee asiaan voida puuttua, 
sanoo perussuomalaisten kansan-
edustaja Juho Eerola.

Vieraannuttamista ei tällä hetkel-
lä huomioida lastensuojelulaissa. 
Suomen tulisi Eerolan mielestä ot-
taa mallia esimerkiksi Ruotsista, 
jossa tulee 1.7. voimaan laki, jos-
sa lapsen omavaltainen pitäminen 

Hoitohenkilöstön osattava 
paremmin suomea
PERUSSUOMALAISTEN 2. vara-
puheenjohtaja, kansanedusta-
ja Hanna Mäntylä on huolissaan 
ulkomailta saapuvan hoito-
henkilöstön sekä opiskelijoi-
den kielitaidosta. Kyse on myös 
potilasturvallisuudesta, koska ul-
komaisten hoitajien ja lääkärei-
den kielitaitovaatimukset eivät 
ole yhtenäiset, eikä niitä riittäväs-
ti valvota. 

- Tällä hetkellä Pohjoismaiden 
sekä EU- ja ETA-valtioiden kan-
salaisten tulee hallita tehtävien 
edellyttämä suomen kielen taito. 
Kuitenkaan minkäänlaista todis-
tusta kielitaidosta ei vaadita. Sen 
sijaan näiden maiden ulkopuo-
lelta tulijoilta vaaditaan todis-
tus hyväksytystä kielitutkinnosta, 
Mäntylä toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
työryhmä on ehdottanut helmi-
kuussa julkaistussa muistiossaan, 
että terveydenhuollon laillistet-
tavien ammattihenkilöiden kieli-
taitovaatimuksia olisi nostettava.  
Työryhmän mielestä lääkäreil-
tä ja sairaanhoitajilta tällä het-

kellä vaadittu kielitaitotaso ei ole 
riittävä. 

- Työvoiman vapaa liikkuvuus, 
jonka puolesta hallitus toistuvas-
ti liputtaa, tarkoittaa myös väis-
tämättä haasteita käytännön 
työelämään. Työntekijöiden rek-
rytointi ei saa aiheuttaa tilan-
netta, jossa potilasturvallisuus 
vaarantuu. Maahanmuuttajien 
kohdalla ammattiliitto Tehy on 
kiinnittänyt huomiota, etteivät 
työnantajat panosta riittävästi 
kielikoulutukseen. Riittävän kieli-
taidon määrittely on liian tulkin-
nanvaraista, Mäntylä toteaa.

lähivanhemman luona tulkitaan 
lapsikaappaukseen verrattavak-
si rikokseksi.

- Eduskunnassa ollaan kovas-
ti huolissaan samaa sukupuolta 
olevien pariskuntien tasa-arvos-
ta. Eri sukupuolta olevien tasa-
arvosta huoltajuuskiistojen yh-
teydessä ei kuitenkaan tunnuta 
olevan samalla tavoin kiinnostu-
neita, Eerola ihmettelee.

Eerola teki kansanedustaja Pauli 
Kiurun (kok.) kanssa vuonna 2012 

suurta kannatusta saaneet lakia-
loitteet, joilla pyritään torjumaan 
huoltajan pyrkimyksiä vieraan-
nuttaa lapsi toisesta vanhem-
mastaan sekä pyrkimyksiä tarkoi-
tuksellisesti hankaloittaa lapsen 
ja etävanhemman yhteydenpitoa 
ja tapaamisia. Suosiosta huoli-
matta lakialoitteet eivät ole vielä 
johtaneet muutokseen. Nyt vi-
reillä on kaksikon kirjallinen kysy-
mys samasta aiheesta. 
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PS tukee kokoomusta 
jalkaväkimiinakysymyksessä
KOKOOMUS vaatii puoluekokous-
päätöksellään Suomen irtautu-
mista jalkaväkimiinat kieltävästä 
Ottawan sopimuksesta. Perussuo-
malaiset tukee kokoomusta.

- Poliittinen päätös, jolla Suo-
mi liittyi Ottawan sopimukseen 
2012, oli sotilaallisia ja taloudelli-
sia perusteita vailla oleva strategi-
nen virhe, jota perussuomalaiset 
eduskunnassa ainoana yksimieli-
senä ryhmänä äänestyksessä vas-
tusti. Tositilanteessa tämä päätös 
maksaa suomalaista verta. Vastuu 
lepää raskaana silloisen tasaval-
lan presidentin, hallituksen ja kaik-
kien sopimuksen puolesta äänes-

täneiden kansanedustajien päällä, 
perussuomalaisten 1. varapuheen-
johtaja Jussi Niinistö painottaa.

Niinistö muistuttaa jalkaväkimii-
nojen tärkeydestä Suomen puo-
lustukselle.

- Meillä on pitkät rajat, mutta vä-
hän puolustajia. Suomalaisessa 
maastossa mikään ei korvaa mii-
naa. Jos irtautuminen Ottawan 
sopimuksesta ei onnistu, on pe-
russuomalaisten mielestä vähin-
täänkin ylläpidettävä jalkaväkimii-
nojen nopeaan ja massamaiseen 
valmistukseen tarvittavaa valmi-
utta.

EU:lla on parhaillaan menos-
sa Refit-niminen ohjelma, joka 
pyrkii poistamaan tarpeetonta 
sääntelyä.

- Tässä asiassa ei tarvita EU:n 
yhdenmukaisuutta. Pohjoises-
sa tarvitaan lämmitystä, eteläs-
sä jäähdytystä, Korhonen sa-
noo.

Mutta tekeekö komissio asi-
assa todella mitään, on aivan 
herrassaan. Siinä menee to-
dennäköisesti kauan, eikä vält-
tämättä tapahdu mitään.

Energiatodistuksilla 
hyviäkin vaikutuksia

Ympäristövaliokunnan jä-
sen Martti Mölsä sanoo, että 
energiatodistuksilla on ollut si-

nänsä myönteisiä vaikutuksia. 
Vain epäselvyys täytyy pois-
taa. Mölsä on toiminut raken-
nusyrittäjänä Punkalaitumella 
jo 1980-luvulta alkaen. Hänellä 
on myös rakennusmestarin ja 
-tarkastajan pätevyys.

- Eihän joissain rivitalois-
sa kiinnitetty näihin asioihin 
ennen huomiota, mutta kun 
energiatodistuksia vaadittiin, 
asuntoyhtiöt ryhtyivät teke-
mään toimia, joilla vähennet-
tiin energiankulututusta, Möl-
sä sanoo.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA LEHTIKUVA

Pankkien työpaikat vaarassa
EUROOPAN keskuspankilla on oi-
keus antaa asetuksia, jotka on pak-
ko viedä suomalaiseen lainsäädän-
töön. Tämä perustuu sopimukseen 
Euroopan unionin toiminnas-
ta. Pankin omalla asetuksella Eu-
roopan keskuspankkiin ollaan pe-
rustamassa toimielin pankkien 
valvontaan. Noin 800 valvojaa ai-
heuttaa n. 260 miljoonan vuosit-
taiset kustannukset. Tarvittavat 
varat aiotaan kerätä kaikilta euro-
maiden pankeilta. Valvontamak-
sun keräämistä on suunniteltu 
aloitettavaksi tämän vuoden mar-
raskuun alusta. 

- Osan valvonnasta siirtyes-
sä EKP:lle sen osan kustannukset 
olisikin vähennettävä kansallises-
ta valvonnasta ja kustannuksista. 
Pelättävissä kuitenkin on, että lop-
putuloksena toimintoja on pääl-
lekkäin ja kustannukset kasvavat, 
perussuomalaisten kansanedusta-
ja Kaj Turunen huomauttaa.

Keskuspankin valvontamaksun 
suuruuden määräytymisperus-
teeksi on suunniteltu pankin ta-
seen kokoa ja riskiosuutta. Tämä 
voi aiheuttaa tilanteen, jossa pan-
kin on edullista siirtää niitä toi-
mintoja, jotka vaikuttavat val-
vontamaksun suuruuteen, pois 

Ei oma-
vastuuta 
peto-
korvauksiin
HALLITUS on lisäbudjetissaan eh-
dottanut petoeläinkorvausten 
omavastuuta. Perussuomalaisten 
kansanedustajat Pentti Kettunen 
ja Ville Vähämäki eivät tätä hyväk-
sy, vaan vaativat, että petokorva-
ukset jatkossakin maksetaan täysi-
määräisinä.

- Kun valtiovalta on päättänyt 
suojella petoeläimiä, on vain koh-
tuullista, että se korvaa täysimää-
räisesti myös niiden aiheuttamat 
vahingot, Kettunen toteaa.

Vähämäki nostaa esimerkkinä 
esille mehiläistarhaajille karhuista 
aiheutuvat vahingot.

- Kuluvana keväänä on tuhottu jo 
137 mehiläispesää, kun koko viime 
vuonna niitä tuhottiin 170. Kar-
huvahingot tulee korvata mehi-
läistarhaajille, jotta mehiläistarha-
us voidaan säilyttää kannattavana 
elinkeinona Suomessa, Vähämäki 
huomauttaa.

Petovahinkojen kustannukset 
ovat kasvaneet muutamassa vuo-
dessa noin kolmesta miljoonasta 
eurosta lähelle kymmentä miljoo-
naa euroa per vuosi. Perussuoma-
laiset katsovat, että tällainen kehi-
tys ei voi olla järkevää verorahojen 
käyttöä ja vaativat, että hallitus 
ryhtyy tarvittaviin toimiin suurpe-
tojen määrän vähentämiseksi. 

- Mielestämme ei voi olla niin, 
että esimerkiksi Pohjois-Suomes-
sa poroelinkeinonharjoittajille ai-
heutuu isoja tappioita sen joh-
dosta, että sudet tai ahmat ovat 
tappaneet ja raadelleet poroja. 
Katsomme, että ihmisillä tulee olla 
mahdollisuus poistaa omasta pi-
hapiiristään häiritsevästi käyttäyty-
vät petoeläimet, Kettunen sanoo.

euromaasta kuten Suomesta. Siir-
ron voi tehdä esimerkiksi Ruotsiin, 
joka ei ole eurojärjestelmässä mu-
kana eikä eurooppalaisen valvon-
tamaksun piirissä. 

Tilanne on Turusen mukaan eri-
tyisen haastava Nordeassa. Se on 
keskittänyt pankin johdannais-
kaupan Suomeen. Kun johdan-
naissopimukset lasketaan brut-

tomääräisesti pankin taseeseen, 
kasvattaa se merkittävästi taset-
ta ja pankille määräytyvää valvon-
tamaksua. 

- Näin Nordean on edullisem-
paa siirtää em. toiminnot Ruotsiin 
tai Tanskaan. Jos valvontamaksu 
toteutetaan suunnitellusti, nämä 
maat ovatkin saamassa Suomesta 
tuhansia työpaikkoja.



Eurokriittisestä konservatiiviryhmästä ECR:stä 
on tulossa todella relevantti haastaja vahvas-
ti liittovaltiosuuntaan etenevälle kokoomuksen 
europarlamenttiryhmä EPP:lle. Ryhmään liittyi 
myös saksalainen AfD.
PERUSSUOMALAISET siir-
tyivät europarlamentissa kon-
servatiivien ja reformistien 
ECR-ryhmään. Merkittävin uusi 
puolue ryhmässä on AfD (Alter-
native für Deutschland), joka li-
säsi eurokriittisten meppimää-
rää seitsemällä. Nyt ryhmällä on 
parlamentissa 62 paikkaa.

- Nyt todella olemme mak-
simoineet vaikutusvaltam-
me, kuten ennen EU-vaaleja lu-
pasimme, perussuomalaisten 

europarlamentaarikko Sampo 
Terho iloitsee.

Puheenjohtajana 
muslimi

Perussuomalaisten delegaatio 
osallistui ECR:n ryhmäkokouk-
seen, jossa päätettiin uusista 
ryhmän jäsenistä ja tehtiin kes-
keiset henkilövalinnat alkavalle 
vaalikaudelle.

- On erittäin tärkeää, että EU-

kriittisessä siivessä on edustajia 
myös suurimmasta EU-maasta 
Saksasta. Minä ja Jussi Hal-
la-aho kannatimme lämpimästi 
AfD:n liittymistä ECR:ään, Ter-
ho painottaa.

Kokouksessa ryhmän puheen-
johtajaksi valittiin brittikonser-
vatiivi Syed Kamall. Hän oli jo 
entuudestaan brittien oman de-
legaation puheenjohtaja.

- Ja kyllä, hän on muslimi ja 
myös perussuomalaisten dele-

Perus-
suomalaisten 
euroryhmästä 
kolmanneksi 
suurin

Sampo Terho ja Jussi 
Halla-aho ovat tyy-
tyväisiä maltillisesti 
eurokriittiseen ryh-
määnsä. Brittikonser-
vatiivien lisäksi ryh-
mässä vaikuttavat mm. 
Tanskan kansanpuolue 
ja AfD (Alternative für 
Deutschland). 

gaatio äänesti häntä ryhmäm-
me johtajaksi. Tutustuin uuteen 
puheenjohtajaamme edellisellä 
vaalikaudella lähemmin erityi-
sesti talousvaliokunnassa, Ter-
ho kertoo.

- Uskomme molemmat eu-
rooppalaisiin arvoihin (kuten 
uskonnon- ja sananvapauteen) 
ja olemme taipumattomia EU-
kriitikoita. Vanhojen puolueiden 
ryhmäjohdossa ei sivumennen 
sanoen juuri etnisiä tai uskon-
nollisia vähemmistöjä ole näh-
ty, vaikka ryhmät aina jaksavat 
saarnata omasta suvaitsevaisuu-
destaan ja EU-kriitikoiden rasis-
tisuudesta. Ehkäpä valinta antaa 
jotain pohdittavaa myös niille 
virkamiehille ja muille “asian-
tuntijoille”, jotka leimaavat pe-
russuomalaisia erilaisuutta 
kammoaviksi ja 80-luvulle hai-

kaileviksi kiihkoilijoiksi.

Itsenäisyyden 
puolustajat

Perussuomalaiset vaikuttavat 
Euroopan parlamentissa am-
mattitaitoisessa, avarakatseises-
sa ja EU-kriittisessä ryhmässä. 

- Tämä ryhmä edustaa niitä 
eurooppalaisia, jotka katsovat 
Euroopassa kohti tulevaisuutta 
mutta haluavat samalla tiukas-
ti pitää kiinni kulttuurimme pe-
rusarvoista ja jäsenmaiden it-
senäisyydestä, Terho kirjoittaa 
kolumnissaan.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVAT MATTI MATIKAINEN JA
      LEHTIKUVA
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PS P O L I T I I K K A

62 paikkaa parlamentissa

SATAKUNNAN vaalipiiri on me-
nettämässä ensi vuoden edus-
kuntavaaleissa yhden nykyisistä 
yhdeksästä kansanedustajapai-
kastaan, kerrotaan Yle Uutisista. 
Vaalipiirin väkiluku on pienenty-
nyt niin paljon, että oikeusminis-
teriön vaalijohtaja Arto Jääskeläi-
sen mukaan vain ihme voi säästää 

maakunnan paikan menetykseltä.
Odotettavissa on siis kova tais-

telu puolueiden välillä siitä, kuka 
jää ilman paikkaa. Erityisen kiin-
nostavaksi tilanteen tekee se, 
että vanha mahtipuolue SDP on 
nopeasti menettänyt kannatus-
taan maakunnassa. Jos demari-
en valtakunnallinen kannatus py-

syy pohjamudissa, on sillä toinen 
edustajanpaikka vaakalaudalla. 
Tämä kuitenkin edellyttäisi kovaa 
tulosta niin perussuomalaisilta, 
kokoomukselta kuin keskustal-
takin, jotta ne saisivat kaksi paik-
kaa kukin.

Satakunta menettämässä 
kansanedustajan



Ulkoministeriön virkamiehen yritys 
estää perussuomalaisten pääsy ECR-
ryhmään päättyi nolosti.
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AfD:n Bernd Lucke juhli näyttävästi puolueensa 
vaalivoittoa Berliinissä. 

- Nyt on tehtävä loppu Suomen kolmanneksi suurimman 
puolueen jatkuvasta mustamaalaamisesta kansainvälisessä 
lehdistössä, puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo jyrisee.

Ison-Britannian pääministeri David Cameron 
toivotti perussuomalaiset tervetulleiksi kon-
servatiiviryhmä ECR:n jäseniksi. 

Slunga-Poutsalo: 

Toivottavasti 
möläytykset 
loppuvat

BRITTILEHTI Financial Times ker-
toi taannoin artikkelissaan, ett-
eivät David Cameronin johtamat 
konservatiivit huoli perussuo-
malaisia samaan euroryhmään. 
Taustaa lehti oli saanut jutulleen 
Suomen ulkoministeriöstä.

- Minun on hyvin vaikea uskoa, 
että Cameronin johtamat kon-
servatiivit, jotka haluavat edistää 
innovatiivista, avointa ja kilpailu-
kykyistä yhteiskuntaa, liittoutui-
sivat perussuomalaisten kanssa. 
Perussuomalaisten nousu perus-
tuu pitkälti muukalaisvihamieli-
syyteen ja taaksepäin katsovaan 
1980-lukulaiseen nostalgiaan, 
suomalaisvirkamies kertoi leh-
delle.

Selvityspyyntö 
ministerille

Perussuomalaisten puolue-
sihteeri Riikka Slunga-Poutsa-
lo tyrmistyi ulkoministeriön vir-
kamiehen lausunnosta ja pyysi 
selvitystä sekä ulkoministeriöltä 
että ministeri Erkki Tuomiojalta, 
täyttääkö virkamiehen lausunto 
vihapuheen tunnusmerkit.

- Nyt on tehtävä loppu Suomen 
kolmanneksi suurimman puolu-
een jatkuvasta mustamaalaami-
sesta kansainvälisessä lehdistös-
sä. Virkamiehen syyllistyminen 
tällaiseen on vakava ja anteeksi-
antamaton asia. Kansainvälinen 
lehdistö tulkitsee ministeriöiden 
virkamiesten kannanotot val-
tion viralliseksi kannaksi, Slunga-
Poutsalo muistutti.

Ulkoministeriöstä 
tyydyttävä vastaus

Ministeriö ilmoitti vastaukses-
saan perussuomalaisten selvitys-
pyyntöön, että korkean virkamie-

hen kansainväliselle lehdistölle 
antamat, perussuomalaisia mus-
tamaalanneet lausunnot eivät 
edusta ulkoministeriön näke-
myksiä.

- Ulkoministeriöstä saamam-
me vastaus tyydyttää meitä. Se, 
mihin toimenpiteisiin ministe-
riö ryhtyy opastaakseen virka-
miehiään, ettei vastaavanlaisia 
möläytyksiä jatkossa tule, on mi-
nisteriön sisäinen asia. On vält-
tämätöntä, ettei virkamieskunta 
tulevaisuudessa yritä mustamaa-
laamisella vaikeuttaa yhdenkään 
suomalaisen parlamentaarisen 
puolueen kansainvälisiä neuvot-
teluja, perussuomalaisten puo-
luesihteeri Riikka Slunga-Poutsa-
lo painottaa.

Bumerangina takaisin

Suomalaisen virkamiehen yri-
tykset estää perussuomalaisten 
siirtyminen europarlamentin kol-
manneksi suurimman ryhmän 
ECR:n riveihin joutuivat outoon 
valoon, kun ECR:n vetäjät tutus-
tuivat Suomesta toiseksi suu-
rimmalla äänimäärällä valitun 
europarlamentaarikon Jussi Hal-
la-ahon kiisteltyihin kirjoituksiin. 
Parlamentin kolmanneksi suuri-
man ryhmän vetäjät ihmetteli-
vät, että miten kirjoitus on voinut 
johtaa tuomioon kiihotuksesta 
kansanryhmää vastaan.

- Virkamiehen aktiivinen yri-
tys – asemansa varjolla – musta-
maalata perussuomalaiset kan-
sanvälisillä areenoilla kääntyikin 
bumerangin lailla suomalaista oi-
keuslaitosta ja sen uskottavuut-
ta vastaan, Slunga-Poutsalo ko-
rostaa.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVA MATTI MATIKAINEN

HELSINGIN kaupunki sai tänä 
vuonna lähes 30 000 työpaik-
kahakemusta 16–17-vuotiailta 
nuorilta. Yksi nuori pystyi ha-
kemaan useampaa tehtävää.  

Eniten hakemuksia tuli kau-
punginkirjaston tapahtu-
ma- ja markkinointiyksikön 
kesäassistentin sekä lähettä-
mövirkailijan tehtäviin, kau-
punginkanslian toimistoapu-

laisen, nuorisoasiankeskuksen 
kahviotyöntekijän ja pelastus-
laitoksen asentajaharjoitteli-
jan pesteihin. 

Helsingin kaupungil-
la työskentelee noin tuhat 
16–17-vuotiasta nuorta. Kaik-
kiaan Helsingin kaupungilla 
työskentelee nelisentuhatta 
kesätyöntekijää tai -sijaista.

Halutuimmat 
kesäduunitSatakunta menettämässä 

kansanedustajan
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Helsingissä 
Kalliossa muhii
punavihreä kupla
Erilaisten tilastotietojen perusteella pääkaupunki-
seudun arvomaailma ja elämäntapa on eriytymässä 
muusta Suomesta.
MIKSI arvoliberaalien on niin 
vaikea ymmärtää perussuoma-
laisia ja muita arvokonserva-
tiiveja? Yksi syy voi olla se, et-
tei heidän tarvitse ymmärtää. 
Kun on muiden samanmielisten 
ympäröimä, eri tavalla ajattele-
via ei kohtaa eikä heitä tarvitse 
ymmärtää. Kykenemättömyyt-
tä ymmärtää pidetään omien 
joukossa suoranaisena hyveenä. 
Useimmat ihmiset ovat ympä-
röineet itsensä sekä arkielämäs-
sään että sosiaalisessa mediassa 
kaltaisillaan.

 Perussuomalaisten vastusta-
jat rakastavat myyttiään Impi-
vaarasta, ulkomaailmasta mi-
tään tietämättömien junttien 
ahdistavan samanmielisistä yh-
teisöistä, joita heidän mielikuvi-
tuksessaan on Suomen maaseu-
tu täynnä.

 Mutta aivan samanlainen sa-
manmielisten kupla on pää-
kaupunkiseudulla. Erilaisten 
tilastotietojen perusteella pää-

kaupunkiseudun arvomaailma 
ja elämäntapa on eriytymässä 
muusta Suomesta. Ilmiö on vie-
lä paljon voimakkaampi, jos sitä 
tarkastellaan vielä pienemmissä 
yksiköissä. Jo Kehä I:n ja Kehä 
III:n välillä asuvat pääkaupun-
kiseutulaiset ovat arvomaail-
maltaan paljon lähempänä muu-
ta Suomea kuin helsinkiläiset.

Pieni piiri 
Helsingissä

 
Kunnallisvaaleissa 2012 puna-

vihreät - vasemmistoliitto, vih-
reät sekä pienet äärivasemmis-
toryhmittymät - saivat yhteensä 
yli 50 prosenttia äänistä lähes 
jokaisella äänestysalueella muu-
taman neliökilometrin alueella 
Pitkältäsillalta Käpylän asemal-
le. Tähän punavihreään kuplaan 
kuuluvat muun muassa Kal-
lio, Alppila, Vallila, Sörnäinen, 
Kumpula ja Käpylä.

 Kumpulassa ja Vallilassa jo 

demari on äärioikeistolainen. 
Eurovaaleissa Kumpulan ja Val-
lilan äänestysalueilla punavih-
reiden ääniosuus oli noin 60 
prosenttia. Vallilassa perus-
suomalaiset jäivät 6,8 prosent-
tiin, ja muut arvokonservatiivi-
siksi luonnehdittavat puolueet 
menestyivät vielä huonommin. 
Perussuomalaiset, kristillisde-
mokraatit ja keskusta saivat Val-
lilassa yhteensä 12,1 prosenttia 
äänistä.

Erilainen 
elämäntapa

 
Elämäntapa tässä punavihre-

ässä kuplassa poikkeaa mones-
sa suhteessa elämästä muualla 
Suomessa. Kuplan sisäpuolel-
ta katsottuna suomalaista yh-
tenäiskulttuuria ei ole olemas-
sa, koska oma elämäntapa on 
niin erilainen kuin kuplan ul-
kopuolella. Kuplan sisäpuoli-
nen ei kuitenkaan huomaa, että 

muu Suomi on maakunnallisista 
eroistaan huolimatta arvomaa-
ilmaltaan ja elämäntavoiltaan 
edelleen enemmän tai vähem-
män yhtenäiskulttuuri.

 Punavihreän kuplan erityis-
piirteet tulevat esiin, tarkaste-
leepa mitä tilastoa tahansa. Sil-
lä, mitkä asiat kuuluvat omaan 
elämänpiiriin, on vaikutusta 
myös poliittisten mielipiteiden 
muodostumisessa. Kalliolaisen 
on helppo suvaita homot, mut-
ta hänen on vaikea ymmärtää, 
miksi tavallisella suomalaisel-
la pitäisi olla oikeus omistaa ase. 
Syynä voi olla se, että kalliolai-
sen naapureina asuu enemmän 
homoja kuin aseenomistajia.

Liberaali 
pappi 

Poliisin tilastojen mukaan Hel-
singin poliisilaitoksen alueel-
la oli vuonna 2012 rekisterissä 
21 577 haulikkoa ja 16 498 kivää-
riä. Koko maassa haulikoiden ja 
kiväärien yhteismäärä ylitti mil-
joonan. Asukasta kohden lasket-
tuna muun Suomen asukkailla 
on melkein neljä kertaa enem-
män metsästysaseita kuin hel-

sinkiläisillä.
 Seksivähemmistöjen Ranne-

liike.net-sivusto listaa Suomesta 
15 homobaaria. Niistä kymme-
nen sijaitsee Helsingissä, jois-
ta puolet kävelymatkan päässä 
Sörnäisten metroasemalta.

 Suomalaisista yhä kolme nel-
jästä kuuluu evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon. Kallion seu-
rakunnan alueella enää niukka 
enemmistö, 51,2 prosenttia, 
kuuluu kirkkoon. Luku ei ehkä 
kuitenkaan edes kerro koko to-
tuutta uskonnollisesta elämäs-

tä Kalliossa. Kallion seurakun-
nan kirkkoherrana on toiminut 
toista vuotta Teemu Laajasalo, 
joka on profiloitunut kirkon pii-

PS P O L I T I I K K A

TUORE perussuomalai-
nen europarlamentaa-
rikko Jussi Halla-aho jät-
ti luottamustehtävänsä 
Helsingin kaupungin-
hallituksessa ja kaupun-
ginhallituksen konser-
nijaostossa siirtyessään 

europarlamenttiin. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi 
Halla-ahon eroanomuk-
sen juhannuksen alla.

Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä ei ole vie-
lä päättänyt, kuka nousee 
Halla-ahon tilalle. Myös 

Halla-ahon mahdollinen 
jääminen kaupunginval-
tuustoon on vielä päättä-
mättä.

- Tästä käydään vielä 
keskustelua valtuustoryh-
mässä, Halla-aho kertoo.

Jussi Halla-aho erosi Helsingin 
kaupunginhallituksesta

”Kuplan sisäpuolelta 
katsottuna suomalaista 

yhtenäiskulttuuria ei 
ole olemassa, koska oma 

elämäntapa on niin 
erilainen kuin kuplan 

ulkopuolella.”
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rissä liberaaliksi. Laajasalo ajoi 
seksuaalivähemmistöjen asiaa 
ensimmäisten pappien joukossa 
jo 1990-luvulla.

Autoton 
kantakaupunki

 
Melkein kaikkialla Suomessa 

oma auto on välttämättömyys. 
Poikkeuksena tästä on pääkau-
punkiseutu, jonka julkinen lii-
kenne mahdollistaa myös autot-
toman elämäntavan. Silti suurin 
osa Helsingin seudusta muistut-
taa muuta Suomea.

 Helsingin Seudun Liikenne 
-kuntayhtymän tutkimukses-
sa luokiteltiin pääasiallisiksi au-
tonkäyttäjiksi 18 vuotta täyttä-
neet henkilöt, joilla oli ajokortti, 
kotitaloudessa vähintään yksi 
auto ja vastaajalla oman ilmoi-
tuksensa mukaan mahdollisuus 

käyttää autoa henkilökohtaisiin 
matkoihin aina tai melkein aina. 

 
Pääasiallisten autonkäyttäji-

en osuus esimerkiksi Mäntsäläs-
sä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa 
oli noin 85 prosenttia. Espoossa 
osuus oli vielä 67 prosenttia ja 
Helsingin esikaupunkialueenkin 
asukkaista 56 prosenttia. Mut-
ta Helsingin kantakaupungissa, 
punavihreiden kaikkein vahvim-
malla kannatusalueella, pääasi-
allisia autonkäyttäjiä oli enää 37 
prosenttia. 

 
Median 
rakastama

Tyypillinen suomalainen asuu 
omistamassaan pientalossa. 
Helsingin kaupungin tietokes-
kuksen mukaan koko maassa 
asuinhuoneistoista pientalois-

sa on 54,1 prosenttia. Helsingin 
seudulla luku laskee 31,9 pro-
senttiin. Helsingissä pientalo-
jen osuus huoneistoista on enää 
13,2 prosenttia, ja punavihreän 
enemmistön alueella sitäkin vä-
hemmän. 

 Punavihreässä kuplassa Hel-
singin Siltasaaresta Käpylään 
asuu hieman alle satatuhatta ih-
mistä, alle kaksi prosenttia suo-
malaisista. Heidän maailman-
kuvansa on kuitenkin erittäin 
voimakkaasti yliedustettuna 
suomalaisessa mediassa. Kaikki 
niin sanotun etelän median toi-
mitukset sijaitsevat parin kilo-
metrin pyöräilymatkan päässä 
punavihreän enemmistön asuin-
alueilta. 

■ TEKSTI MARKO HAMILO
      KUVAT LEHTIKUVA

MAAILMAN rikkaat jatkavat rikas-
tumistaan ja miljonäärien määrä 
kasvoi vuonna 2013 toiseksi eni-
ten sitten vuoden 2000, paljastaa 
viime viikolla julkaistu Capgemi-
nin ja RBC Wealth Managemen-
tin raportti. Yhdysvaltojen odo-
tetaan menettävän paikkansa 
miljonääritilastojen kärjessä Ja-

panille ja Kiinalle tämän vuoden 
aikana.

Yli miljoona dollaria sijoitetta-
vaa varallisuutta omistavien ih-
misten määrä lisääntyi peräti 15 
prosentilla 13,7 miljoonaan. Mil-
jonäärien omaisuuden yhteisar-
vo nousi 14 prosenttia yli 52 600 
miljardiin dollariin (38 750 miljar-

dia euroa).
Eniten miljonäärejä viime vuon-

na oli Yhdysvalloissa (4 miljoo-
naa). Seuraavaksi tulivat Japani 
(2,3 miljoonaa), Saksa (1,1 miljoo-
naa) ja Kiina (760 000). Noin 60 
prosenttia maailman varallisuu-
desta keskittyi näihin maihin, ker-
too Yle Uutiset.

Maailman rikkaat rikastuvat entisestään

Helsingin Kalliossa 
asuu tutkimusten 
mukaan ”suvaitsevai-
sia” ihmisiä. Heikki 
Hurstin ruuan ja 
vaatteiden jakelupis-
te Helsinginkadulla 
ei kuitenkaan herätä 
lähialueen asukkais-
sa ihastusta.
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Sähköauto 
odottaa 
läpimurtoa
Norjan teillä liikkuu nykyisin noin 30 000 sähköautoa, 
Suomessa vain noin 500. Suurin syy eroon on sähköauto-
jen erilaisessa verotuskohtelussa. Yritysten ja yksityis-
henkilöiden omistamat sähköautot voivat tulevaisuudes-
sa olla meilläkin yksi osa älykästä liikennejärjestelmää. 
NYKYISESSÄ autoperustei-
sessa järjestelmässä tärkein ele-
mentti on henkilöauto. Sillä hoi-
detaan pääosa päivittäisistä 
liikkumistarpeista, sanoo tutki-
musjohtaja Pekka Malinen Aal-
to-yliopiston BIT-tutkimuskes-
kuksesta. 

- Liikennejärjestelmään pe-
rustuvassa suuntauksessa ke-
hitetään yksityisen ja julkisen 
liikennejärjestelmän yhteistoi-
mintaa. Silloin henkilöautojen 
määrään alkavat vaikuttaa eko-
logiset toimintamallit, kuten au-
tojen yhteiskäyttö ja liikkumi-
sen tilauspalvelut.

Norjassa sähköautoilla 
nollavero

Tällainen, nykyistä älykkäämpi 
järjestelmä tuo mukanaan sel-
laisia ajoneuvojen latausasemia 
ja älykkäitä sähköverkkoja, jotka 
mahdollistavat sähköautojen ak-
kujen hyödyntämisen energian 
varastoinnissa ja kuormituspiik-
kien tasaamisessa. 

Älykäs järjestelmä mahdollis-
taa myös uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia suomalaiselle 
elinkeinoelämälle. Malinen kri-
tisoi tapaa, jolla eri ministeri-
öissä suhtaudutaan sähköautoi-
lun tukemiseen verotuksellisin 
keinoin. 

- Norjassa  sähköautoille on 

asetettu nollaverokanta sekä ar-
vonlisä- että autoverotuksessa. 
Meillä vain yritykset saavat tie-
tyin edellytyksin investointitu-
kea sähköautojen hankkimiseen. 
Tarvitsemme uusia tukimuoto-
ja, jotta kuluttajatkin saadaan 
mukaan. 

Polttokenno on 
tulevaisuutta

Korkea hankintahinta on täl-
lä hetkellä suuri ongelma säh-
köautojen yleistymisessä. Auto-
jen tekniset ominaisuudet ovat 
viime vuosina kehittyneet nope-
asti. Nykyisin niiden käyttösäde 
yhdellä latauksella on noin 150 
kilometriä. Pekka Malisen mu-
kaan hinnaltaan arvokkaiden li-
tiumakkujen kestossa Suomen 
arktisissa olosuhteissa ja pitkil-
lä ajomatkoilla on vielä kehittä-
mistä. 

Lähivuosina Suomeen synty-
nee myös markkinat käytetyille 
sähköautoille, kun ensimmäiset 
yritysten aikoinaan leasingil-
la käyttöönsä hankkimat säh-
köautot tulevat vaihtoon. Pekka 
Malinen sanoo itsekin olevansa 
kiinnostunut käytetyn menope-
lin hankinnasta. Ostajat saatta-
vat tosin tulla muualta – tällä 
hetkellä norjalaiset käyvät ha-
kemassa esimerkiksi Tanskasta 

kaikki vaihdokit, jotka vain tule-
vat myyntiin. 

Malinen uskoo, että sähköver-
kosta ladattavat autot tulevat 
säilymään markkinoilla senkin 
jälkeen, kun jo pitkään poltto-
moottoreiden korvaajiksi odo-
tetut polttokennot yleistyvät au-
toissa. Vetykäyttöisiä, ja hyvin 
pienipäästöisiä polttokennoau-
toja on Suomessa jo muutamia 
liikenteessä. 

- Polttokennotekniikka ja ak-
kuteknologia kehittyvät koko 
ajan. Kun sellaisen vetyauton 
tankkaa täyteen, sillä ajaa sa-
man matkan kuin polttomoot-
toriautolla. Haasteena on, ettei 
vedyn jakamiseen ole vielä jär-
jestelmää. Kaasuntuottaja Woi-
koski Oy on luvannut rakentaa 
lähivuosina maahamme 15 vety-
tankkauspistettä.

Lataus onnistuu 
kotikonstein

Sähköautoja varten Suomessa 
on tällä hetkellä vajaat 60 ylei-
sessä käytössä olevaa latausase-
maa. 

- Kaupungeilla on tärkeä roo-
li niiden yleistymisessä. Hel-
singissä on nyt noin 30 julkista 
latausasemaa, ja tänä vuon-
na on tulossa saman verran li-
sää. ABC-liikenneasemaketju on 
lähtenyt tekemään pikalataus-

PS I L M I Ö T

asemia pääkaupunkiseudun tär-
keimmille ulosmenoteille, Mali-
nen kiittelee.

Se, ettei yleisiä latausasemia 
vielä ole kaikkialla, ei Malisen 
mukaan ole mikään este sähkö-
autojen yleistymiselle. Meillä on 

jo olemassa runsaasti lämmitys-
tolppia autoja varten, eikä koti-
latausvälineiden hankkiminen 
niihin ole iso investointi.

■ TEKSTI JA KUVAT MARTTI LINNA

HAMINAN lomautukset ovat 
tehneet elämän vaikeaksi van-
hustenhoidon ja terveyden-
huollon asiakkaille ja työnte-
kijöille, kertoo Yle. Esimerkiksi 
dementikot ovat olleet rauhat-
tomia henkilökunnan stressin 

ja vähyyden vuoksi. Levotto-
muus voi myös olla syynä eri-
tyisesti yöaikana sattuviin van-
husten kaatumisiin.

Terveydenhuollossa työtahti 
on kiristynyt ja aika riittää vain 
välttämättömiin töihin. Ham-

mashoidon puolella alkaa olla 
jo vaikeuksia pysytellä hoitota-
kuun asettamissa aikarajoissa. 
Hammaslääkäriaikoja saa vas-
ta syyskuulle, suuhygienistin 
vastaanotolle pääsee vasta lo-
kakuussa.

Haminan lomautukset tekevät 
hoivatyöstä raskasta

Aalto-yliopiston 
tila- ja turvalli-
suuspalveluiden 
turvallisuuskoor-
dinaattori Pasi 
Lehto pitää auto-
maattivaihteis-
tolla varustettua 
Nissan Leafia mu-
kavana ajettavana. 
Omakseen hän ei 
silti sähköautoa 
vielä hankkisi – 
esteenä on  liian 
kova hinta.
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Sähköautoista löytyy vaihtoehtoja sekä tavaran että ihmis-
ten kuljettamiseen. Yliopiston tila- ja turvallisuuspalvelui-
den Mercedes Vitolla on ajettu ilman ongelmia noin 2 000, 
ja Nissan Leafilla noin 4 000 kilometriä. 

Hiljaista menoa
TURVALLISUUSKOORDINAAT-
TORI Pasi Lehto Aalto-yliopiston 
tila- ja turvallisuuspalveluista 
sanoo, että sähköauton tehok-
kuus on yllätys monelle sitä en-
simmäistä kertaa ajavalle. 

- Sähkömoottorin kaikki teho 
on heti käytettävissä, joten se 
lähtee liikkeelle kuin tykin put-
kesta. Toinen asia, mistä muis-
tutan sähköauton uusia käyttä-
jiä perehdyttämisessä, on sen 
hiljaisuus. Suojatielle astuva ja-
lankulkija ei välttämättä osaa 
varoa äänettömästi liikkuvaa 
autoa.

Aalto-yliopiston viidestäkym-
menestä autosta neljä on tällä 
hetkellä sähkökäyttöisiä. Kaksi 
niistä on tila- ja turvallisuuspal-
veluiden käytössä, eli pieni Nis-
san Leaf -merkkinen henkilöau-
to ja Mercedes Vito -merkkinen 
pakettiauto. Niistä on saa-
tu käyttökokemuksia nyt noin 
vuoden ajalta. 

- Ajo on Otaniemen kampuk-

sen sisäistä liikennettä, sekä 
liikkumista yliopiston kolmen 
kampuksen (Otaniemessä, Töö-
lössä ja Espoossa) välillä. Paket-
tiautolla kuljetetaan tavaroita. 
Sähköauto on omiaan tällai-
seen pieneen kulkemiseen.

Yliopistolle sähköautoja on 
hankittu, koska Aalto haluaa 
olla edelläkävijä kestävässä ke-
hityksessä. Autot palvelevat 
myös tutkimustoimintaa. Lehto 
pitää autoja helppokäyttöisinä: 
kun autot palautetaan autoka-
tokseen, niihin pannaan saman 
tien piuha kiinni. 

- Nämä ovat aina lähtövalmii-
na. Bensa-autoista pitää aamul-
la aina ensimmäiseksi katsoa, 
että onko tankki tyhjä, Lehto 
virnistää. 

- Näiden akkuja ei pysty ylila-
taamaan. Talvella virtaa kuluu 
enemmän akuston lämmittämi-
seen. Tulevana talvena näem-
me ensimmäisen kerran mitä 
nämä tykkäävät ulkokatoksesta.

EURORYHMÄ läksytti Kreikkaa 
viime viikon torstaina Luxem-
burgissa pidetyssä euromaiden 
valtiovarainministerien kokouk-
sessa muun muassa vaatimal-
la Kreikkaa toteuttamaan 7000 
työntekijän vähennykset julki-
sella sektorilla vuoden loppuun 

mennessä, Kauppalehdessä ker-
rotaan.

Korkea-arvoinen eurovirkaili-
ja pitää epätodennäköisenä, että 
Kreikka saa seuraavaa miljardin 
euron avustuseräänsä kesäkuus-
sa, koska se ei ole kyennyt täyt-
tämään sille asetettuja vaatimuk-

sia. Elokuussa Kreikalta erääntyy 
4,4 miljardin euron laina.

Sopeutusohjelman toteutumis-
ta seuraava troikka matkustaa 
Kreikkaan jälleen heinäkuussa, 
minkä jälkeen aletaan keskustel-
la Kreikan velkojen leikkaamises-
ta ja kolmannesta apupaketista.

Euroryhmä läksytti Kreikkaa

Piuha kiinni ja 
sähköä akkuun. 
Sähköauton pääs-
töt ovat ajettaessa 
minimaalisen 
pienet. Todellinen 
ekotehokkuus 
riippuu siitä 
kuinka auton tar-
vitsema sähkö on 
tuotettu. 



Vaalikentällä puolesta 
ja vastaan
VUODEN EU-vaalit on käyty - tule-
vatko toiset ennen ensi kevättä? 
Kiertäessäni vaalikentillä perus-
suomalaisten eurovaaliehdokkai-
den kanssa, tapasin paljon äänioi-
keutettuja. Vaalitulos kertoo, että 
positiivisista keskusteluista huo-
limatta suurin osa jätti äänestä-
mättä. 

EU:n talous herättää tyytymät-
tömyyttä, samoin pakolaispolitiik-
ka tai sen arvostelu. Silti äänestys-
into oli huono.  Epävarmuus lisää 
äänestyshaluttomuutta, samoin 
koko elinkeinoelämää vaikeuttava 
EU:n byrokratia. Kansa kokee kol-
mentoista suomalaismepin vaiku-
tusmahdollisuudet 751 edustajan 
parlamentissa olemattomiksi. 

Ay-liikkeen vaatimukset ja lak-
kouhat nostavat kustannuksia, 
syövät kilpailukykyä ja lisäävät 
työttömyyttä. Kalliin euron jäy-
kistämillä markkinoilla yritämme 
velkavaroin ylläpitää ansiotasoa  
korkeampaa elintasoa. Kasvava 
työttömyys tarkoittaa veromaksaji-
en harventumista ja lisää konkurs-
seja. Supistuva verokertymä ohjaa 
välillisiä veroja tuotannontekijöi-
hin. Näiden yhteisvaikutus toimii 
työttömyyden kasvun ja talouden 
alamäen katalysaattoreina. 

EU:n keskuspankki pyrkii elvyt-
tämään markkinoita maltillisella 
korko- ja rahapolitiikalla. Lamas-
sa elävällä euroalueella ei ole el-
vytysvaraa sisämarkkinoiden ja 
kulutuksen ylläpitoon. Alhaisilla 
koroilla voidaan siirtää maksuky-
vyttömyyttä ja konkursseja. Liian 
korkean rahan arvon vuoksi euro-
alueen vienti ei vedä.  Tajutaanko 
eduskunnassa, että kallis raha lisää 
työttömyyttä?

Piittaamatta pk-yritysten kilpai-
lukyvystä niille ilmoitetaan työeh-
toneuvottelujen tulos.  Kustannuk-

sia, joista isot ovat sopineet ay:n 
kanssa, sälytetään myös pienten 
maksettaviksi. Suurteollisuus etsii 
apua nousevien maiden matalien 
kustannusten avulla pysyäkseen 
kilpailukykyisenä markkinoilla kus-
tannusten nousukierteessä. Siirty-
vät yritykset lohduttavat päättäjiä 
sillä, että suunnittelu jää Suomeen. 
Se jää siksi, että yrityskoosta riip-
pumatta ne voivat saada tuoteke-
hitysavustusta. Kun suunnittelutyö 
on valmis, painetaan enteriä. Niin 
uusi tuote alkaa hyödyttää eniten 
mm. Kiinan taloutta. 

Istuva hallitus lupasi 100 000 uut-
ta työpaikkaa, mutta niitä on men-
nyt noin 140 000. Eli haaveen ja 
toteutuman erotus on 240 000 
työpaikkaa. Ruokamme on EU:n 
kalleinta ja elintarviketaseen ali-
jäämä 3 mrd. ja energiataseen 8 
mrd. euroa. Metsien kasvusäästöt 
lisääntyvät n. 40 milj. m3/v, puuta-
varaa mädätetään metsiin ja pol-
tetaan kivihiiltä. Työttömyysavus-
tus on vastikkeetonta ja työstä voi 
kieltäytyä. Kansa ostaa torilta Kii-
nasta lainatulla rahalla thaimaa-
laisten poimimia marjoja. 

Tuulienergian takuutariffi on 
105,30€/MWh. Priimausenergian 
tuottaja saa 30-40€/MWh. Tuulitu-
kiin on varattu 2 mrd. euroa, mutta 
hakkeen käyttöä rajoitetaan tariffi-
rajoin. Järjetön Natura 2000-hanke 
tehtiin direktiivinvastaisesti. Hallin-
to sanoo: EU määrää. 

EU:sta on tehty kansalle mörkö, 
jonka toimintaan ei voi vaikuttaa. 
Sitä saa mitä tilaa! Kansa ei äänes-
tä. Neuvottomat poliitikot hoke-
vat: työpaikkoja pitää lisätä. Kerto-
matta jää, kenen ja miten?

Alpo Ylitalo
Kokkola
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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

Suomea puolustetaan 
Suomessa

Ammattimies 
ja yrittäjyys

NÄIN lausui sotaveteraanien le-
gendaarinen kärkihahmo Adolf 
Ehrnrooth usein puheissaan. Se 
oli opetus. 

Osallistumme Islannin ilmati-
lan valvontaan. Somalian vesil-
lä jahtaamme merirosvojen ku-
miveneitä. Maailman parhaiten 
koulutettuja sotilaitamme, tur-
vallisuusviranomaisiamme ja ka-
lustoamme on sijoitettuna eri 
maanosiin. 

Syleilemme maailmaa ja jaam-
me auliisti rahaa sekä tukea kaik-
kiin ilmansuuntiin kansallisen it-
setuntomme kohottamiseksi.

Onneksi meillä, yhtenä har-
voista Euroopan maista (Itävalta, 
Sveitsi), on yhä lujasti maanpuo-
lustustahtoinen asevelvolli-
suusarmeija sekä tarpeen tul-
len peräänantamaton kynnys 
– reserviläiset ja vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö. Jo Machia-
velli 1500-luvulla totesi, etteivät 
samaan kykene palkka-armeijat. 

Maanpuolustajille on opetet-
tu: ”pidä tehtävä kirkkaana mie-
lessä” sekä ”lillukanvarsiin ei pidä 
kompastua”. Ovatko arvokkaat 
”koti, uskonto ja isänmaa” -filoso-
fia ja symboliarvot eri muodois-
saan karkaamassa suomalaisten 
käsistä? Sen on Venäjä toimin-
nallaan tuonut varsinkin veteraa-
nipolven mieliin. Ryhdistäytykää! 
Herätkää prinsessa Ruususen 
unesta.

Turvallisuutemme ei saa olla 
kuin keittokirja, joka sisältää re-
septit kaikkien globaalien krii-
sien ratkaisemiseksi. Sodat ko-
keneen kenraalin lausahdus 
olkoon yhä ajankohtainen oppi 
sekä politiikoille että kenraaleil-
le tässä häränpyllyä heittävässä 
maailmassa. 

Mikael Miikkola
veteraanipoliitikko (ps.)
Turku

MONI poliitikko korostaa usein 
yrittäjyyttä. Suomessa on yk-
sin- tai kaksinyrittäjiä suuri jouk-
ko. Eikö siis ammattikoulun käynyt 
ammattimies omaa jo lähtökoh-
taisesti valmiudet yrittäjyyteen, 
toisin kuin lukion käynyt ylioppi-
las, joka etsii vasta itseään? 

Ammattikoulutuksen oikeaa ar-
voa ei vielä asenteellisistakaan 
syistä täysin ymmärretä. Moni 
keksintö, patentti ja yritys on saa-
nut alkunsa autotallista. Suoma-
lainen yksilö on perinteisesti oma-
toiminen ja kekseliäs, jos hänelle 
annetaan siihen mahdollisuudet 
ja kannustetaan.

Nyt satsataan liikaa ylikoulutuk-
seen. Äskettäin lisättiin pari tuhat-
ta aloituspaikkaa yliopistoihin ja 
korkeakouluihin, yksinkertaises-
ti vain ylioppilastulvan purkami-
seksi, ilman kunnianhimoisempaa 
koulutus- tai tulevaisuuspoliittis-
ta tavoitetta. Massallako yritetään 
saada laatua?

Toki tarvitaan yliopistojen ja kor-
keakoulujen tieteellistä ja sovel-
tavaa tutkimusta, mutta amma-
tillisen koulutuksen innovatiivista 
mahdollisuutta työllistyä, keksiä 
ja yrittää ei pitäisi hukata. Olisiko 
syytä tehdä tutkimus ylipaisuneen 
lukiokoulutuksen ja ylioppilastul-
van syrjäyttävästä vaikutuksesta 
nykynuoreen? 

Seppo Passinen
HTM, Lapua

Kyllä Natolle
OLEMME sen verran vaikeassa 
geopoliittisessa asemassa. Muu-
tama miljardi sinne tänne - Ruotsi 
ei takaa meille mitään, eikä EU:sta 
ole mihinkään. Me menetimme 
option 90-luvulla. Viro käytti vii-
saasti optionsa. 

Ei näissä asioissa leikitä pikkura-
halla, kun maan turvallisuus on ky-
symyksessä. Ajatellaan joka het-
ki tulevaisuutta. Tila muuttuu joka 
hetki ja maailman historia. Venä-

jä tulee yhä hullummaksi - demo-
kratia on siellä jostain ulkoavaruu-
dessa. Kyselikö Venäjä Suomelta 
mitään pitäesssään sotaharjoituk-
siaan maamme rajojen lähitun-
tumassa? Ei se kysellyt mitään. 
Vaarallinen maa - siihen pitää va-
rautua.

Arto J. Heinämäki
Tampere

Suomi ei tarvitse 
Nato-jäsenyyttä
TASAVALLAN presidentti Sau-
li Niinistö peräänkuulutti Ylen 
Ykkösaamussa analyyttistä fak-
toihin perustuvaa Nato-keskus-
telua. Niinistön toiveesta tuon 
seuraavat faktat julkiseen kes-
kusteluun.

Suomi ei tarvitse Nato-jäse-
nyyttä, koska EU antaa Suomel-
le turvatakuut. Lissabonin sopi-
muksessa todetaan EU-maiden 
välillä oleva sitova avunantovel-
voite, eli ns. turvatakuu:

”Jos EU:n jäsenvaltio joutuu 
alueeseensa kohdistuvan aseel-
lisen hyökkäyksen kohteeksi, 
muilla jäsenvaltioilla on velvolli-
suus antaa sille apua kaikin käy-
tettävissään olevin keinoin YK:n 
peruskirjan 51 artiklan mukai-
sesti. Tämän alan sitoumusten 
on oltava Naton puitteissa teh-
tyjen sitoumusten mukaisia, ja 
Nato on jäseninään oleville val-
tioille edelleen niiden yhteisen 
puolustuksen perusta ja sitä to-
teuttava elin.”

Naton kuuluisa 5 artikla vastaa-
vasti toteaa: ”Jäsenvaltio auttaa 
hyökkäyksen kohteeksi joutu-
nutta sopimuspuolta ryhtymäl-
lä välittömästi, yksin tai yhdessä 
toisten sopimuspuolten kans-
sa, sellaiseen toimintaan, jonka 
se arvioi tarpeelliseksi tarkoituk-
senaan palauttaa Pohjois-Atlan-
tin alueen turvallisuus ja ylläpi-
tää sitä.”

Naton vähemmän kuuluisa 8 
artikla julistaa: ”Nato-maat si-
toutuvat olemaan solmimatta 

kansainvälisiä sitoumuksia, jot-
ka ovat ristiriidassa tämän sopi-
muksen kanssa.”

Tärkeää tässä on se, että Eu-
roopan unioniin kuuluvat Nato-
maat ovat hyväksyneet Lissabo-
nin sopimuksen, mikä myöntää 
kaikkia jäseniä sitovan avunan-
tovelvoitteen. Lissabonin sopi-
mus ei siten ole ristiriidassa Na-
ton artiklojen kanssa, jolloin 
EU:n Nato-maat ovat velvollisia 
antamaan tarvittaessa apua Suo-
melle. Suomen ei tule hakea Na-
to-jäsenyyttä, koska USA:lle ei 
pidä antaa takaovea EU:n pää-
töksentekoon.

Jos EU:n kaikki jäsenmaat kuu-
luisivat Natoon, niin USA voisi 
kontrolloida kaikkia EU:n toimia 
Nato-artiklojen varjolla. Jokai-
nen Euroopan tai sen jäsenvalti-
on ulkopoliittinen aloite joutuisi 
tarvittaessa tiukan painostuk-
sen ja veto-oikeuden alaiseksi. 
Tätä ei pidä missään tapaukses-
sa hyväksyä, vaan Suomen tu-
lee säilyttää sekä EU:n että oma 
ulkopoliittinen toimintavapaus 
omissa käsissään.

Suomi on jälleen kerran jou-
tunut demokratiansa ansios-
ta ratkaisevaan ulkopoliittiseen 
vaa’ankieliasemaan, ja Suo-
men kansan on omalla tahdol-
laan kallistettava vaaka Suomen 
eduksi. Näistä syistä ehdoton ei 
Nato-jäsenyydelle.

Petri Rissanen (ps.)
Kotka



Helluntain tuulet 

Kiusaamisen ehkäisytyö on tärkeää  

OLEMME saaneet elää varhai-
sen kevään aikaa, joka on täyn-
nä lupauksia alkaneen kesän ja 
syksyn sadonkorjuun muassaan 
tuomista ilon aiheista. Kun ulko-
na luonnossa talven aikana kaik-
ki näytti kuolleelta, kevään koit-
taessa talven kahleet murtuivat, 
luonto virkosi, päivä pitenee ja 
aurinko lämmittää. Mustassa 
mullassa ja kasveissa sykkii kiih-
keä elämä.

 Helluntaiaika muistutti meil-
le myös Taivaallisen Isämme ja 
Vapahtajamme Jeesuksen an-
tamista lahjoista uskomme asi-
assa. Ylösnousemisensa jälkeen 
ennen taivaaseen astumistaan 
Jeesus lupasi lähettää Puolus-
tajan Pyhän Hengen, joka opet-
taa meille kaiken tarvittavan. 
Helluntaina suuren opetuslapsi-
joukon ollessa koolla tämä lahja 
vuodatettiin. Ja tämä kuuluu kai-
kille kansoille, sillä ensimmäise-
nä helluntaina kansaa oli koolla 
nykykielellä sanottuna globaalis-
ti: Mesopotamiasta, Juudeas-
ta, Kappadokiasta, Pontoksesta, 
Aasian maakunnista, Frygiasta, 

Pamfyliasta, Egyptistä, Libyasta, 
Kyrenen seudulta, Roomasta.

 Näin kristittyinä saamme olla 
yhtä perhettä koko maailman 
laajan kristikansan joukossa. 
Ja juuri Pyhä Henki vetää mei-
tä puoleensa ja opettaa meitä 
täyttämään tehtäväämme. Mart-
ti Lutherin tavoin voimme tode-
ta, ettemme voi omasta järjes-
tämme emmekä voimastamme 
uskoa Jeesukseen Kristukseen, 
Herraamme, emmekä tulla hä-
nen tykönsä; mutta Pyhä Henki 
kutsuu meitä evankeliumin kaut-
ta. Näin saamme päivittäin uu-
distua aivan niin kuin luonto-
kin herää uuteen elämään. Me 
emme saa itse sitä aikaan, mutta 
Jeesus itse haluaa meitä auttaa 
Pyhän Henkensä kautta.

 ”Helluntain tuulien, sen valon, 
liekkien taas tulla suo. Suveesi 
saapuvaan suo havahtua maan. 
Sen tuskaan vaikeaan valkeus 
tuo.” Virsi 122:3

 
Anssi Joutsenlahti
eduskunnan 2. varapuhemies

KIUSAAMINEN on vakava asia ja 
siihen täytyy puuttua. Tuore Britti-
tutkimus kertoo, että lapsuudessa 
tapahtunut kiusaaminen jättää jäl-
kensä ihmiseen. Lapsena kiusatut 
eivät mahdollisesti toivu kiusaami-
sesta koskaan kokonaan. 

Sosiaali, - kasvatus- ja opetus-
alan ammattilaisena tiedän, kuin-
ka tärkeää kiusaamisen ehkäisy-
työ on. Kiusaamisen ehkäiseminen 
on aloitettava jo varhaiskasvatuk-
sessa. 

Olen nähnyt työssäni päiväko-
dissa, kuinka lapsia jätetään leikki-
en ulkopuolelle. Usein kuulee päi-
väkodissa lasten juttelevan, että 
ei oteta tuota leikkiin ja me ei lei-

kitä sinun kanssa jne. Näihin tilan-
teisiin puuttumalla ja ohjaamalla 
ja neuvomalla lapsia hyväksymään 
ja leikkimään eri kavereiden kans-
sa tehdään arvokasta kiusaamisen 
ehkäisytyötä. 

Päiväkodeissa ja kouluissa täytyy 
olla riittävästi aikuisia ja on tärke-
ää havainnoida lasten keskinäistä 
vuorovaikutusta.  Kun aikuisilla on 
aikaa olla mukana lasten leikeissä 
ja välitunneilla, päästään havain-
noimaan sitä, kuinka lapset toimi-
vat vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa ja pystytään puuttumaan 
kiusaamistilanteisiin jo aikaises-
sa vaiheessa. Kouluihin tarvitaan 
myös avustavaa henkilöstöä ope-

tus- ja kasvatustyön tueksi.
Olen lasten ja nuorten valtuu-

tettu. Puolustan yhteiskuntamme 
pienimpien asioita ja lasten hyvin-
vointiin liittyvät asiat ovat minul-
le tärkeitä. Varhaiskasvatukseen ja 
opetukseen täytyy satsata. Lasten 
ja nuorten täytyy saada olla päi-
väkodeissa ja kouluissa ilman, että 
siellä kiusataan. Lasten ja nuorten 
hyvinvointiin satsaaminen on kuin 
rahaa pankkiin laittaisi. Lapsissa ja 
nuorissa on tulevaisuus.

Marjaana Mikkonen
Sosiaali- ja terveysalan opettaja, 
kunnanvaltuutettu (ps.)
Siilinjärvi 

SUOMEN vienti ei vedä tarpeek-
si eivätkä sisämarkkinat toimi niin, 
että ne pystyisivät tasapainotta-
maan viennin heikkoudesta ai-
heutuvan vajeen. Euron kurssi on 
korkealla eikä sen devalvointi ny-
kyoloissa ole mahdollista. Julki-
nen sektori on lähes 60 prosent-
tia bkt:sta ja yksityisellä sektorilla 
yt-neuvottelut ja työpaikkojen vä-
heneminen on arkipäivää. Yrittäjät 
laittavat ”pillejä pussiin” ja jotkut 
ryhtyvät tekemään töitä mieluum-
min pimeästi, kun rehellinen yrit-
täminen ja työnteko eivät kanna-
ta. Verotusta kiristetään niin, että 
myös kansalaisten ostovoima heik-
kenee, jolloin tavarat ja palvelut 
käyvät huonommin kaupaksi. 

Euroalueella on käynnissä def-
latorinen kehitys, jolloin hintojen 
laskiessa ja euron kurssin ollessa 
korkealla suomalainen vientiteolli-
suus uhkaa joutua entistä suurem-
piin vaikeuksiin, mikä näivettää li-
sää talouttamme. Tätä ei helpota 
myöskään se, että Suomen vien-
tituotteita ei kaikilta osin pidetä 
enää tarpeeksi laadukkaina. Idän 
suunnaltakaan ei tule kaivattua ve-
toapua, koska Venäjän talous on 
laskusuhdanteessa. Suomen pe-
rinteiset ja vahvat teollisuudenalat 
ovat olleet pitkään kovien raken-
nemuutosten kourissa ja niiden 
saaminen takaisin jaloilleen tulee 
olemaan kovan työn takana.

Suomi elää mukana globaalissa 
taloudessa, mutta meillä ei näytä 

Hallitus töihin

enää tiedettävän kuinka maailman 
markkinoita tulisi käsitellä. Olem-
me kaiken aikaa askeleen muita 
jäljessä, esimerkkinä kansainväli-
nen nettikauppa, joka on aiheutta-
nut kaupan alalle vaikeuksia, kun 
sitäkään ei osattu ajoissa enna-
koida. Front Capitalin päästrategi 
Ari Aaltonen oli hiljattain jopa sitä 
mieltä, että Suomen talouden ra-
kenteet ja toimintatavat ovat pit-
kälti markka-ajalta eli jotain teh-
dään silloin kaiken aikaa väärin. 

Myös meidän mielestämme Suo-
messa tulisi kiinnittää entistä suu-
rempi huomio verotukseen ja sen 
rakenteeseen. Suomen keino hou-
kutella kansainvälisiä sijoittajia ja 
pääomaa takaisin Suomeen, jot-
ta saataisiin syntymään tätä kaut-
ta myös uutta yritystoimintaa ja li-
sää työpaikkoja, on siis käyttää 
niitä samoja lääkkeitä mitä muut-

kin maat tekevät, jos aiomme py-
syä muiden mukana. Se voisi avata 
myös paluuta takaisin Suomen ns. 
savupiipputeollisuudelle. 

Missä on se hallitus, joka luo pa-
remmat edellytykset Suomen pär-
jäämiselle nykytilanteessa, ettei 
kenenkään yrittäjän ja duunarin 
tarvitse tehdä töitään piilossa ve-
rottajalta tai istua tyhjän panttina 
kortistossa? Olisiko nyt myös aika 
uudistaa talouden toimintatapoja 
ns. kolmikantaneuvotteluissa? Ei-
hän voi olla kaiken aikaa vain niin, 
että menot ovat suuremmat kuin 
tulot ja tätä vajetta valtio paikkaa 
lisävelanotolla. 

Vesa Levonen ja Jorma-Kalevi 
Merivirta, kaupunginvaltuutetut 
(ps.) Kotka
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Talouskasvun avaimet
YLEINEN trendi politiikan pinta-
piireissä on puhua talouskasvus-
ta. Valtion talouskasvua on pidet-
ty hengissä velalla, mikä on varsin 
lyhytnäköistä ajattelua nykypäi-
vänä. Elämme velkatalouden hur-
moksessa, jossa riskienhallinta on 
unohdettu ja vaihdettu luottokort-
tikulttuuriin. 

Valtio paikkaa kassavuotoa myy-
mällä omistusta metsän ja vahvo-
jen kotimaisten brändien väliltä. 
Monta lypsävää lehmää on myyty 
Kemirasta Fortumin verkkoihin ja 
kohta häviää Kossukin. Peruspal-
veluista leikataan, tiestöt rapautu-
vat ja säästöbuumi kiihtyy valtion 
ja kuntien kassakriisin vuoksi. Lin-
ja-autoreitit lakkautetaan ja tarve-
harkinnalla turvattu henkilöliiken-
ne vapautetaan kansainväliselle 
kilpailulle. Pihikaasulla ajaminen 
ei luo kasvua. Tuotanto karkaa hal-
pamaihin ja vienti yskii kalliiden 
tuotantokustannusten vuoksi ko-
timaassa. 

 Jatkuvilla veronkiristyksillä ta-
petaan viimeinenkin ostovoima 
kansalta. Parturikampaajat lopet-
tavat yritystoiminnan alv-kannan 
noston myötä, ja taas menetetään 
veronmaksajia palvelusektorilta. 
Harmaa talous ja harmaat hiuk-
set lisääntyvät. Naiset käyvät kam-
paajalla, mutta käynnit harvenevat 
hintojen noustessa pilviin. Onhan 
selvää, että yrittäjä nostaa hinnat, 
kun kate kuihtuu alv-kannan kas-
vaessa. Arvonlisävero lasketaan 

verollisen myynnin ja ostojen ero-
tuksesta. Kampaajalla ostot ovat 
kemikaalit, hiustenleikkuuvälineet, 
kalusto ja energia. Ei niitä joka päi-
vä uusita, joten alv-tilitys jää joka 
kuukausi valtiolle voitolliseksi.

 Mitkä olisivat talouskasvun avai-
met? Avain on alv-kantojen ja tu-
loveron tarkastelu ostovoiman 
eheyttämiseksi. Toinen tärkeä kei-
no on työllisyyden kynnyksen ma-
daltaminen ja uusien työpaikko-
jen luominen. Työantajamaksuja ja 
sivukuluja tulisi laskea. Työntekijä 
maksaa yrittäjälle melkein kaksin-
kertaisen palkkasumman. Toimi-
ala- ja pienyrityksiä on Suomes-
sa 250 000. Monelle alalle syntyisi 
uusia työpaikkoja sivukuluja alen-
tamalla. Uudet työpaikat loisivat 
vahvemman tuloveropohjan ja os-
tovoima saisi leveämmät hartiat. 
Yritykset investoisivat koneisiin, 
sekä tuotannon kehittämiseen. Tä-
mäkin lisäisi työtä kotimaassa use-
alle sidosryhmälle. Kilpailukyky 
vahvistuisi maailmanmarkkinoilla 
ja volyymit lisääntyisivät.

Kasvun luominen on kuin kaivai-
si ojaa lapiolla. Kun vastaan tulee 
usean kuution kivi, joutuu mietti-
mään kuinka ongelma ratkaistaan, 
ettei urakka pysähdy. Nyt on edes-
sä kallio, joten on aika vaihtaa jä-
reämmät työvälineet.

 
Ville Kuivalainen
kunnanvaltuutettu (ps.)
Siilinjärvi
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Kentän 
puurtaja 

AURASSA perussuomalaisten 
kannatus pomppasi eurovaaleis-
sa 19,4 prosenttiin, mutta tuol-
lainen menestys ei tule ilman 
kovaa työtä. Ilkka Soukka teki 
vaalien alla kovan urakan puolu-
een kannatuksen nostamiseksi.

- Auran markkinoilla otin mu-
kaan noin 1 800 lehteä, vaalieh-
dokkaiden tiedotteita ja muu-
ta vaalimateriaalia, jotka kaikki 
pakkasin omin käsin muovi-
kasseihin ja jaoin. Siitä lähti-
en tilasin joka numeroa 1 500 
kappaletta ja otin toritapahtu-
mista vielä lisuketta jaettavak-
si. Arvioni mukaan jaoin noin 13 
000 lehteä vaaleihin mennessä, 
Soukka kertoo.

Soukka teki urakkansa periaat-
teessa yksin, vain syrjäisimmillä 
seuduilla hänellä oli kaveri mu-
kana, koska hänellä ei ole käy-
tettävissä omaa autoa.

Samasta työstä 
sama palkka

Auran kunnanvaltuuston vara-
valtuutettu, rakennus-, vapaa-
ajan- ja perusturvalautakunnis-
sa istuva Soukka tietää ja tuntee 
hyvin rakennusalan ja yrittäjän 
ongelmat. Hän työskenteli pit-
kään rakennusalalla niin palkol-
lisena kuin yrittäjänäkin. Lopul-
ta mies ajettiin niin ahtaalle, että 
hän menetti pankille niin kotin-
sa kuin omaisuutensakin. Souk-
ka kertoo vihaavansa yli kaiken 
harmaata taloutta, joka nykyi-
sin on naamioitu kaikenlaiseksi 
naapuriavuksi ja talkootyöksi.

- Minua huolestuttaa se, että 
Suomessa ei noudateta työeh-
tosopimuksia. Joka ainoa ali-
palkkaus tulisi kerta kaikkiaan 

kriminalisoida. Jos maahan-
muuttajille ja vierastyöläisil-
le maksettaisiin samasta työstä 
sama palkka kuin suomalaisille-
kin, niin aivan varmasti riittäisi 
työtä myös suomalaisille.

Perussuomalaisiin Soukka liit-
tyi ennen edellisiä kunnallisvaa-
leja.

- Kiitän Kike Elomaata kan-
nustuksesta, Marko Valkamaa 
siitä että ylipäänsä pääsin poli-
tiikkaan kiinni sekä Jukka Mat-
tilaa, Hannes ja Lauri Heikki-
lää, Juhani ja Leila Hannulaa, 
Maria Lohelaa sekä Varsinais-
Suomen piirin puheenjohtaja 
Juhani Pilpolaa monenlaises-
ta avusta ja tuesta. He ovat kaik-
ki hienoja ihmisiä.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA ILKKA SOUKAN ALBUMI

Näin siinä kävi
KUNNISSA rakennushankkeet ei-
vät aina mene niin kuin on suun-
niteltu. Auran Horsmanmäen 
alueen suuri sähkölinjojen muu-
tostyö alkaa olla loppusilaus-
ta vailla valmis. Työyhteenliit-
tymässä on ollut Auran kunta 
katuvalaistuksen osalta, Fortum 
sähkönsyötön osalta ja Sonera 
telekaapeloinnissa. Ilmalinjoista 
luovuttiin kokonaan, kun kaape-
lit kaivettiin maan alle. Koko han-
ke kilpailutettiin ja eräs helsinki-
läinen urakoitsija teki halvimman 
tarjouksen. Auran kunnan mak-
suosuus oli vajaa 70 000 euroa.

Työn aikana ilmeni monenlais-
ta. Eräs aliurakoitsija käytti viro-
laista työvoimaa, joka oli työssä 
aamusta iltaan ja jopa viikonlop-
puisin. Alueen asukas olisi otta-
nut töistä valokuvan, mutta mie-
het säntäsivät metsään piiloon. 
Joitakin kuukausia sitten aliura-

koitsija asetettiin konkurssiin. 
Sen työkoneita on ollut myynnis-
sä nettihuutokaupoissa.

Työtä haittasi osin kallioinen 
maaperä, joten johtoja ei saatu 
määräsyvyydelle. Johtojen suo-
jaus tehtiin arveluttavalla taval-
la. Edelleen alueella on läjäpäin 
poistettuja vanhoja sähkötolp-
pia, jotka ovat ongelmajätettä. 
Aika näyttää, koska tämäkin han-
ke saadaan valmiiksi?

Liedossa kunnan keskustaa-
jamassa virtaava puro haluttiin 
puistomaiseksi virkistyskeitaak-
si. Tehtiin suunnitelma puron pa-
toamiseksi laajaksi lammeksi, kä-
velyteitä penkkeineen sijoitettiin 
alueelle ja kauniita valaisinpylväi-
tä piti pystyttää. Hanke kilpailu-
tettiin ja halvimman maanraken-
nusliikkeen tarjous valittiin.

Yhtiö toi paikalle ison telako-
neen, mutta jo työmaalle ajetta-

essa se upposi pehmeään saveen 
aika syvälle. Nosto-operaatio oli 
vaativa. Toinenkin kone oli vaike-
uksissa. Työt keskeytyivät. Pian il-
meni, että yhtiö olikin konkurs-
sissa. Syntyi vieläpä riita kunnan 
ja yhtiön kesken. Hanke joudut-
tiin uudelleen suunnittelemaan 
suurelta osin ja siksi se myöhäs-
tyi paljon.

Valtakunnallisissa sopimuseh-
doissa on työnaikainen vakuus 
-kohta mutta se on varsin pieni 
rahamäärä eikä kata kustannuk-
sia. Kuntien rakennushankkeiden 
hallinta on taitolaji, missä ei aina 
onnistuta. Jo hankeasiakirjoissa 
tulisi ottaa huomioon mitä mo-
ninaisimmat tilanteet, ettei kun-
talaisille tulisi aiheetonta mak-
samista.

Ilkka Soukka (ps.)
Aura

Auralainen Ilkka Souk-
ka on mies, jota elämä on 
kohdellut kaltoinkin, mut-
tei koskaan ole lannistanut 
hänen sisuaan. Hän on esi-
merkki sitkeästä kentän 
puurtajasta, joiden varassa 
koko puolueen menestys 
viime kädessä seisoo. 

Ehdotus: Ruotsinkielinen 
osasto perussuomalaisiin
KAIKKI ruotsinkieliset eivät kanna-
ta pakkoruotsia, ja eräät ovat puo-
lueemme jäseniä. Ehdotan, että 
perussuomalaisiin perustetaan 
ruotsinkielinen osasto. Tämä osas-
to näyttäisi ruotsinkielisille, että on 
mahdollista olla perussuomalai-
nen ja ruotsinkielinen. 

Asiamme on oikea ja kelvannee 
myös ruotsinkielisille suomalaisil-
le. Heidät on vain opetettu lapses-
ta saakka kannattamaan RKP:tä ja 
sen tukipuolueita. Nyt ruotsinkieli-
set ovat puolueessa yksittäisiä vas-
tarannankiiskiä, mutta jos heille 
annettaisiin oma osasto kanavak-

si toimia yhdessä, lisää ruotsinkie-
lisiä tulisi portin särkijöiden jäljissä 
puolueeseemme. 

Jokainen ruotsinkielinen perus-
suomalainen olisi yksi perussuo-
malainen lisää ja yksi rkp:läinen 
vähemmän. Uskon myös, että yh-
teistyö perussuomalaisesti ajat-
televien ruotsinkielisten kanssa 
vähentäisi vastakkainasettelua kie-
liryhmien välillä, ja että PS voisi 
olla toiseksi suurin puolue ruotsin-
kielisten parissa.

Esa Paloniemi
Oulu

- Olemme 
tehneet 
auralaisista 
perussuo-
malaisia, 
Ilkka Soukka 
uskoo. 

Perusäijät keräsivät 
vaaleissa yli 160 000 ääntä
PERUSSUOMALAISTEN valtakun-
nallinen miesjärjestö Perusäijät 
ry:n hallitus kokoontui Numme-
lassa, ravintola Cantina Antonion 
kabinetissa. Kokouksessa käsitel-
tiin muun muassa europarlament-
tivaaleja ja tulevan kesän tapah-
tumia. Uusia äijiä hyväksyttiin 36 
henkilöä. Jäsenmäärämme on nyt 
171 äijää, kattaen jo lähes koko 
Suomen. Ahvenanmaa jäi vielä il-
man äijää. 

EU-vaalit menivät Perusäijien 
osalta hyvin, vaikka äänestyspro-
sentti jäi valitettavan alas. Brysse-
liin mandaatin sai kaksi äijää, Jussi 
Halla-aho ja Sampo Terho. Äijäeh-

dokkaiden yhteenlaskettu ääni-
määrä oli valtaisa: 166 095 ääntä. 
Perusäijät teki vaalityötä kaikkien 
puolueen 20 ehdokkaan hyväksi. 

Kesällä äijät ovat mukana useissa 
paikallisyhdistysten järjestämissä 
tapahtumissa. Myös äijäohjelman 
teko etenee ja se esitellään syysko-
kouksessa. Ohjelma valmistuu lo-
pulliseen muotoonsa vuoden lop-
puun mennessä. Ohjelma tukee 
eduskuntavaaleissa koko puoluet-
ta. Vuoden äijä nimitetään 18. elo-
kuuta.

Harri Ahonen (pj)
Perusäijät ry

Perusäijien hallituksen jäsen, kansanedustaja Juho Eerola sai 
eurovaaleissa yli 9 000 ääntä.

Kirjoittaja huomauttaa, etteivät kaikki ruotsinkieliset kannata 
pakkoruotsia.
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Espoon Perussuomalaiset tyrmäävät 
valtaa keskittävän metropolibyrokratian
PÄÄKAUPUNKISEUTU on vuosi-
kymmeniä muodostanut yhtenäi-
sen työssäkäynti-, asumis- ja va-
paa-ajanviettoalueen, joka on 
kansainvälisesti kilpailukykyinen. 
Se on kunnallisen itsehallinnon ja 
kansanvallan suuri saavutus. Kui-
tenkin valtiovarainministeriön työ-
ryhmä esittää nyt väliraportissaan 
pakkoratkaisuja, jotka tuhoavat 
kunnallisen itsehallinnon. 

Espoon kaupunki tuottaa parem-
mat ja edullisemmat palvelut kuin 
Suomessa keskimäärin. Itsenäises-
sä Espoossa kuntalaiset voivat vai-
kuttaa elämäänsä ja ympäristöön-

sä. Siksi Espoon perussuomalaiset 
katsovat, että päätösvalta näissä 
asioissa tulee säilyttää Espoossa. 

Perussuomalaiset haluavat ke-
hittää kuntien välisiin sopimuk-
siin perustuvaa seudullista yhteis-
työtä. Mahdollisten kuntaliitosten 
ja aluehallinnon on perustuttava 
kuntalaisten tahtoon. 

Perussuomalainen vaihtoehto on 
itsenäisten kuntien elinvoimainen 
metropoli. Sen keskeiset tunnus-
merkit ovat: 1) vain vapaaehtoisia 
kuntaliitoksia, 2) vaaleilla valittu 
metropolivaltuuskunta edistä-
mässä kuntien ja valtion sopimus-

yhteistyötä, 3) ei metropoliveroa, 
4) kunnille kuuluu maankäytöstä 
päättäminen. 

Espoolaiset maksavat omat pal-
velunsa, ja myös suuren osan 
muun Suomen palveluista. Sik-
si espoolaisten on saatava päättää 
omista asioistaan. Jos valtio yrittää 
pakkolaeilla riistää Espoon itsenäi-
syyden, tulee Espoon kaupungin 
viedä valtion saneluratkaisujen pe-
rustuslainmukaisuus oikeusistui-
men arvioitavaksi.

Jukka Kilpi
kaupunginvaltuutettu, Espoo

Keuruu kehittää kylien elämää

Sankilampi palkittiin standaarilla

Perusäijät keräsivät 
vaaleissa yli 160 000 ääntä

LUIMME hiljan valtakunnan uuti-
sista, että Keuruulla olevat, tule-
van vuoden vaihteessa toimintan-
sa lopettavan varuskunnan alueet 
on myyty uudelle toimijalle. Tämä 
osoittaa halukkuutta sijoittaa Keu-
ruulle.

Suurin enemmistö Keuruun kau-
punginvaltuutetuista on sitä miel-
tä, että Keuruun kylät tulee säilyt-
tää elävinä. Viimeisessä valtuuston 
kokouksessa nuijittiin pöytään uu-
den Jukojärven kyläkoulun raken-
tamispäätös. Jukojärvi, kylä Keu-
ruun keskustan länsipuolella, sai 
juuri osayleiskaavan alueelleen, 
joka mahdollistaa rakentamisen 
todella upeissa rantamaisemissa. 
Alueelle tulee myös kunnallistek-
niikka.

Nyt tehty päätös uuden koulun 
rakentamisesta tukee vahvasti ai-
emmin tehtyä kaavaa.

Nyky-yhteiskunnassa ollaan aja-
massa kaikki palvelut keskustoi-
hin ja suuriin yksiköihin. Keuruulla 
soudetaan voimakkaasti tätä val-
tavirtaa vastaan ja kylätaajamien 
kehittäminen viriää voimakkaana. 
Jukojärven koulupäätös on suu-
ri investointi ja osoitus kyläkuntien 
elpymisestä sekä ihmisten halus-
ta perustaa perhe ja kasvattaa lap-
sensa asfalttiviidakon ulkopuolella.

Keuruulla on muitakin hyviä esi-
merkkejä kylien kehittymisestä, 
vaikkapa Pihlajaveden taajama.  
Siellä kyläläiset perustivat talkoil-
la pyöritettävän palvelupisteen, 
Kauppalan, mistä voi hankkia elin-
tarvikkeita, nauttia lounaan, laina-
ta itsepalvelupisteestä kirjoja tai 
maksaa laskunsa netissä. Kylällä 
kehitellään myös nuorisoseuranta-
loon ympäri vuoden toimivaa har-
rastustoimintapistettä. Alueella 
rakennetaan kunnallista viemäri-
verkostoa, vesiosuuskunta alueella 

on jo ollutkin.
Myös Riihon kyläkunta on virin-

nyt ruususen unesta. Kylän keskus-
taan on nousemassa liki kolme-
kymmentämetrinen näköalatorni 
palvelemaan niin kyläläisiä kuin 
ohikulkevia matkalaisiakin. Alu-
eelle on myös valmistunut kylän 
yhteinen uimaranta grillikatoksi-
neen, mikä kertoo kyläläisten yh-
teistyöhalukkuudesta sekä halus-
ta kehittää kylän palveluita. Kylällä 
on myös valtakunnallisesti tärkeä 
Vaisiin kaalinjalostustehdas. Myös 
muilla kylillä viriää samansuuntai-
sia toimia, eikä ainakaan Keuruun 
kohdalla voi puhua kyläkuntien 
alasajosta.

Monesta Suomen kunnasta on 
kuulunut, ettei haja-asutusalueelle 
voitaisi rakentaa. Tämä ajatteluta-
pa on vanhakantaista kolhoosiajat-
telua. Ihmisten vapaata halua asua 
ja rakentaa haluamilleen alueille ei 
saa rajoittaa keskittämispäätöksil-
lä. Suomi on harvaan asuttu maa, 
jossa riittää rakennuspaikkoja. 

Nykynuoriso ei ole enää halu-
kas asettumaan betonikuution si-
sälle, vaan he hakevat asumiseen 
elämänlaatua. Myös asuntotont-
tien kasvava koko ja tonttien laa-
jentunut käyttö puhuvat halusta 
laajentaa elämistä sisätiloista lähi-
ympäristöön. Keuruulla on tämä 
huomattu jo vuosia sitten ja kes-
kustaan on kaavoitettu uusille 
asuntoalueille tontteja, jotka mah-
dollistavat jopa kotieläimen pitä-
misen kaava-alueella. Keuruulla on 
suhtauduttu myönteisesti myös lo-
ma-asuntojen muuttamiseen ym-
pärivuotiseen asumiseen.

Keuruulla ollaan hengissä ja ele-
tään. Tervetuloa!

Petri Heinonen
kaupunginvaltuutettu (ps.)

Keuruulaisia perussuomalaisia miettimässä kylien kehittämistä: 
Simo Jämsä, Harri Oksanen ja Petri Heinonen.

Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Sankilampi 
vastaanotti puoluehallituksen hänelle myöntämän standaarin, 
jonka luovuttivat puoluehallituksen jäsenet Mikko Nurmo ja 
Pekka M. Sinisalo. Kuvan otti Ossi Sandvik.

Terveyspalvelut pitäisi löytyä kohtuullisen matkan päästä.

Näillä mennään

Nyt tarvitaan lähipalvelulaki
SUOMEN terveydenhoito- ja sai-
raanhoitojärjestelmän siirtyminen 
kuntien vastuulta viiden suuren 
sote-alueen vastuulle aiheuttaa 
tarpeen säätää lähipalvelulaki, jot-
ta voidaan varmistaa, että jokai-
nen suomalainen saa tarvitessaan 
palvelua kohtuullisen etäisyyden 
päässä kotoaan. Ilman tällaista la-
kia on vaarana ”optimoida” ter-
veyspalvelujen tuottaminen suu-
ruuden ekonomiaan uskoen.

Vaikka suomalaisten pitäisi olla 
tasa-arvoisessa asemassa riippu-
matta siitä, missä kukin asuu, pal-
velujen 100 % saatavuusvaati-
mukset johtavat kohtuuttomiin 
kustannuksiin silloin, jos vaaditaan 
palvelut jokaiselle tietyn, saman 
kilometrietäisyyden päähän. Mikäli 
taas pidettäisiin kiinni yhtäläisestä 
kilometrirajasta, se siirtäisi palve-
lut nykyistä kauemmaksi suurelta 
osalta väestöä, koska etäisyysvaa-
timuksesta pitäisi silloin tehdä hy-

vin löyhä. 
Siksi ehdotan, että yleisten jul-

kisten palvelujen saatavuudesta 
säädettäisiin jokseenkin niin, että 
99,5 % jokaisen kunnan vakituisis-
ta asukkaista olisi tietty kilomet-
rimatka kotoaan palvelupaikal-
le. Tämä kilometrimäärä voisi olla 
30 kilometriä. Mikäli kunnan asu-
kastiheys on alle 4,0 as/km2, pal-
velun saatavuusetäisyys saisi olla 
kuitenkin tietyn kilometrimäärän 
suurempi. Huonommilla palvelu-
tasoalueilla asuville palveluvajauk-
sesta syntyvä haitta pitäisi korva-
ta euromääräisin verohelpotuksin, 
jotta menettely olisi oikeudenmu-
kainen. Näin palvelujen tarjoamat-
tomuus kostautuisi valtiolle vero-
tulojen menetyksenä.

30 kilometrin saatavuudella jär-
jestettävät julkiset palvelut olisivat 
lääkärin päivävastaanotto, terve-
yskeskustasoiset laboratoriopal-
velut, äitiys- ja lapsineuvola-, eh-

käisyneuvola-, vanhusneuvola-, 
vanhainkoti-, työterveyshuolto- ja 
hammaslääkäripalvelut sekä sosi-
aaliapuneuvonta. Lisäksi jokaisen 
sote-alueen olisi järjestettävä ym-
pärivuorokautinen lääkäripäivys-
tys enintään 100 kilometrin pääs-
sä kaikista sote-alueen asukkaista. 
Tätä kilometrimäärää ei ehkä voi-
si soveltaa sellaisenaan Pohjois-La-
pissa.

Samaan lähipalvelulakiin voi-
si lisäksi kirjoittaa muidenkin kuin 
sote-palveluiden lakisääteisestä 
saatavuudesta. Kun saatavuuspro-
senttivaatimus sidotaan kunnan 
alueen väestöön, tämä kannustaa 
kuntia pysymään itsenäisinä ja pie-
ninä paikallisyhteisöinä. 0,5 % esi-
merkiksi Tampereen asukkaista on 
jo yli 1 080 asukasta.

Mika Kivimaa
Toholampi

PERUSSUOMALAISTEN euro-
vaalitulos on erittäin hyvä. Euro-
vaaliedustajamäärän tuplaami-
nen on harvinaista herkkua, jota 
ei pidä himmentää toiveajattelul-
la triplasta. Gallupit eivät koskaan 
äänestä, ne ovat poliittista viih-
dettä ja äänestäjien lobbaamis-
ta. Vaaleja pitää verrata edellisiin 
samanlaisiin, jotta vertailu on oi-
keassa suhteessa. 

Eurovaalien kurimus on matala 
äänestysprosentti. Tästä on syy-
tä olla huolissaan, sillä äänestä-
mättä jättäminen kertoo myös 

yhteiskunnallisesta välinpitämät-
tömyydestä. Eurovaaleissa moni 
vanhojen puolueiden kannattaja 
jäi kotiin. On edelleen suuri kyn-
nys muuttaa heti äänestyskäyt-
täytymistään, mutta pitkässä lin-
jassa sen tehneet voivat hyvinkin 
löytää uuden poliittisen kodin 
muualta. Pidänkin tärkeänä, että 
perussuomalaiset jatkavat dynaa-
mista oppositiopolitiikkaansa.

Timo Soinin jääminen eurovaa-
lilistan ulkopuolelle oli pitkälti 
puoluekentän valinta ja tällä tila-
uksella mennään. Emme voi jat-

kuvasti muuttaa odotuksiamme 
hänenkään tekemisten suhteen. 
Soinin paikka on nyt Suomessa. 
Perussuomalaiset menevät halli-
tukseen tai Soini muodostaa sen 
2015. Siten meillä on myös usei-
ta ministeritason edustajia Eu-
roopan unionin neuvostossa. Se 
toimii yhdessä Euroopan parla-
mentin kanssa EU:n lainsäätäjä-
nä. Kahden keskeisen tason vai-
kuttaminen lisää näkökulmien 
läpimenon mahdollisuuksia. 

Mikki Nieminen (ps.), Lohja



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i24

       PERUSSUOMALAISET RP 

Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,
Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi 

PUOLUETOIMISTO 

Puoluesihteeri
Riikka Slunga 
Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@
perussuomalaiset.fi 

Projektijohtaja
Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö, PRH-asiat 
Marja-Leena Leppänen 
Puh: 0207 430 807 • 0400 912 422 
marja-leena.leppanen@ 
perussuomalaiset.fi 

Talouspäällikkö 
Auli Kangasmäki 
Puh: 0207 430 803 
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
 
Työmies 
Matti Putkonen 
Puh: 0207 430 809 • 0400 904 447 
matti.putkonen@perussuomalaiset.fi 

Jäsenasiat 
Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Toimistotyöntekijä 
Kirsi Kallio 
Puh: 0207 430 804 • 0400 917 353 
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi 

Järjestösihteeri / Keski-Suomi, Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaa, Häme ja Pirkanmaa 
Pekka Kataja • Puh: 040 669 3586 
pekka.kataja@perussuomalaiset.fi 

Järjestösihteeri / Lappi, 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Joukamo Kortesalmi 
Puh: 040 669 3588 
joukamo.kortesalmi@perussuomalaiset.fi 

Järjestösihteeri / Etelä- ja 
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kymi
Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440
heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

Järjestösihteeri / Satakunta, 
Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Helsinki
Niilo Kärki • Puh: 040 647 2331
niilo.karki@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT 

ETELÄ-POHJANMAA 
Asko Salminen
Välikylänkuja 81, 66400 Laihia
Puh: 0400 979 938
asko.salminen@netikka.fi

ETELÄ-SAVO 
Raimo Heinänen
Heinärikintie 2, 52110 Majavesi
Puh: 0500 139 979
heinanenraimo@gmail.com

HELSINKI 
Nuutti Hyttinen
Pienvillasaarentie 3 H 70
00960 Helsinki
Puh: 0400 246 182
nuutti.hyttinen@gmail.com

HÄME 
Jari Ronkainen 
Luotikuja 31, 16710 Hollola 
Puh: 040 501 2569 
rakennuspalveluronkainenoy@hotmail.com 

KAINUU 
Toivo Kyllönen 
Pirttikatu 9, 87150 Kajaani 
Puh: 050 522 4404 
topi.kyllonen@hotmail.com 

KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa 
Pihlajamaantie 184, 69850 Patana 
Puh: 0400 167 832 
arto.pihlajamaa@luukku.com 

KESKI-SUOMI 
Pentti Tuomi 
Tuomelantie 186, 43220 Mahlu 
Puh: 040 765 7846 
pentti.tuomi@saarijarvi.fi 

KYMI 
Raul Lehto 
Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti 
Puh: 0400 479 869 
raul.lehto@luukku.com 

LAPPI 
Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

POHJOIS-POHJANMAA
Paula Juka 
Evakkotie 34, 91500 Muhos 
Puh: 040 539 3670 
paulju@luukku.com 

PIRKANMAA 
Mikko Nurmo 
Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski 
Puh: 040 841 5980 
mnurmo@gmail.com 

POHJOIS-KARJALA 
Sami Palviainen
Kallioniementie 4, 59800 Kesälahti
Puh: 043 200 1536
sami.pal@luukku.com

POHJOIS-SAVO 
Pauli Ruotsalainen 
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio 
Puh: 044 081 4224 
pauli@pauliruotsalainen.net 

SATAKUNTA 
Kimmo Toroska
Kryssikuja 5 A as 3, 29100 Luvia
Puh: 050 411 0473
kimmo.toroska@arjenapu.fi

UUSIMAA 
Pekka M. Sinisalo 
Testamenttitie 14, 028810 Veikkola 
Puh: 040 567 3945 
pekkasinisalo@hotmail.com 

VARSINAIS-SUOMI 
Juhani Pilpola 
Ahteentie 2, 21420 Lieto 
Puh: 050 380 9787 
juhani.pilpola@lieto.fi 

PERUSSUOMALAISET 
NAISET RY HALLITUS 

Puheenjohtaja 
Marja-Leena 
Leppänen 
Puh: 040 775 1757 
marja-leena.leppanen@ 
perussuomalaiset.fi 

1. Varapuheenjohtaja 
Kike Elomaa 
Puh: (09) 432 3022 
ritva.elomaa@eduskunta.fi 

2. Varapuheenjohtaja 
Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com

3. Varapuheenjohtaja 
Jaana Sankilampi 
Puh: 040 513 5038 
jaana.sankilampi@wippies.fi

Sihteeri 
Iiris Peltomaa 
Puh: 045 898 5400 
sihteeri@perusnaiset.fi 

Taloudenhoitaja 
Auli Kangasmäki 
puh: 0400 917 352 
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi 

Sirpa Ahola-Laurila
sirpa.ahola-laurila@ouka.fi

Sinikka Jylhä
Puh: 040 936 7799
sinikka.jylha@perusnaiset.fi

Kirsi Kallio 
Puh: 0400 917 353 
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi 

Tuula Kuusinen 
Puh: 040 504 5808 
tuulak_67@hotmail.com 

Anne Louhelainen 
Puh: (09) 432 3096 
anne.louhelainen@eduskunta.fi 

Sari Martniku 
Puh: 044 272 4763 
sari.martniku@gmail.com 

Helena Ojennus 
Puh: 0400 236 154 
paakari@jippii.fi 

Minna Mäkinen 
Puh: 044 070 8338 
minna.makinen@jyvaskylalainen.com 

Pia Pentikäinen 
Puh: 040 669 3661 
pia.pentikainen@perusnaiset.fi 

Marja-Liisa Riihimäki 
Puh: 040 865 4629 
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi 

Outi Virtanen 
Puh: 040 673 7523 
outi.virtanen@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi 

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja 
Simon Elo 
Puh: 0400 988 960 
simon.elo@
ps-nuoret.fi 

Vt. toiminnanjohtaja
Sebastian Tynkkynen
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri 
Suvi Karhu 
Puh: 040 653 2960 
sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

Puheenjohtaja Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238
paakari@jippii.fi

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504
harri.ahonen@perusaijat.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

Sampo Terho
GSM: + 358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu
 
Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

PUOLUEHALLITUS 

Timo Soini 
Puheenjohtaja 
Puh: 050-511 3027 
timo.soini@ 
eduskunta.fi 

1. Varapuheenjohtaja
Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja
Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja
Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

Puoluesihteeri
Riikka Slunga Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET: 

Jari Lindström
Puh: (09) 432 3088
jari.lindstrom@eduskunta.fi

Mikko Nurmo
Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com

Sami Palviainen
Puh: 043 200 1536
sami.pal@luukku.com

Juhani Pilpola
Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

Marja-Liisa Riihimäki
Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi

Jari Ronkainen
Puh: 040 501 2569
jari.ronkainen@hollola.fi

Marke Tuominen
Puh: 040 523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Pekka M. Sinisalo
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com

EDUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, 
fax (09) 432 3274 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Kansanedustajien 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Jari Lindström
Eduskuntaryhmän pj.
Puh: (09) 432 3088

Maria Lohela
Eduskuntaryhmän 1. vpj.
Puh:  (09) 432 3092 

Kaj Turunen
Eduskuntaryhmän 2.vpj.
Puh: (09) 432 3187

Juho Eerola • (09) 432 3013 

Ritva Elomaa • (09) 432 3022 

Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040 

Lauri Heikkilä • (09) 432 3043 

Reijo Hongisto • (09) 432 3046 

Olli Immonen • (09) 432 3049 

Ari Jalonen  • (09) 432 3050 

Anssi Joutsenlahti • (09) 432 3052
 
Johanna Jurva • (09) 432 3054

Arja Juvonen • (09) 432 3060 

Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027

Pentti Kettunen • (09) 432 3070

Kimmo Kivelä • (09) 432 3075 

Osmo Kokko • (09) 432 3078 

Laila Koskela • (09) 432 3083 

Anne Louhelainen • (09) 432 3096 

Pirkko Mattila • (09) 432 3102 

Lea Mäkipää • (09) 432 3120 

Hanna Mäntylä • (09) 432 3126 

Martti Mölsä • (09) 432 3128 

Mika Niikko • (09) 432 3129 

Jussi Niinistö • (09) 432 3134 

Pentti Oinonen • (09) 432 3131
 
Tom Packalén • (09) 432 3136

Mika Raatikainen • (09) 432 3042
 
Pirkko Ruohonen-Lerner 
• (09) 432 3165

Vesa-Matti Saarakkala 
• (09) 432 3150 

Timo Soini • (09) 432 3163 

Ismo Soukola • (09) 432 3168 

Maria Tolppanen • (09) 432 3179 

Reijo Tossavainen • (09) 432 3185 

Kauko Tuupainen • (09) 432 3190 

Pertti Virtanen • (09) 432 3111 

Ville Vähämäki • (09) 432 3195 

Juha Väätäinen • (09) 432 3196 

PERUSSUOMALAISTEN 
RYHMÄKANSLIA 

EDUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274 
(fax on yhteiskäytössä muiden 
ryhmäkanslioiden kanssa) 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Toni Kokko 
Pääsihteeri 
Puh: (09) 432 3282 
toni.kokko@ 
eduskunta.fi 

Antti Valpas 
Eduskuntasihteeri 
Puh: (09) 432 3278 
antti.valpas@eduskunta.fi 

Kirsi Seivo 
Tiedottaja 
Puh: (09) 432 3284 
kirsi.seivo@eduskunta.fi 

Päivi Ojala 
Toimistosihteeri 
Puh: (09) 432 3285 
paivi.ojala@eduskunta.fi 

Juha Johansson 
Lainsäädäntösihteeri 
Puh: (09) 432 3286 
juha.johansson@eduskunta.fi 

Iiro Silvander 
Eduskuntasihteeri 
Puh: 09-432 3288 
iiro.silvander@eduskunta.fi 

Juha Halttunen 
Talouspoliittinen asiantuntija 
Puh. (09) 432 3287 
juha.halttunen@eduskunta.fi 

Samuli Virtanen 
Kansainvälisten asiain sihteeri 
Puh: (09) 432 3289 
samuli.virtanen@eduskunta.fi 

Maria Aalto • Eduskuntasihteeri 
Puh: (09) 432 3292 
maria.aalto@eduskunta.fi 

Jukka Jusula • Viestintäsihteeri 
Puh: (09) 432 3281 
jukka.jusula@eduskunta.fi

Maria Sainio • Hallinnollinen sihteeri 
Puh: (09) 432 3279 
maria.sainio@eduskunta.fi
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PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 6.7. 
klo 10 alkaen Original Sokos Ho-
tel Ilveksen Ruukki-kabinetissa, 
Hatanpään Valtatie 1, Tampere. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

MIKKELI & PORI
Perussuomalaisten 1. varapu-
heenjohtaja, kansanedusta-
ja Jussi Niinistö tavattavissa tiis-
taina 1.7. klo klo 17-18 Mikkelin 
torilla ja keskiviikkona 16.7. klo 
11-12 Porin kävelykadulla. Ter-
vetuloa!

ORIPÄÄ
Perussuomalaiset ovat mukana 
OKRA 2014 -maatalousnäyttelys-
sä 2.-5.7. Oripään lentokentällä. 
Tervetuloa!

JOUTSA
Perussuomalaisia tavattavis-
sa Joutsan Joutopäivilla 3.-6.7. 
Joutsan lukion kentälle pysty-
tettävällä markkinatorilla. Pai-
kalliset järjestelyt hoitaa Jout-
san Seudun Perussuomalaiset 
ry. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaisia ta-
vattavissa Enopäivillä lauantaina 
12.7. Enossa. Tervetuloa tapaa-
maan perussuomalaisia vaikut-
tajia ja keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista.

RANTSILA
Kansanedustaja Pirkko Mattila ta-
vattavissa Rantsilan kesäpäivillä 
lauantaina 19.7. Tervetuloa!

KIURUVESI
Perussuomalaisia tavattavis-
sa Viljelijäin Konemessuilla 24.-
26.7. Kiuruvedellä. Tervetuloa! 

Kokoukset ja
tapahtumatPS

Helsinki säästää 
väärästä päästä

EU-vaaliretki

Sambialaisnaiset vierailivat puoluetoimistolla 

Apua perheiden ehdollaHELSINGIN Perussuomalaiset Nuo-
ret ovat huolissaan Helsingin kau-
pungin talouslinjasta, joka lyhyt-
näköisesti säästää opetuksesta ja 
tähtää yhä suurempiin kouluyksi-
köihin.

Helsingin opetuslautakunta siu-
nasi kokouksessaan 27.5. vuodelle 
2015 säästöt, joiden ymmärtämi-
nen on Helsingin Perussuomalai-
sille Nuorille kovin vaikeaa. Vaikka 
juhlapuheissa luvataan perusope-
tuksen olevan viimeinen leikatta-
va kohde, haetaan ensi vuonna sil-
ti säästöjä opetusryhmien koosta, 
kouluavustajista, erityisopetukses-
ta ja kouluista luopumalla. Vasaran 
alle joutuvat monet hyvin toimivat 
lähikoulut, joiden lakkauttaminen 
on nimetty ”hallinnolliseksi yhdis-
tämiseksi”.

Yksi julmista säästötoimista on 
maalaisjärjellä suorastaan älytön, 
nimittäin päätös olla palkkaamat-
ta perusopetuksessa sijaista yhden 
vuorokauden ajanjaksoille. Käy-
tännössä tämä siis tarkoittaa, että 
opettajan lyhytaikaisen sairastumi-
sen aikana toinen opettaja joutuu 
opettamaan kahta luokkaa saman-
aikaisesti. Usein oppivelvollisuu-
desta puhuttaessa unohdetaan, 
että koululaisilla on velvollisuuden 
lisäksi myös oikeus opetukseen.

Säästötoimilla tuntuu olevan sel-

keä trendi: koulutuksen keskittä-
minen yhä suurempiin yksiköihin, 
pois identiteettiä ja yhteisöllisyyt-
tä edistävistä lähikouluista ja koh-
ti kasvottomia opetustehtaita. Näi-
den pedagogisten suurlaitosten 
tarkoituksena on tuottaa kustan-
nustehokkaasti maksimaalinen 
määrä valmistuneita oppilaita niin, 
että kasvottomuuden aiheuttamat 
tappioprosentit ovat taloudellises-
ti kestävällä pohjalla.

On uskomatonta, että perusope-
tukseen kohdistetaan säästötoi-
mia samaan aikaan kun vakavis-
saan haahuillaan keskustakirjaston 
ja Guggenheim-museon perään. 
Viimeistään nyt on tullut selväk-
si, kuinka pahasti kunnalliset päät-
täjämme ja virkamiehet ovat irti 
koululaisten arjesta. 

Säästöissä on kyse ideologiasta ja 
arvoista. Perussuomalainen, kan-
sanläheinen ideologia ei hyväksy 
peruskoulun tappotalkoita. Helsin-
gin Perussuomalaiset Nuoret pitää 
ymmärrettävänä, että haastavassa 
taloustilanteessa säästöjä pitää ha-
kea monesta paikasta, mutta toi-
voo, että vanhat puolueet tulevat 
järkiinsä ja kohdentavat säästökii-
mansa pois lapsista ja nuorista.

Toni Ahva ja Jarmo Keto
Perussuomalaiset Nuoret

EUROVAALIEN teemalla mentiin 
koko kevät. Ehdokkaaksi suostues-
sani arvelin, että tiukka reissu olisi 
tulossa. En osannut kuitenkaan ku-
vitella miten rankka, mutta samal-
la antoisa retki siitä tulikaan. Päivät 
olivat pitkiä ja ehdokkuuden lisäk-
si oli kansanedustajan työ hoidet-
tavana. Vapaata aikaa iltaisin tai 
viikonloppuisin ei ollut. Kun äänes-
tyspäivää edeltäneenä lauantai-il-
tana pääsin kotiin, kävelin koirien 
kanssa metsään korkeiden mänty-
jen katveeseen. Kuuntelin metsän 
ääniä ja annoin sielun sekä ruu-
miin rauhoittua.

Kannolla istuessani mietin kuu-
lemiani elämäntarinoita. Olin kier-
tänyt pitkin poikin Suomea, ta-
vannut tuhansia ihmisiä, saanut 
hurjan paljon halauksia ja kannus-

tusta.  Tuntui järisyttävältä, että 
ventovieraat ihmiset olivat luot-
taneet minuun ja kertoneet avoi-
mesti elämästään. Näistä tarinoista 
rakentuu suomalainen yhteiskunta 
kaikkine suruineen ja iloineen, toi-
veineen ja odotuksineen. Moni po-
liitikko on vieraantunut tavallisen 
elämän kiemuroista poliittisen pe-
lin peilisaleihin, joissa näkyy vain 
oma kuva. Se nähtiin myös näis-
sä eurovaaleissa, joissa moni istuva 
europarlamentaarikko joutui jät-
tämään paikkansa. Ei voi edustaa 
kansaa, ellei tiedä mitä kansalaisil-
le kuuluu.

Kiitän koko perussuomalaista 
kenttää suurenmoisesta tuesta. Oli 
huikeaa kulkea piiristä piiriin aktii-
visten ihmisten toivottaessa terve-
tulleeksi! Samalla toivotan kaikille 

PERUSSUOMALAISTEN puolue-
toimistolla vieraili Demo ry:n jär-
jestämänä sambialaisnaisten ryh-
mä. Sambian politiikassa toimivat 
naiset olivat viikon Suomessa tu-
tustumassa maamme puolueisiin, 
politiikkaan ja demokratiaan. Pe-
russuomalaiset Naiset Auli Kan-
gasmäen ja Marja-Leena Leppäsen 
johdolla järjestivät vierailijoille ter-
vetuliaisillan ja kutsuivat mukaan 
myös kansanedustajat Maria Lohe-
lan ja Maria Tolppasen.

Lohela kertoi laajasti omasta 
työstään, puolueesta sekä tasa-ar-
vosta.  Vieraat olivat erityisen kiin-
nostuneita tasa-arvon toteutu-

misesta Suomessa ja toivat esille 
huolensa oman maansa tilantees-
ta, missä 158 parlamentaarikosta 
vain 17 on naisia. Kunnallispäättä-
jiä Sambiassa on noin 1 400 ja nai-
sia heistä vain 85.

Paljon puhetta herätti myös vaa-
likampanjointi. Sambiassa vaali-
kampanjoinnissa äänestäjiä lah-
jotaan jopa rahalla tai oluella. 
Puolueet eivät saa mitään rahaa 
valtiolta ja rekisterissä onkin lukui-
sia puolueita, jotka eivät toimi mil-
lään tasolla. Parlamentissa on vain 
neljä puoluetta ja maassa rehottaa 
myös korruptio. Vieraat olivat otet-
tuja perussuomalaisesta tavasta 

kohdata ihmisiä toreilla myös vaa-
lien välissä.

Tilaisuudessa tarjoiltiin perin-
teistä suomalaista ruokaa: karja-
lanpaistia uusien perunoiden ja 
juuresten kera, karjalanpiirakkaa 
munavoilla sekä mustikkapiirak-
kaa. Myös alkoholittomat alkumal-
jat kohotettiin, jonka pääraaka-ai-
neena oli suomalainen mansikka. 
Ruoka sai runsaasti kiitosta ja re-
septiäkin kyseltiin suoraan kokil-
ta, jona toimi Perussuomalaisten 
Nuorten pääsihteeri Suvi Karhu. 
Karhu vastaili myös kysymyksiin, 
joita tuli lukuisia liittyen poliittisiin 
nuorisojärjestöihin Suomessa.

IMATRALLA keksittiin keinot 
huostaanottojen vähentämiseksi.

Imatralla työttömyys on muu-
hun Suomeen verrattuna korke-
alla tasolla, mikä aiheuttaa run-
saasti syrjäytymiseen liittyviä 
ongelmia. Muutama vuosi sit-
ten tilanne alkoi olla jo niin vaka-
va, että jotain oli tehtävä. Vuon-
na 2009 lähdettiin toteuttamaan 
niin sanottua hyvinvointineu-
volaa, jonka ansiosta esimerkik-
si lasten huostaanotot Imatralla 
ovat merkittävästi vähentyneet.

- Hyvinvointineuvola ei ole mi-
kään fyysinen paikka, vaan kysy-
mys on kokonaisuudesta, johon 
sisältyvät äitiys- ja lastenneuvo-
latoiminta, perhetyöntekijäpal-
velut, koulu- ja oppilastervey-
denhuolto, lastensuojelupalvelut 
(avo-, sijais- ja jälkihuolto), per-
heneuvola, lapsen psykososiaa-

lisen erityisavun erityisasiantun-
tijatyöryhmä, koulupsykologit ja 
-kuraattorit, nuorten psykiatri-
nen työryhmä sekä nuorten mie-
lenterveys- ja päihdepalveluja 
tarjoava Nuppi, kertoo Imatran 
Perussuomalaisten valtuustoryh-
män puheenjohtaja, erityisopet-
taja Airi Aalto.

Hyvinvointineuvolan idea on 
varhainen puuttuminen, nopea 
täsmäapu ja mahdollisimman 
matala kynnys avun pyytämisek-
si. Ensimmäinen käynti ensim-
mäisen yhteydenoton jälkeen 
pyritään järjestämään mahdolli-
simman pian. Toiminta on mak-
sutonta.

Imatran perhetyöntekijäpalve-
lujen kuusi perhetyöntekijää käy-
vät perheiden kotona tukemassa 
vanhempia arkielämään liittyvis-
sä asioissa tai akuuteissa ongel-

missa, keskustelevat, ohjaavat ja 
tekevät asioita yhdessä perhei-
den kanssa. Aloite perhetyönte-
kijän saamiseksi kotiin voi tulla 
joko perheiltä itseltään, kouluis-
ta tai päiväkodeista. Ketään ei pa-
koteta mihinkään, vaan perheet 
ovat itse mukana kaikessa alus-
ta alkaen.

- Toiminta on ollut erittäin tu-
loksellista ja huostaanottojen 
määrä saatu merkittävästi las-
kuun. Myös taloudellinen hyöty 
kaupungille on ollut huomattava, 
minkä lisäksi on muistettava, että 
jokainen syrjäytynyt nuori mak-
saa yhteiskunnalle miljoonan. 
Suosittelen hyvinvointineuvola-
mallia hyvin lämpimästi muihin-
kin Suomen kuntiin, Aalto sanoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

Opetusryhmien koot kasvavat, kun Helsingin kaupunki säästää.

Anne Louhelainen kiittää 
tukijoukkojaan uutterasta 
vaalityöstä.

Kaukaiset vieraat ihastuivat perussuomalaisiin emäntiinsä ja suomalaiseen ruokaan.

aurinkoista kesää ja voimia tuleviin 
eduskuntavaaleihin!

Anne Louhelainen
kansanedustaja (ps.)
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä
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Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996 
Ilmestyy: kolmen viikon välein. 
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl 
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp  

Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki 
toimitus@perussuomalaiset.fi 
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila 
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi 
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen 
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi 
Ulkoasu: Macart / Jorma Remsu •  jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden 
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,- 

Ilmoitushinnat: 
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm 
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti 
Painopinta-ala: 260 x 375 mm  • Palstojen määrä: 5-6 kpl 
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola 
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineisto-
päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 5.8.2014.

Perussuomalainen 10/14 
ilmestyy 15.8.2014.
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Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUS-
SUOMALAINEN
Uutisia verkossa

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

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

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalaisen
nipputilaukset

Kokoukset ja tapahtumat

Special Memory Diary

Valuable

Ilmoita 
yhdistyksesi 
kokoukset ja 
tapahtumat 
lehden 
aineistopäivään 
mennessä 
osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. 
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Puoluetoimisto ja 
Perussuomalainen-lehti ovat 

kiinni 30.6.-4.8.2014.


