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Työeläkejärjestelmä vahvistaa tuloeroja

Soini: Herroilta pitää vaatia enemmän

Vipukirveestä vientihitti?

Suomi Kreikan tiellä

Mistä työtä 
258 000 
työttömälle?



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA
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 PÄÄKIRJOITUS

KUVITELTU tilanne: Ajat autolla maantietä. Tien laidassa 
on keltaisiin kumikäsineisiin ja keltaisiin saappaisiin sonnus-
tautunut liftari, jolla on oluttynnyristä kyhätty paita ja hattu-
na roskapönttö. 

OTATKO liftarin kyytisi? Muistinhan mainita, että liftarim-
me ei ole ihminen vaan robotti. 

JOS otat matkalaisen kyytiisi, hän esittelee itsensä kohteliain 
sanoin ja kertoo olevansa pitkällä matkalla maansa halki. Hän 
saattaa pyytää sinulta myös, että saisi ladata itsensä autosi tu-
pakansytyttimestä. 

SCI-FIÄ? Ei, vaan tätä päivää - kanadalainen tutkimusryhmä 
selvittämässä ihmisten ja robottien välistä vuorovaikutusta. 

MIKSI kirjoitan roboteista? Ehkä siksi, koska kesän lomapäi-
vien aikana minua puraisi rakentelukärpänen. Lähdin hoita-
maan haavaani rakentamalla pienen ötökkärobotin. Ensin 
luulin, että liikkuvan robotin rakentaminen olisi työläs urak-
ka. Mitä vielä. Parin tunnin puuhastelulla ohjainlevystä, rau-
talangasta, parista pikkuruisesta moottorista ja teipinpätkistä 
kehkeytyi itsekseen tallusteleva, noin puolen kilon painoinen 
robotti, jonka kohdatessaan tri Frankenstein olisi epäilemättä 
huutanut: Se on elossa!

MUUTAMAN kympin lisäsijoituksella ja parilla ohjelmari-
villä ötökkä saa alkeellisen näkökyvyn. Muutamalla sadalla 
eurolla - jos nyt sellaisia summia haluaisi leluun upottaa - pää-
sisi kiinni samantyyppiseen LIDAR-teknologiaan, jota käyte-
tään vailla kuljettajia liikkuvissa autonomisissa autoissa. Kol-
mellakymmenellä eurolla hoituu puolestaan tasapainoaisti. 

ROBOTIN rakentamiseen tarvittavien komponenttien help-
po saatavuus ei tullut yllätyksenä. Mutta niiden alhainen hin-
ta ja helppo ohjelmoitavuus kylläkin. Vanhassa maailmassa 
robottien ohjainpiirien ohjelmointiin vaadittiin mekatroniik-
kainsinööriä. Nykyään pääsee alkuun, kun laittaa asialle kenet 
tahansa tietokoneista kiinnostuneen kokeilunhaluisen nikka-
rin. Kynnys on madaltunut hurjasti, ja kehitys on ollut todella 
nopeaa. Vakavasti otettaviin sovelluksiin tarvitaan toki tunte-
musta ainakin sähkötekniikan ja ohjelmistokehityksen alalta. 
Suomessa näitä molempia riittää. 

MAAILMALTA löytyy kumisaapasliftarimme ohella loputon 
määrä tutkimushankkeita, joissa koulitaan roboteista yhteis-
kuntakelpoisempia, tuottavampia ja tehokkaampia. Osa niis-
tä onnistuu. 

YLLÄTTÄVÄN moni kanadalainen päätyi tarjoamaan kelta-
asuiselle liftarirobotillemme kyydin. Täytyy toivoa, että täällä 
Suomessakin tehtäisiin ainakin henkisellä tasolla robotiikka-
alan ”kyytiinotto”. Meillä ei ole liiaksi kasvualoja, mutta ei ole 
mahdotonta, etteikö esimerkiksi kuluttajamarkkinoille suun-
natusta palvelurobottien tuotannosta voisi kehittyä sellaista. 

SUOMI on lisääntyvän automaation myötä massiivisen tek-
nologisen murroksen edessä. On meistä itsestämme kiinni, 
olemmeko uuden teknologian tuottajia vaiko käyttäjiä.

Liftarin keltainen 
peukalo

Suomen työttömyys-
aste on noussut 
järkyttävää vauhtia. 
Erityisesti nuoriso-, 
pitkäaikais- ja piilo-
työttömyys ovat 
kasvussa. Hurjimpien 
arvioiden mukaan 
kokonaistyöttömyys 
on jopa 16-17 prosenttia. 

Hallitukselta 
vaaditaan 
pikaisia toimia

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

Työttömi
ennätysm
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PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Timo Soini ei ole 
kovin huolissaan kesäkuun 
kannatuslukujen lievästä not-
kahduksesta. - Nyt pitää olla 
kuitenkin valppaana, saatava 
kaikki mukaan ja pidettävä lin-
ja selvänä, hän muistuttaa.

SUOMALAISEN byrokratian 
kankeus ja yleinen kateus har-
mittavat maailmalla mainetta 
niittäneen vipukirveen keksi-
jää Heikki Kärnää.

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄSTÄ 
on kuin varkain päässyt muo-
dostumaan tuloja huono-osai-
silta hyväosaisille siirtävä kone, 
joka kumoaa suurelta osin 
progressiivisen verotuksen vai-
kutuksen.

TIELIIKENNE vaati tänäkin kesänä kym-
meniä uhreja. Suru kohtasi Suvi Sariota 
kymmenen vuotta sitten, kun hän me-

netti auto-onnettomuudessa kaksi teini-ikäistä lastaan.

Soini: Viesti pitää 
viedä perille

Vipukirveellä 
töitä

Työeläke-
järjestelmä 
vahvistaa 
tuloeroja

s. 6-7

s. 8-9

s. 10-11

s. 12-13

s. 14-15

Tieliikenteen uhrit

Kansanedustajan kesä

Eivätköhän
ne ajat joskus rupea 

paranemaan, kunhan 
saamme Suomen

talouden rattaat taas
pyörimään.

KANSANEDUSTAJAT tekevät 
töitä kesälläkin, vaikka edus-
kunta on kesätauolla. Perussuo-
malaisten tuoreimman kansan-
edustajan Mika Raatikaisen kesä 
on mennyt eduskuntatyöhön 
tutustumisessa - jalka kipsissä.

miä pian 
smäärä

Työttömyys nou-
si 1990-luvun 
laman aikana pa-
himmillaan jopa 
18,9 prosenttiin. 
Asiantuntijat 
pelkäävät Suo-
men olevan pian 
samassa jamassa. 
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KESÄKUUSSA työttömyysaste oli 
9,2 prosenttia, yli prosenttiyksikön 
enemmän kuin viime vuoden kesä-
kuussa, jolloin se oli 7,8 prosenttia. 
Tilastokeskuksen mukaan työttömiä 
työnhakijoita oli 258 000. Se on 42 
000 enemmän kuin vuosi sitten. 
- Aikaisempina vuosina työttömyys-
aste on kesäaikoina hieman laskenut. 
Nyt näin ei ole tapahtunut, mikä viit-
taa siihen, että syksyllä tullaan näke-
mään aika synkkiä lukuja, varoittaa 
perussuomalaisten eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Jari Lindström. 

Joidenkin riippumattomien ekono-
mistien arvioiden mukaan kokonais-
työttömyys olisi jo 16-17 prosentin 
luokkaa.

- Tätäkään arviota en ammu alas. 
Erityisen huolestuttavaa on, että nuo-
riso- ja pitkäaikaistyöttömyyden li-
säksi myös piilotyöttömyys on lisään-
tynyt. Puhumme ihmisistä, jotka ovat 
heittäneet kaiken toivon eivätkä enää 
edes hae töitä. Tämä kasvava joukko 
ei näy missään tilastoissa, Lindström 
toteaa. 

Työttömyyden kasvu 
nopeinta Euroopassa 

Suomen työttömyys kasvaa tällä het-
kellä EU:n nopeinta vauhtia, eikä ti-
lanteen korjaamiseksi ole olemassa 
helppoja ja yksinkertaisia ratkaisu-
ja. Perussuomalaiset ovat ehdottaneet 
muun muassa energiapolitiikan täys-
käännöstä. Kotimaiseen energiaan in-
vestoimalla saataisiin Suomeen tu-
hansia työpaikkoja. 

- Pienten ja keskisuurten yritysten 
kasvua ja kehitystä estävää jähmeää 
lupabyrokratiaa tulisi purkaa. Halli-
tus on puhunut lupabyrokratian ke-
ventämisestä, mutta ainakaan vielä ei 
yhtään mitään ole tapahtunut. Muun 
muassa näihin asioihin olisi panostet-
tava kiireellä. 

Suurin ongelma kotimaisessa ener-
giapolitiikassa on se, että sitä ostetaan 
8,5 miljardin edestä ulkomailta. Noin 
puolet siitä voitaisiin tuottaa itse in-
vestoimalla kotimaiseen energiaan. 
Tämä olisi hyvä niin työttömyyden, 

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

Suomessa on liian vähän kasvuyrityksiä

Lupabyrokratiaa 
purettava 

Myös Suomen jähmeä lupabyrokra-
tia haittaa investointeja. Yrittäjä saat-
taa joutua taistelemaan byrokratiaa 
vastaan jopa vuositolkulla saadakseen 
myyntiluvan tuotteelleen. 

- Tiedän esimerkiksi Pohjanmaal-
ta turveyrittäjän, joka on odotel-
lut myyntilupaa jo yli 30 kuukautta. 
Tässä ei ole järkeä. Virastoilla pitäi-
si olla tarpeeksi henkilökuntaa lupi-
en käsittelyä varten ja toisaalta antaa 
alemmalle henkilökunnalle oikeudet 
lupien myöntämiseen. Pitäisi olla ta-
karaja sille, miten kauan päätökset 
saavat kestää, koska yrittäjä kärsii ta-
loudellisesti joutuessaan odottamaan. 
Oli keino mikä hyvänsä, tärkeintä on, 
että se toimii. 

Nyt kun hallitus on päättänyt sel-
vityttää homekoulujen korjauksia ja 
panostaa infraan, tulisi samalla sel-
vityttää myös ns. alempiarvoisen ties-
tön kunto. Sinne on investoitava, jotta 
saadaan puut metsästä pois. 

- Ei saa olla niin, että rekat joutuvat 

kiertämään satojen kilometrien len-
kin päästäkseen tehtaalle. 

Puheista tekoihin

Tällä hetkellä on parhaillaan käyn-
nissä pitkäaikaistyöttömyyden kun-
takokeilu, jossa pitkäaikaistyöttömiä 
pyrittiin työllistämään valtion rahoil-
la. Lindströmiä huolestuttaa tilanne, 
että monet kunnat eivät jostain syystä 
ole pystyneet keksimään kaikille töi-
tä, vaan huomattava määrä on palau-
tettu Kelalle. 

- Nyt pitää miettiä syitä siihen, mik-
si näitä ihmisiä ei ole pystytty työllis-
tämään. Puhumme suurista, miljoon-
aluokkaa olevista rahoista.

Yksi asia on selvä - työttömyyden 
parantamiseksi on tartuttava toimeen 
pikaisesti. 

- Mitään komiteoita ja selvityksiä ei 
enää tarvita. Ei muuta kuin päätöksiä, 
ja mahdollisimman nopeasti, sanoo 
Lindström.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA

talouden kuin ympäristönkin kannal-
ta, sillä suuri osa tuontienergiasta tu-
lee kivihiilestä. 

- Yritykset ostavat sitä, mikä on 
edullisinta. Tältä kannalta tulisi halli-
tuksen miettiä sitä, miten kotimaisen 
energian tuotantoa voisi tukea niin, 
että se olisi kannattavaa. 

- Investointi maksaisi itsensä takai-
sin korkojen kera, Lindström opastaa.

Kasvuyrityksiä tuettava

Perussuomalaiset ovat esittäneet 
muun muassa turpeen verokohtelun 
alentamista vuoden 2012 tasolle. Suo-
men metsissä on myös valtava määrä 
haketta, jonka käyttö energianlähtee-
nä pitäisi saada kannattavaksi. 

- Jos se jotain maksaa, väitän, että 
investointi tulisi maksamaan itsensä 
korkojen kanssa takaisin. Pitemmällä 
aikajänteellä voisi ottaa tähtäimeksi 
jopa Suomen saamisen energiaomava-
raiseksi. Tämä olisi sekä turvallisuus-
poliittinen että huoltovarmuuskysy-
mys. Kun ajatellaan vaikkapa Venäjän 
viimeaikaisia tapahtumia, ei tuonti-
energian saamisesta koskaan voi olla 
varma, Lindström aprikoi. 

Yrittäjien aseman parantamiseksi on 
esitetty muun muassa arvonlisäveron 
alarajan nostamista sillä ajatuksella, 
että kasvua hakevien yritysten määrä 
kasvaisi, jos niitä näin tuettaisiin. 

- Suomessa on liian vähän kasvuyri-
tyksiä. Kasvava yritys todennäköisesti 
palkkaa lisää työvoimaa. Viime vuosi-
na suuryritykset ovat vähentäneet vä-
keä, pienet ja keskisuuret palkanneet, 
joten sinne tuki tulisi suunnata. 

”Mitään komiteoita 
ja selvityksiä ei

enää tarvita. Ei muuta 
kuin päätöksiä,

ja mahdollisimman 
nopeasti.”

- Pienten ja 
keskisuurten 
yritysten
kasvua ja kehi-
tystä estävää 
jähmeää lupa-
byrokratiaa 
tulisi purkaa, 
Jari Lindström 
painottaa.
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Mistä työtä
suomalaisille?



Kustannustaso kuriin
HALLITUS nostaa jälleen kerran sähkön, bensan ja energian 
hintaa. Kustannustaso nousee ja se väistämättä hidastaa talou-
den elpymistä, suistaa taloudellista toimeliaisuutta sekä rahas-
taa laajan Suomen asukkaita.

HALLITUS on nielaissut vihreän maailmankuvan koukkui-
neen. Keskittää pitää ja mielellään kiskon varteen ylisuurten 
asumiskustannusten keskelle. Asuntojen hinnat etenkin pää-
kaupunkiseudulla ovat poskettomat, samoin vuokrat. Ja tätä 
halutaan lisää. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset 
asuvat kaupungissa, asun itsekin. En voi kuitenkaan hyväksyä, 
että täällä maailman katolla, Suomen pääkaupunkiseudulla, on 
kalliimpaa asua kuin maailman suurkaupungeissa.

PERUSSUOMALAISET on koko Suomen puolustaja. Mieles-
tämme ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa ja saada koh-
tuulliset palvelut. Tässä voidaan itse tehdä paljon. Kyläkoulu-
jen ja kyläkauppojen kato merkitsee AINA talojen, mökkien ja 
osakkeiden hinnan suurta pudotusta. On äänestettävä rahalla. 
Se tehoaa, kun puhe ei auta.

JOS asuisin kyläkaupan tai kyläkoulun vieressä, vastustaisin 
niiden lakkauttamista periaatetasolla, mutta myös siksi, että 
isoin omaisuuteni, talo, menettäisi arvoaan paljon enemmän 
kuin mitä keskustan kuponkitarjoukset ( jotka itse maksamme) 
tuovat tilalle. Siis ostaisin kyläkauppiaalta. Niin teen omassa lä-
hiössäkin, vaikka kauppa ketjuun kuuluukin.

HALLITUKSEN politiikka lyö kaikista pahiten ihmistä, jon-
ka on pakko käyttää autoa työmatkoilla ja joka käyttää suoraa 
sähkölämmitystä. Moni on muuttanut maalle tai pysynyt siel-
lä juuri siksi, että asunnot ja talot ovat halvempia. Nyt meitä 
uhkaa maalta pakottaminen. Kustannustasoa ajetaan ylös koko 
ajan ja kaiken maailman jätevesiuudistuksilla viestitetään, että 
tulkaa mummot ja papat sekä muut kilvan kirkonkylille.

KUSTANNUSTASO on pidettävä kurissa. Mistä me muuten 
löydämme työtä, yrittämistä ja palkkaa? Perussuomalaisten on 
otettava kustannustason kurissapito, systeemibyrokratian kar-
siminen ja pienyrittämisen edistäminen entistä voimakkaam-
min esille.

Soppa kuumenee

EDUSKUNTAVAALIT herättävät intohimoja kaikissa puolu-
eissa. Perussuomalaiset ei ole poikkeus. Viime kerralla onnis-
tuimme ehdokasasettelussa hyvin. Vanhat puolueet ja media 
aliarvioivat meidät raskaasti. Tätä yllätysmahdollisuutta ei täl-
lä kertaa ole. Nyt me emme saa yliarvioida itseämme.

EHDOKASASETTELUSSA on vaara sortua reviirin vartioin-
tiin ja on kiusaus maksaa potut pottuina, jos jossakin kääntees-
sä on jäänyt jotain hampaankoloon jotakin puoluekaveria vas-
taan. Mikäli näin tehdään, kokonaistulos kärsii.

EHDOKKAAN, joka aikoo kansanedustajaksi, on luotettava 
itseensä. Niin paljon, ettei hän pelkää kilpailua vaan ymmär-
tää, että kun lista on täynnä hyviä ehdokkaita, saamme yhdessä 
useampia kansanedustajia. Viime eduskuntavaaleissa vain Jus-
si Halla-aho, Kike Elomaa ja minä tulimme valituksi ”omilla 
äänillämme”. Helsingin piirissä on saatu sopu. Hyvä! ”Jo oli ai-
kakin” -fraasin sijasta sanon, että oikein, lähdetään Helsingis-
säkin tekemään listaa, jolla ainakin saadut kolme paikkaa pi-
detään.

OLEN esittänyt toiveen, että istuvat kansanedustajat ovat eh-
dolla. Tämä toive koskee myös EU-parlamenttiedustajiam-
me, jos he haluavat ehdolle. Ujostella ei tarvitse. Piireissä on 
myös ymmärrettävä, että on uskallettava ottaa myös uusia voi-
mia ehdokkaaksi. Kaikki viisaus ei asu meidän päissämme, jot-
ka olemme jo olleet mukana. 

SIITÄ vaan hyviä päätöksiä tekemään. Kyllä me osaamme, jos 
niin tahdomme.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA
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Honkarakenne lomauttaa 
työntekijänsä

Itella jatkaa vähentämistä

Starkki ja Puukeskus aloittavat 
yt-neuvottelut 

Agco Power: 
52 menettää 
työnsä

Valio pulassa Venäjä-pakotteiden vuoksi

Vexve aikoo 
sulkea Liperin 
tehtaan

Putkivalmistaja vähentää 
jopa 100 työntekijää 

Patria Land jatkaa irtisanomisia 
elokuussa 

Jyväskylän 
Energia 
irtisanoo ja 
lomauttaa 

Euroopan nopeimmin kasvava työttömyys näkyy Suomes-
sa jatkuvina yt-neuvotteluina ja irtisanomisina. Huonot ajat 
kaupan alalla jatkuvat, arvioi alan etujärjestö Kaupan liitto. 
Liiton ennusteen mukaan ala menettää tänä ja ensi vuonna 
runsaat 9 000 työllistä. Viime vuonna kaupasta katosi 4 000 
työllistä. Madonlukuja on luvassa myös muille aloille.

HIRSITALOVALMISTAJA on tä-
nään käynnistänyt koko hen-
kilöstöä koskevat yt-neuvotte-
lut, joiden tavoitteena on sopia 
enintään kolme kuukautta kes-
tävistä lomautuksista. Lomau-
tusten laajuus riippuu siitä, mi-
ten paljon kausivaihtelu syö 

kysyntää tulevana talvena. 
Lomautuksilla Honkarakenne 

varautuu kausivaihtelun tuo-
miin muutoksiin kysynnässä. 
Honkarakenteen tuotanto on 
keskitetty Karstulaan, missä yh-
tiöllä on noin 100 työntekijää. 

ITELLA Posti aikoo vähentää 
jopa 50 henkilöä Seinäjoen ja 
Jyväskylän postikeskuksista. Yh-
tiö aloittaa yt-neuvottelut lajit-
telutoiminnoissa. Tarkoitus on 
tehostaa toimintaa ja järjestellä 
uudelleen postinlajittelua. 

Vuoden sisällä yhtiö on irtisa-
nonut 2 500 työntekijää. Tule-
vaisuudessa Itellalta saattaa ka-
dota jopa tuhansia työpaikkoja 
yhteiskunnan digitalisoitumi-
sen myötä.

STARKKI ja Puukeskus aloitta-
vat yt-neuvottelut. Vähennys-
tarve on toimitusjohtaja Ju-
ha-Pekka Pöntisen mukaan 
enintään sata henkilöä. Yt-neu-
vottelut koskevat Vaasan, Jy-

väskylän, Joensuun, Porin, Lap-
peenrannan, Lohjan, Turun ja 
Helsingin Herttoniemen henki-
lökuntaa sekä Starkin ketjuoh-
jauksen ja Puukeskuksen pää-
konttorin toimintoja. 

AGCO Powerilla Nokial-
la on jaettu irtisanomislap-
puja. Työnsä menettää 52 
henkilöä, joista yksi on toi-
mihenkilö. 

Maatalouskoneita valmis-
tava Agco Power on pit-
kään pystynyt toimimaan 
päinvastoin kuin monet 
muut teknologiateollisuu-
den yritykset ja jopa pal-
kannut lisää väkeä.

VALIO aloittaa yt-neuvottelut Haapaveden, 
Seinäjoen ja Vantaan tehtaissa sekä Lappeen-
rannan toimipisteessä. Yt-neuvottelujen koh-
teena on koko henkilöstö eli noin 800 henki-
löä. Venäjän päätös kieltää maidon, muiden 
meijerituotteiden, lihan, kalan, hedelmien ja 
vihannesten tuonti EU-alueelta, Yhdysvallois-
ta, Australiasta, Kanadasta ja Norjasta iskevät 
Suomessa kovimmin Valioon. 

LIPERILÄINEN palloventii-
leitä valmistava Vexve Oy 
harkitsee tehtaansa lak-
kauttamista tämän vuoden 
loppuun mennessä. Toimi-
tusjohtaja Lasse Mannolan 
mukaan syynä on Venäjän 
markkinoiden pysähtymi-
nen Ukrainan kriisin seu-
rauksena.

PUTKIVALMISTAJA Uponor 
aloittaa yhteistoimintaneuvot-
telut tytäryhtiöissään. Yt-neu-
vottelut koskevat koko Uponor 
Infra Oy:n henkilöstöä Suomes-
sa ja osaa Uponor Suomi Oy:n 
henkilöstöstä. 

Yt-neuvotteluiden piirissä on 
yhteensä noin 540 henkilöä: 
Uponor Infrassa noin 520 hen-
kilöä ja Uponor Suomessa noin 
20 henkilöä. Mahdollinen koko-
naisvähennystarve on 100 hen-
kilöä.

PATRIA Land jatkaa irtisanomi-
sia elokuussa. Irtisanottavien 
määrä on pudonnut muutamal-
la 110 ihmisestä irtisanoutumis-
ten ja eläköitymisten kautta. 

Aiemmin kesäkuussa Tampe-
reelta irtisanottiin kymmenen 

ihmistä. Lisäksi viisi Tampereen 
työntekijää siirtyi toiseen liike-
toimintatyksikköön. Jo aiem-
mat irtisanomiset koettelivat 
enemmän Hämeenlinnaa, jos-
ta sai potkut kesäkuussa 30 ih-
mistä. 

JYVÄSKYLÄN Energian yt-
neuvottelut ovat päätty-
neet kahdeksan henkilön 
irtisanomiseen. Lisäksi lu-
vassa on lomautuksia. 

Jyväskylän Energian kah-
deksasta irtisanomisista 
neljä toteutuu eläkeputken 
kautta. Lomautuksia on tu-
lossa sekä tänä että ensi 
vuonna. Irtisanomisten ja 
lomautusten syynä on suu-
ri kausivaihtelu yhtiön voi-
malaitosten käytössä.

Synkkiä uutisia



Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei menettänyt yö-
uniaan, vaikka kesän kannatusgallupit näyttivät hieman takapak-
kia. - Nyt pitää olla kuitenkin valppaana, saatava kaikki mukaan ja 
pidettävä linja selvänä, hän muistuttaa.

PUHEENJOHTAJA Timo Soini ei 
ole kovin huolissaan kesäkuun kanna-
tuslukujen lievästä notkahduksesta, 
mutta jos kannatuksen lasku jatkuisi 
jouluun saakka, olisi syytä huolestua.

- Pidän gallupeja sopivana varoitus-
merkkinä siitä, ettei voida tuudittau-
tua siihen uskoon, että kaikki sujuu 
hyvin omalla painollaan. Kannatus-
ta ei käännetä nousuun siten, että 
puheenjohtaja käy puhumassa tele-
visiossa tai eduskuntaryhmä tekee 
mietintöjä, vaan koko laajan organi-
saatiomme kaikki tasot on saatava 
liikkeelle, Soini varoittaa. 

- Kaikki on saatava mukaan ja linja 
pidettävä selvänä. 

Perussuomalaiset on nyt profiloi-
tunut melkein kaikkien puolueiden 
päävastustajaksi, joten poliittinen il-
matila on otettava haltuun. Soini pai-
nottaa, ettei sellaista kuvaa saa syntyä, 
että perussuomalaiset olisivat men-
neet hampaattomiksi. Puolueessa pi-
tää olla myös sietokykyä räväkkyydel-
le, joka ei hajota puoluetta. 

- Piireille sanoisin varoituksena, että 
kilpailu eduskuntapaikoista tulee ole-
maan todella kova. Sinne pääsee vain 
yhteisellä äänimäärällä. Huolehdi-
taan, että yhteispotti riittää, kyllä ää-
nestäjä ehdokkaat järjestykseen lait-
taa. 

Meidän on mentävä 
ihmisten luo 

Oikotietä pikavoittoon ei ole, mut-
ta perussuomalaisilla on hyvä linja ja 

selkeät vaihtoehdot. Mitään kikkai-
lua ei tarvita. Ei saa myöskään olla lii-
an nättinokkainen ja loukkaantua, jos 
valtamediat vähän kritisoivat. Suuri 
merkitys on sillä, että puolueen oman 
viestinnän on oltava meidän näköis-
tämme. 

- Meidät otetaan hyvin vastaan kaik-
kialla, mutta meidän pitää mennä sin-
ne, missä ihmiset ovat, sosiaalinen 
media mukaan lukien. Vaikka itse en 
ole tviittaaja enkä facebookilainen, 
pidän tärkeänä, että meidän porukka 
siellä näkyy. 

Ehdokasasettelu on mennyt tähän 
saakka hyvin. Osanotto jäsenäänes-
tyksessä oli kohtuullinen. Huolestut-
tavaa oli kuitenkin se, että eri piirien 
välillä oli osallistumisessa suuria ero-
ja.

 - Ehdokasasettelussa ei saa hätäil-
lä, vaan pari paikkaa tulisi pitää auki 
myöhäiseen syksyyn. Puoluehalli-
tus ei halua joutua sellaiseen tilantee-
seen, että se joutuu ottamaan jonkun 
listalta pois, mutta puoluehallituksen 
velvollisuus on valvoa puolueen etua 
kokonaisuutena. Jos siihen joudutaan, 
se tehdään. Viisas jättää pelivaraa. Mi-
tään hinkua puuttua ehdokkaisiin ei 
ole, kyky päätöksiin on, Soini paimen-
taa omiaan.

Kukaan ei 
pärjää yksin 

Eduskuntavaaliehdokkaan ensim-
mäinen ja tärkein tehtävä on etsiä it-
selleen tukiryhmä. Yksin ei kukaan 

pärjää, Soini muistuttaa. 
- Ilman tukiryhmiä minuakaan ei 

olisi koskaan valittu mihinkään.
 Toinen ehdokkaille tärkeä asia on 

rahoitus. Ilman rahaa ei läpipääsyyn 
ole ensi keväänä mahdollisuuksia, kun 
puolueen sisälläkin on kilpailu käynyt 
jo todella kovaksi.

 - Kannattaa myös aktiivisesti olla 
mukana vaikuttamassa puolueen vaa-
liohjelmaan, jotta siitä tulee sellainen, 
että se vastaa omia näkemyksiä. Kai-
kesta ei tarvitse olla pilkulleen samaa 
mieltä, mutta edellytämme ehdok-
kaan sitoutumista puolueen yleisperi-
aatelinjaan, Soini sanoo.

 
Vaaleihin pitää lähteä 
voittamaan 

Kun tukitili, vaalipäällikkö ja tuki-
ryhmä on hoidettu, alkaa vaalikam-
panjan suunnittelu, joka pitää jaksot-
taa siten, että jaksaa loppuun saakka.

 - Vaalikuljetusten järjestäminen ää-
nestäjille on tärkeää. Varsinaisena 
vaalipäivänä äänestäminen voi mo-
nella olla kyydistä kiinni. 

Vaaleihin pitää aina lähteä voitta-
maan suhteessa edellisiin vaaleihin 
ja muihin puolueisiin. Tavoitteena on 
olla mielellään ykkönen, mutta vähin-
tään mitalikolmikossa. Hallituksen on 
oltava tähtäimessä myös, mutta ei mi-
hin hintaan hyvänsä. 

- Se ei ole mikään puolustus, että 
emme saaneet viestiä perille. Vies-
ti pitää viedä perille. On hyväksyttävä 
sekin, että eivät kaikki meitä kanna-

PS P O L I T I I K K A
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Puheenjohtajan terveiset kentälle:

Viesti on 
vietävä 
perille

ta. Perussuomalaisuus on laaja ideolo-
gia, joten mikään yksittäinen yksityis-
kohta ei saa kenellekään nousta liian 
tärkeäksi. Se pitää puheenjohtajankin 
muistaa, Soini lisää.

 
Venäjä-lausunnoista 
kohuotsikot

 
Pienen kohahduksen julkisuudessa 

aiheutti Soinin kommentti Maaseu-
dun Tulevaisuudessa siitä, että pakot-
teista olisi parempi neuvotella Venä-
jän kanssa myös kahden kesken, ei 
pelkästään EU:n välityksellä. 

- Tarkoitin tällä sitä, että vaikka EU 
on pakotteensa tehnyt ja Suomi niis-
sä mukana, kannattaa keskusteluyh-
teys Venäjän suuntaan pitää auki, kun 
Venäjä lähtee vastapakotteiden tielle. 
Se pitää uskaltaa sanoa, ettemme hy-
väksy Venäjän toimia Krimillä, mut-
ta fokuksen tulee olla kriisin ratkaise-
misessa, ei keskinäisessä nokittelussa, 
Soini painottaa.

- Tasavallan presidentti on mielestä-
ni toiminut tässä asiassa hyvin. Vaatii 
hirveän paljon poliittista taitoa saada 
vietyä Venäjälle viestiä siitä, että vaik-
ka sen toimia ei voida hyväksyä, Suo-
mi tarvitsee Venäjää ja Venäjä tarvit-
see meitä. 

- Pidän gallupeja 
sopivana varoi-
tusmerkkinä 
siitä, ettei voida 
tuudittautua
siihen uskoon, 
että kaikki sujuu 
hyvin omalla 
painollaan.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA JA MATTI MATIKAINEN
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Herroilta pitää 
vaatia enemmän 

Soini haluaa lausua kiitoksen sanat 
kenttäväelle. Lomakauden aikana 
puheenjohtaja on kierrellyt eri puo-
lilla Suomea piipahtamassa kentän 
tilaisuuksissa. 

- Kysyntää oli. Herroilta pitää vaa-
tia enemmän, siis puoluejohdolta ja 
kansanedustajilta. Minulle jäi paran-
tamisen varaa, varmasti muillekin. 

- Viime päivinä olen ollut välillä ko-
vassakin hiillostuksessa, joten annan 
suuren arvon sille, että omat tuke-
vat. Pitää muistaa, että olemme voit-
taneet jo kymmenet vaalit peräkkäin. 
Kannattaa antaa arvoa sille, mitä 
olemme jo pystyneet yhdessä saa-
vuttamaan. Kentältä on muuten tul-
lut todella paljon kiitosta puolueen 
uudesta jäsenkortista. Sitä on todella 
kaivattu, sanoo jäsen numero 3, Soi-
ni naurahtaa. 

Soini toivoo kentän olevan aktiivi-
sesti yhteydessä koko puolueorgani-
saatioon.

- Kertokaa merkkipäivistä ja pois-
nukkuneista. Muistan mielelläni, 
puolue ja lehti myös, mutta milläs 
muistat, jos et saa tietoa? Tämän toi-
von otettavaksi huomioon niin puo-
lueessa, piireissä kuin osastoissakin. 

” Pitää muistaa, 

   että olemme voittaneet 

   jo kymmenet vaalit 

   peräkkäin. Kannattaa

   antaa arvoa sille, 

   mitä olemme jo 

   pystyneet yhdessä 

   saavuttamaan. ”

- Meidät 
otetaan hyvin 
vastaan kaik-
kialla, mutta 
meidän pitää 
mennä sinne, 
missä ihmiset 
ovat, Soini 
muistuttaa.
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PS I L M I Ö T

- Ihmisten laittaminen kilometritehtaalle on rikollis-
ta touhua. Jopa valtiojohtoisen organisaation edus-
tajat ovat kysyneet minulta, miksi en teetä kirveitäni 
Kiinassa. Ei tästä ehkä tule uutta Nokiaa tai Roviota, 
mutta olen kuitenkin pistänyt yhden ihmiskunnan 
vanhimmista työkaluista täysin uusiin puihin, sanoo 
vipukirveen keksijä Heikki Kärnä.

PUIDEN halkomiseen käy-
tetty kirves on yksi ihmiskun-
nan vanhimmista työkaluista. 
Sen käyttäjäystävällisyyteen 
ei ole pitkään aikaan keksit-
ty juurikaan parannuksia. Si-
poolainen Heikki Kärnä 
keksi, miten ikivanhasta tar-
vekalusta saisi helpomman, 
hauskemman ja turvallisem-
man.  

Jäätyään eläkkeelle lennon-
johtajan töistä Heikki Kärnä 
muutti vuonna 1987 Sipoo-
seen. Tontti oli täynnä puita 
joille oli tehtävä jotakin.   

- Kaadoin puut moottori-
sahalla, ja haloin ne klapeik-
si parhaalla silloin saatavissa 
olleella kirveellä. Totesin sen 
itsemurhahommaksi, puhe-
lias ja hyväkuntoinen eläke-
läisen muistelee. 

- Terä sinkoili irti puusta 
miten sattui. 

Työ alkoi 
pomppukirveestä

Kärnä totesi kitkan olevan 
yksi puiden pilkkojan suu-
rimmista vastuksista, kirveen 
terä jäi monesti kiinni sitke-
ään puuhun. Ratkaisuksi hän 
innovoi pomppukirveen, jolla 
halkominen kävi paljon sut-
jakammin. Ratkaisu oli yk-
sinkertainen mutta nerokas: 
Kärnä asensi jääkiekot kahta 
puolta kirveen terää. Niiden 
avulla terä pomppasi lyömi-
seen käytetyllä energialla sa-
man tien irti puusta.   

Seuraavaksi Kärnä muis-
ti vipuvaikutuksen, eli sen 
kuinka isokin kivi saadaan 
kammetuksi liikkeelle rauta-
kangella. Hän halusi kokeil-

la, voisiko kirvestä käyttää vi-
puna ja teki siitä epäkeskon. 
Idea tuntui toimivalta, joten 
hän teetti vipukirveestä muu-
tamia lattarautaisia proto-
tyyppejä.   

Prototyypit toimivat, mut-
ta niiden teollinen valmista-
minen oli mahdotonta. Silloin 
tuttava ehdotti Kärnälle, että 
oudon näköiset kirveente-
rät voitaisiin tehdä valamalla. 
Muutamat Sacotec Compo-
nents Oy:ssä Riihimäellä teh-
dyt kirveet osoittivat, että rat-
kaisu oli juuri se mitä Kärnä 
oli hakenut puiden helpom-
paan halkomiseen. 

  
Miljoonia 
klikkauksia 

 
Vipukirves oli syntynyt. 

1,9-kiloisessa, tarkkuusvale-
tusta ja läpeensä karkaistus-
ta teräksestä valmistettuun 
työkaluun Kärnä suunnitteli 
koivuisen ja muodoltaan kii-
lamaisen puuvarren. Se kiin-
nittyy terään ilman irtokii-
loja. Varren ”kurkkua” terän 
alla suojaa muovinen holkki.   

- Terällä on kymmenen vuo-
den valmistusvirhetakuu. Yh-
tään terää ei ole hajonnut 
normaalikäytössä, Kärnä ker-
too lempilapsestaan. 

- Ensimmäiset kirveet teh-
tiin yhdeksän vuotta sitten, ja 
sen jälkeen tieto vipukirvees-
tä on levinnyt ympäri maa-
palloa. 

Vuonna 2005 Kärnä perusti 
Vipukirves Heikki Oy:n tuot-
teensa myyntiä ja markki-
nointia varten. Samana vuon-
na hänen keksintönsä sai 
myös maakunnallisen Inno-
Suomi-palkinnon. Kirveen 
myyminen ulkomaille on al-
kanut hyvin, esimerkiksi kir-
vestä esitteleviä nettivideoita 
on katsottu miljoonia kerto-
ja. Ohjelma vipukirveestä on 
nähty myös esimerkiksi Ka-
nadan ja Unkarin televisi-
oissa.   

Vaan armaassa koto-Suo-
messa on jokin tökkinyt ja 
pahasti.   

- Kokemuksesta voin sanoa, 
että vipukirveellä olisi töi-
tä. Tuntuu, että täällä asuu 
enemmän sarvikuonoja kuin 
Afrikassa, Kärnä puhahtaa 
tuskastuneen oloisena. 

Vipu-
kirveelle 
riittää töitä 

Uuden keksijän osa ei ole 
Suomessa helppo. - Isot 
voimat ovat olleet liik-
keellä, että Hessu saatai-
siin hiljaiseksi. Mutta eipä 
se ole onnistunut, Heikki 
Kärnä sanoo.

Klapien tekeminen 
vipukirveellä on 
hauskaa ja nopeaa. 
Autonrenkaasta teh-
ty, klapien sinkoi-
lemista estävä kehä 
puiden ympärillä 
on sekin yksi Heikki 
Kärnän innovaati-
oista. 
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- Jos joku yrittää tääl-
lä päästä ylös massasta ja 
voi jopa vähän hankkia sil-
lä, niin kylläpä löytyy voimaa 
ja energiaa alasampumiseen! 
Kenen etuja tämä kateelli-
suus ajaa?

 
Byrokratia on 
uuden tiellä

 
Ongelmia ilmaantui esi-

merkiksi Kärnän vipukir-
veen patentoinnille. Keksin-
tösäätiön herrat eivät millään 
uskoneet, että joku voi kehit-
tää niin vanhaa työkalua kuin 
kirves täysin uudella taval-
la. Hylkääviä päätöksiä syn-
tyi edes näkemättä tuotetta. 
Lopulta yli 70-vuotias Kärnä 
haastoi Keksintösäätiön her-
rat halkomiskilpailuun kans-
saan. Hän tiesi päihittävänsä 
omalla kirveellään tavallisin 
kirvein varustetut herrat kos-
ka tahansa. Haastetta ei kos-
kaan otettu vastaan.   

Television Kuningaskulut-
taja-ohjelma lupasi tehdä vi-
pukirveestä ihan oman ohjel-
mansa. Ohjelmaa ei koskaan 
ajettu ulos, vaikka testiryh-
män klapinhakkaajat olivat 
Kärnän mukaan vakuuttunei-
ta hänen kirveensä ylivoimai-
suudesta.   

- Järjestelmä on nurinku-
rinen. En tajua, miksei asioi-
ta voida kehittää yhteistyöllä. 
Sain Keksintösäätiöltä pienen 
summan rahaa, mutta sen 
saaminen ja sen käytöstä ra-
portoiminen vaati ihan koh-
tuuttoman työmäärän. Se voi 
olla yhden ihmisen mielipi-
teestä kiinni, menevätkö asiat 
rahoittajalla eteenpäin vai ei-
vät, Kärnä kritisoi. 

Tehty Suomessa 
- toistaiseksi 

Kärnä sanoo olevansa 
pöyristynyt siitä tavasta, jol-
la yhteisiä asioita hoidetaan 

Suomessa. Vipukirveen te-
rässä lukee silti Made in Fin-
land. Se on ollut tähän saakka 
tärkeä asia keksijälle. Tilanne 
voi kuitenkin muuttua.   

- Ihmisten laittaminen ki-
lometritehtaalle on rikollis-
ta touhua. Jopa valtiojohtoi-
sen organisaation edustajat 
ovat kysyneet minulta, mik-
si en teetä näitä Kiinassa. 
Ei kirveestäni ehkä tule mi-
tään uutta Nokiaa tai Roviota, 
mutta olen kuitenkin pistänyt 
yhden ihmiskunnan vanhim-
mista työkaluista täysin uu-
siin puihin. 

Keksijällä eivät ideat lopu. 
Tällä hetkellä Kärnä on jo 
siirtynyt yhtiössään hallituk-
sen puheenjohtajan tehtä-
viin, ja jättänyt markkinointi- 
ja muut työt osaaviin käsiin. 
Jatkossa vipukirveitä tehdään 
täysin uudella ja patentoidul-
la menetelmällä.   

- On pakko tuottaa kirvei-
tä nopeammalla menetelmäl-
lä, jotta pärjäämme hintakil-
pailussa. Uusi terä tehdään 
teräslevystä laserleikkaamal-
la. Materiaali on sellaista, 
että mitä enemmän sillä hak-
kaa, sen lujempaa siitä tulee. 
Uusi terä painaa 800 gram-
maa vähemmän kuin edelli-
nen malli. Sillä saadaan ai-
kaan suurempi lyöntinopeus. 
Fysiikassa kun sääntö menee 
niin, että nopeuden tuplaan-
tuessa voima nelinkertaistuu. 

Uutta kirveenterää tekee 
vantaalainen Hakaniemen 
Metalli, perinteinen suo-
malainen metallialan yritys. 
Tarvittaessa terät voidaan 
valmistaa myös ulkomailla li-
senssityönä. Viennin osuus 
vipukirveiden myynnissä kun 
on 99 prosenttia - keskuslii-
kevetoisessa Suomessa val-
lankumouksellisten tuot-
teiden saaminen kauppojen 
hyllyille kestää oman aikansa.

 
TEKSTI JA KUVAT 

      MARTTI LINNA  

Vipukirveen parannet-
tu malli on kaukana 
perinteisestä työka-
lusta. Terän jokainen 
kaari on tehty turvalli-
suutta ja tehokkuutta 
varten. Terällä on 
kymmenen vuoden 
valmistusvirhetakuu.
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Työeläkejärjestelmästä on kuin varkain pääs-
syt muodostumaan tuloja huono-osaisilta hyvä-
osaisille siirtävä kone, joka kumoaa suurelta osin 
progressiivisen verotuksen vaikutuksen.

RANSKALAINEN taloustie-
teilijä Thomas Piketty väit-
tää kirjassaan Capital on the 
21st Century, että tulo- ja va-
rallisuuserot olisivat läh-
dössä uudestaan kasvuun. 
Suomessa tuloerot ovat maa-
ilman pienimpiä, ja tasa-ar-
vosta on ollut tapana kiittää 
hyvinvointivaltiota tulonsiir-
toineen.

Suomalainen hyvinvoin-
tivaltio on kuitenkin paljon 
muuta kuin moderni versio 
Robin Hoodista, joka ot-
taa rikkailta - tai hyväosais-
ten mielestä varastaa heiltä - 
ja antaa köyhille. Paisuessaan 
hyvinvointivaltiosta on tullut 
kone, joka ottaa keskiluokal-
ta antaakseen keskiluokalle. 
Joskus se myös ottaa köyhiltä 
ja antaa rikkaille.

Tukien korotukset 
kaunistavat tilastoja

Monet tulonsiirrot näyttäy-
tyvät hyvinkin solidaarisilta, 

jos niitä tarkastellaan yhden 
vuoden perspektiivissä, mut-
ta ihmisen koko elämän kes-
tävässä tarkastelussa ne saat-
tavat vahvistaa tuloeroja.

Elinkeinoelämän tutkimus-
laitoksen tutkimusohjaa-
ja Niku Määttäsen mukaan 
eräät tulonsiirrot, jotka ta-
soittavat eroja käytettävissä 
olevissa vuosituloissa, kasvat-
tavat eroja käytettävissä ole-
vissa elinkaarituloissa. 

Suuri osa opiskelijoista luo-
kitellaan tulonjakotilastoissa 
köyhiksi. Siksi opintotuen ko-
rottaminen kaunistaa tehok-
kaasti vuosituloihin perustu-
via köyhyystilastoja. Mutta 
ainakin korkeakouluopiske-
lijoiden opintotuen korotta-
misen osalta vaikutus elin-
kaaritulojen jakaumaan on 
päinvastainen, sillä useim-
milla korkeakoulutetuilla on 
suhteellisen korkea elinkaari-
tulo, Määttänen kirjoitti Aka-
teemisella talousblogilla jo-
kunen vuosi sitten.

Ei merkittävää 
tulojen tasaamista

Kun tarkastellaan kaikkien 
tulonsiirtojen kokonaisuutta 
tällaisessa elinkaaritarkaste-
lussa, käy ilmi, ettei tulojen-
tasaus parhaiten koulutettu-
jen ja vähiten koulutettujen 
työntekijäryhmien välillä ole 
kovinkaan suurta. 

Työeläkejärjestelmästä on 
nimittäin kuin varkain pääs-
syt muodostumaan tuloja 
huono-osaisilta hyväosaisil-
le siirtävä kone, joka kumoaa 
suurelta osin progressiivisen 
verotuksen vaikutuksen.

Kyse ei ole vain siitä, että 
työeläke on ansiosidonnai-
nen, toisin kuin verovarois-
ta maksettava kansaneläke. 
Kansaneläkehän on voimak-
kaasti tuloja tasaava: sitä ra-
hoittavat eniten ne, jotka 
maksavat paljon veroja, ja sitä 
saavat ne, joiden tulot ovat 
kaikkein heikoimmat.

Korkeasti koulutetut 
elävät pidempään

Jos eri tuloluokkaan kuulu-
vat ihmiset maksaisivat työ-
eläkemaksuja suunnilleen 
yhtä pitkän työuran ja saisi-
vat sitten eläkettä suunnil-
leen yhtä pitkän ajan, olisi 
työeläkejärjestelmä suhteel-
lisen neutraali. Hyvätuloi-
set saavat tietysti korkeam-
paa kuukausittaista eläkettä 
kuin huonotuloiset, mutta 
he ovat myös maksaneet työ-
uransa aikana enemmän elä-
kemaksuja.

Hyvin koulutetut kuitenkin 

elävät pitemmän elämän kuin 
huonosti koulutetut, nai-
set pitemmän kuin miehet. 
Miesten elinajanodote vuon-
na 2012 oli 77,5 vuotta ja nais-
ten 83,4 vuotta. Työiässä kuo-
lee enää harva.

Sen lisäksi, että eroja elin-
ajanodotteissa voi jo sinällään 
pitää tasa-arvo-ongelma-
na, kustantavat duunarimie-
het siis akateemisten naisten 
eläkkeet suurelta osin. Vain 
hieman kärjistettynä kyse on 
tulonsiirrosta perussuoma-
laisten tyypillisiltä äänestäjil-
tä kokoomuksen tyypillisille 
äänestäjille.

- Jos tarkastellaan vain työ-

Työeläke-
järjestelmä 
vahvistaa 
tuloeroja

YHÄ useamman suomalaisen 
mielestä pääministeri Alexander 
Stubb keskittyy kaikkeen muu-
hun, paitsi valtion asioiden hoi-
tamiseen.

Samaan aikaan kun muiden 
valtioiden päämiehet kantavat 
huolta Ukrainan kriisistä ja maa-
ilman taloudesta, Stubb twiittai-

lee triathlon-kisoista ja jakelee 
kollegoilleen pukeutumisneu-
voja.

- Pääministerillä on erikoinen 
käsitys tärkeysjärjestyksestä, 
moni paheksuu ja sanoo päämi-
nisterin vieraantuneen tavallisen 
ihmisen elämästä.

Stubb on aiheuttanut närää 

myös ulkomailla. Hän järkytti 
pohjoismaisia kollegoitaan 2011 
käyttäytymällä tylysti Pohjois-
maiden neuvoston kokouksessa 
Kööpenhaminassa. Stubb mm. 
luonnehti kokoontumista ”pas-
kaksi kokoukseksi”. 

Stubbin käytös ärsyttää

PS P O L I T I I K K A

Korkeasti koulutetut jäävät eläkkeelle tavallista duunaria 
aikaisemmin. Lentäjät jäävät eläkkeelle noin 50-60-vuoti-
aina.

Rakennus-
miehet jäävät 
eläkkeelle noin 
63-65-vuotiai-
na. Osa jou-
tuu jäämään 
työkyvyttö-
myyseläkkeelle 
jo aikaisemmin 
työn fyysisyy-
den vuoksi.
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HELSINGIN yliopiston Aleksan-
teri-instituutin johtaja Markku Ki-
vinen arvioi Yle-uutisten haastat-
telussa, että Suomen seuraavat 
eduskuntavaalit saattavat olla 
Nato-vaalit. Kivisen mukaan Na-
to-keskustelussa on esitetty vii-
me päivinä sellaisia puheenvuo-
roja, jollaisia ei Suomessa ennen 
ole kuultu. Esimerkiksi pääminis-

teri Alexander Stubb on sanonut 
toivovansa, että Suomi jonain 
päivänä olisi Naton jäsen.

- On asetuttu selvästi Nato-jä-
senyyden kannalle. Nyt iso kysy-
mys on se, kuinka pitkälle ollaan 
valmiita menemään siitä lähtö-
kohdasta käsin, että kansanää-
nestys järjestetään, Kivinen sa-
noo.

Nato-vaalit tulossa?

 KOLUMNI

MIETIN kesäloman aikana sitä, miten minä liityin pe-
russuomalaisiin. Miksi juuri tähän puolueeseen? Puo-
luevalinta ei voi tapahtua kevein perustein. On jo si-
nänsä merkittävää, että liittyy kaikista mahdollisista 
yhdistyksistä juuri poliittiseen yhdistykseen. Pistää 
puolueensa pinssin rintaan ja astuu ulos kadulle tun-
nustaen väriä. Vastaa kysymyksiin, miksi juuri tämä 
pinssi, miksi juuri tämä puolue kaikista vaihtoehdois-
ta.
 
ENNEN liittymistäni tutustuin perussuomalaisten 
sen aikaiseen vaaliohjelmaan ja puolueen kuvauk-
seen. Mitä tämä porukka ajaa? Ovatko tämän puolu-
een tavoitteet yhdenmukaisia omien ajatusteni kanssa. 
Tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että joka ikinen 
kohta tavoiteohjelmassa olisi minun kohtani. Sellais-
ta puoluetta ei ole, jonka kaikki jäsenet allekirjoitta-
vat joka ikisen kohdan oman puolueensa ohjelmista. 
Sellaiseen tilanteeseen pääsee vain, jos itse perustaa 
oman puolueen, ja senkin kasvaessa äänten ja mielipi-
teiden kirjo kasvaa ja ohjelmat tavoitteineen saavat vä-
riä muiden jäsenten mielipiteistä. 

PERUSSUOMALAISISSA minulle kolahtivat oikeu-
denmukaisuus ja ihmislähtöisyys. Ihmisen oma vas-
tuu. Ei holhoamista vaan heikoimmista huolen pitä-
mistä, totuuden etsimistä, rohkeutta, oman historian 
tunnustamista ja arvostamista, suomalaisuutta. EU-
kriittisyyttä. En voisi olla puolueessa, joka on vienyt 
meidät EU:n nettomaksajaksi. 

YMMÄRRÄN niitä, jotka ovat tulleet muista puolu-
eista meille. Heillä ei ole ollut ehkä ennen perussuo-
malaisia vaihtoehtoa kunnassaan, vaan ovat joutuneet 
ajamaan meidän ohjelmiemme asioita muissa puolu-
eissa. Kun vaihtoehto on tullut, siirtyminen omaan lei-
riin on ollut itsestään selvää. Ymmärrän myös heitä, 
jotka ovat pettyneet oman puolueensa alkuperäisten 
tavoitteiden hylkäämiseen.
 
MUTTA voisinko itse vaihtaa puoluetta? En. Perus-
suomalaisuus virtaa veressäni niin voimakkaasti, että 
se on kuulkaas tämä tai ei mikään. Aatetta ei voi myydä 
tai vaihtaa kovin helpoin perustein. Ei, vaikka en pää-
sisi ehdokkaaksi. Ei, vaikka yksi itselleni tärkeä asia ei 
menisikään meillä läpi tai joku sellainen menisi, jol-
la ei ole minulle merkitystä. Puolue on kokonaisuus. 
Muissa puolueissa on miinusvaihtoehtoja niin paljon, 
että niiden unohtaminen, saati ohittaminen olanko-
hautuksella on mahdotonta. 

POLITIIKASSA ei ole pikavoittoja. Kaikki vaatii työ-
tä. Ehdokkaaksi pääsy vaatii työtä, ei riitä että haluaa. 
Ei auta että uhkaa lähdöllä puolueesta. Neljä vuotta 
on lyhyt aika, siinä ajassa on kuitenkin mahdollisuus 
nostaa omaa osaamistaan ja tunnettavuuttaan omalla 
paikkakunnalla. Tätä työtä - paremman Suomen puo-
lesta - ei tehdä vain silloin kun ollaan ehdokkaina vaan 
joka päivä, koko ajan. 

Politiikassa ei ole 
pikavoittoja

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

eläkejärjestelmän kautta 
maksettavia vanhuuseläkkei-
tä, niin järjestelmä on tosiaan 
selvästi tulonsiirto hyvätuloi-
sille, ja naisille erityisesti. Se 
johtuu juuri eroista eliniän 
odotteessa, Määttänen vah-
vistaa. 

- Mutta koko eläkejärjes-
telmän osalta kansaneläke ja 
työkyvyttömyyseläke toki ta-
soittavat tilannetta huomat-
tavasti. Kansaneläkettä saavat 
vain ne, joilla on pienet elin-
kaaritulot. Työkyvyttömyys-
riski taas on korkein matalas-
ti koulutetuilla ihmisillä.

Jokainen sivistynyt yhteis-
kunta tietysti huolehtii työ-

kyvyttömistä. Nykyisessä 
eläkejärjestelmässä tästä taa-
kasta pienituloisen kannetta-
vaksi jää varsin iso osa.

Hyvätuloisilla 
enemmän etuuksia

Määttänen selvitti Eläketur-
vakeskuksen raportissa vii-
me vuonna elinkaaren aikana 
maksettujen verojen ja saatu-
jen etuuksien nykyarvoja. Ve-
rot sisälsivät tuloverot, kulu-
tusverot ja palkkasummaan 
perustuvat sosiaaliturvamak-
sut. Etuuksiin sisältyivät työt-
tömyyskorvaukset ja kaikki 
eläkkeet.

Korkeasti koulutetut ryh-
mät maksoivat keskimäärin 
80 prosenttia enemmän vero-
ja kuin peruskoulutetut ryh-
mät. Se selittyi progressii-
visen tuloverotuksen lisäksi 
korkeammalla työllisyydellä, 
pitemmällä elinajalla ja kor-
keammalla palkalla. He kui-
tenkin saivat myös paljon 
enemmän etuuksia, juuri pi-
demmän eliniän ansiosta.

Verojen ja etuuksien ero-
tus oli korkeasti koulutetuil-
la suurempi kuin peruskou-
lutetuilla, mutta maksettujen 
verojen ja saatujen etuuksien 
suhdeluku oli melkein sama. 
Korkeasti koulutettujen pi-
tempi elinikä siis söi suuren 
osan tuloverotuksen progres-
sion vaikutuksesta.

Ajatuskokeena voisi miet-
tiä, miten eläkevakuutus toi-
misi, jos siitä vastaisivat SAK, 
STTK ja Akava kukin omis-
taan huolehtien. Tällöin pi-
temmälle koulutettujen 
“riski” elää pitempään oli-
si jouduttu leipomaan sisään 
eläkemaksuihin, ja maksut 
olisivat duunareilla paljon 
pienemmät kuin akateemi-
silla.

Terveyserot kasvussa

Määttäsen mukaan van-
huuseläkeiän nostaminen voi 
olla elinkaarinäkökulmas-
ta tuloja tasaava  toimenpide 
sen vuoksi, että se kasvattaa 
työkyvyttömyyseläkkeiden 
suhteellista osuutta kaikista 
eläke-etuuksista.

Nykyisen järjestelmän köy-
hiltä rikkaille -tulonjakovai-
kutus kasvaa tulevaisuudes-
sa, kun elinajanodote kasvaa 
ja eläkettä saadaan entistä pi-
tempään. Tulonjakovaikutus 
voi kasvaa myös silloin, jos 
terveyserot korkeasti koulu-
tettujen ja peruskoulutettu-
jen välillä kasvavat.

 Sekin on mahdollista. Esi-
merkiksi tupakointitottu-
mukset ovat eriytyneet pa-
rissakymmenessä vuodessa. 
Kouluterveyskyselyjen mu-
kaan ammattiin opiskelevien 
keskuudessa tupakointi ei ole 
vähentynyt juuri lainkaan, 
kun taas lukiolaiset ovat lä-
hestulkoon lopettaneet tupa-
koinnin.

TEKSTI MARKO HAMILO
      KUVAT LEHTIKUVA JA ETLA

Ryhmä  Verot  Etuudet  Verot-Etuudet  Verot/Etuudet

M perus  6.7  2.9  3.8   2.3

M keski 7.5  3.2  4.3   2.3

M korkea 12  4.9  7.1   2.5

N perus  5.9  3.3  2.7   1.8

N keski 6.6  3.6  3.0   1.8

N korkea  10.2  5.0  5.2   2.0

Elinkaaren aikana maksettujen verojen ja saatujen etuuksi-
en nykyarvoja. Viimeisen sarakkeen luvut ovat suhdeluku-
ja, muut sataa tuhatta euroa. Lähde: Eläketurvakeskus.
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Yksityis-
kohtaiset 
tiedot 
helpottivat 
surua
Tieliikenne vaati tänäkin kesänä kymmeniä uhreja. 
Suru kohtasi Suvi Sariota kymmenen vuotta sitten, 
kun hän menetti auto-onnettomuudessa kaksi teini-
ikäistä lastaan.
KYMMENEN vuotta sitten 
Loimaan maantiellä tapahtui 
paha liikenneonnettomuus. 
Seitsemän ihmistä kuoli, kun 
henkilöauto törmäsi vastaan-
tulevaan tilataksiin. Suvi 
Sario sai kuulla onnettomuu-
desta iltauutisista. Siinä vai-
heessa ei tullut mieleenkään, 
että hänen omat lapsensa oli-
sivat olleet kyydissä. 

Aamuyön tunneilla Sario 
heräsi, kun joku huuteli etei-
sessä. Ulko-ovi ei ollut lu-
kossa, niin kuin maalla oli ta-
pana. Sario käveli eteiseen, 
jossa seisoi kaksi poliisia ja 
pappi. Sen jälkeen hän kuu-
li vain oman tuskaisen huu-
tonsa. 

Kukaan ei lentänyt 
autosta ulos 

Pappi kertoi, että Sarion 
15-vuotias tytär Ida ja 17-vuo-
tias poika Kalle olivat me-
nehtyneet kolarissa. Sario 
ajatteli, ettei voi olla totta. 
Että kummatkin lapset sa-
maan aikaan. 

Tämän jälkeen seurue istui 
keittiön pöydän ääreen. Avun 
antaminen alkoi siitä. 

- Poliisi sanoi, että onnetto-
muuden kulku on hyvä tietää 
yksityiskohtaisesti. Mieliku-
vitukselle ei saanut jättää ti-
laa. He kertoivat, että kukaan 
ei ollut lentänyt autosta ulos, 

eikä kukaan ollut menettänyt 
raajojaan, Sario kertoo.

Seuraavana päivänä Vam-
pulan kirkossa järjestettiin 
muistotilaisuus. Kuuden nuo-
ren ja yhden aikuisen nimet 
kerrottiin omaisten läsnä ol-
lessa. 

- En muista kaikkea, koska 
olin niin shokissa. Paikallinen 
tyttö soitti viulua, ja kylän-
raitti oli valaistu ulkotulilla, 
nainen sanoo ja pyyhkii kyy-
neliään. 

Sario on jakanut tarinansa 
moneen kertaan. Niin tutuille 
kuin tuntemattomille. 

- Isossa mittakaavassa pu-
huminen helpottaa. Tulee 
sellainen olo, että lapsiani ei 

PS P O L I T I I K K A

ole unohdettu. Mutta samal-
la pintaan nousee pohjaton 
ikävä. 

Fyysiset oireet 
johtuivat shokista 

Onnettomuuden jälkeen Sa-
riolle tarjottiin kirkon kriisi-
apua. Nuorten vanhemmille 
järjestettiin yhteinen tapaa-

minen, johon osallistui pa-
pin lisäksi poliisi, psykologi ja 
lääkäri. 

- Minulle kerrottiin, että 
fyysiset oireet johtuvat sho-
kista. Sain kylmiä väreitä, 
ruoka ei maistunut, näin nä-
kyjä ja korvissa helisi. 

Yhteistapaamisen jälkeen 
surutyötä jatkettiin psykolo-
gin avulla. 

KAIVOSALAN ongelmat ovat 
heijastuneet myös alan kou-
lutukseen. Esimerkiksi Ou-
lun seudun ammattiopiston 
Taivalkosken yksikössä vasta 
kymmenen kahdeksastatois-
ta auki olevasta koulutus-
paikasta on tähän mennes-
sä täytetty, kun vielä viime 

vuonna joka toinen hakija jäi 
koulutuksen ulkopuolelle.

Koulutuspäällikkö Osmo 
Pyykkönen löytää heikkoon 
hakijamäärään useitakin syi-
tä, mutta myöntää Yle Uuti-
sille kaivosalan huonoilla uu-
tisilla varmasti olleen myös 
vaikutusta.

Kaivosmiehen perustutkin-
toa on nyt tarkoitus muoka-
ta siten, että se antaisi aiem-
paa laajemmin pohjaa myös 
muille aloille, esimerkiksi 
maanrakennuspuolelle.

Nuorten usko kaivosalaan hiipunut

Kaksi lastaan auto-onnettomuudessa menettänyt Suvi 
Sario uskoo, että pienemmässä kunnassa avun saaminen 
on helpompaa kuin isommassa kaupungissa. Terapiahoito 
aloitettiin heti kriisiavun jälkeen.

Lapsensa liikenneonnettomuudessa 
menettänyt äiti:
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Nuorten 
liikenneonnettomuudet 

Packalén: Rajoitukset 
takaisin käyttöön 

VAKAVILLE liikenneonnet-
tomuuksille tyypillisiä syitä 
ovat kova vauhti, tieltä suis-
tuminen, kuljettajan humala 
ja kesäviikonloppu. Nuorten 
menehtymiselle liikenneon-
nettomuudessa on Suomes-
sa suurempi riski kuin muissa 
Pohjoismaissa. 

Nuorten miesten aiheutta-
missa kuolemaan johtaneis-
sa onnettomuuksissa 70 pro-

sentilla on ollut ylinopeutta 
vähintään 10km/h. Nuorista 
naisista 24 prosenttia on aja-
nut ylinopeutta. 

Nuorista jopa 13 prosent-
tia uskoo olevansa hyvä kus-
ki myös humalassa. Tielii-
kenteessä menehtyneistä 
15-25-vuotiaita on noin vii-
dennes. 

Lähde: Liikenneturva 

LIIKENNE- ja viestintäminis-
teriön yhdistyksen Liiken-
neturvan mukaan liiken-
nevahinkoja sattuu eniten 
15-24-vuotiaille. Joka kolmas 
tieliikenteessä vahingoittu-
nut on nuori. 

Perussuomalaisten kansan-
edustajan Tom Packalénin 
mielestä 80 kilometrin tunti-
nopeusrajoitus pitäisi ottaa 
uudelleen käyttöön. 

- Olen itsekin aikoinaan aja-
nut nopeusrajoituslätkän 
kanssa, eikä se ollut mikään 
ongelma. Rajoitus otettiin 
pois, kun ajokortti oli ollut 
vuoden käytössä. 

Kahdenkymmenen vuoden 
poliisikokemuksen perusteel-
la Packalén listaa kolme mer-
kittävintä syytä nuorten lii-
kennevahinkoihin. 

- Kokemattomuus, näyttä-
misen halu muille kavereille 

ja huono kalusto. Nuoret aja-
vat vanhoilla autoilla, joka li-
sää onnettomuuden riskiä ja 
vahinkojen laatua, Packalén 
tietää.

 Autoilun asennekasva-
tus pitäisi lähteä jo kodista. 
Packalénin mielestä nuoren 
olisi hyvä ymmärtää seurauk-
set vastuuttomalle ajamiselle. 

- Nuorelle voi selittää vaik-
ka kuvien avulla, minkälais-
ta jälkeä tulee, jos suistuu 120 
kilometrin tuntinopeudella 
ulos tieltä. 

Packalén lisää, että nuoria 
voi myös erikseen muistut-
taa aikuisen kuskin turvalli-
suudesta. 

- Sanon omalle tyttärelleni, 
että jos keliolosuhteet tai ka-
verin ajotaidot epäilyttävät, 
hänen tarvitsee vain soittaa. 
Järjestän kyydin kotiin vaikka 
keskellä yötä. 

VENÄJÄN viime viikolla julkista-
mat vastapakotteet ovat Norde-
an mukaan osoittautumassa 
pelättyä laajemmiksi. Tuontikiel-
tojen aiheuttamien suorien vai-
kutusten lisäksi pakotteilla on 
mittavia epäsuoria vaikutuksia 
moniin pörssiyhtiöihin.

Suoria vaikutuksia tuontikiel-
loilla saattaa olla Finnairiin Ve-
näjän harkitessa Siperian yli-
lentojen kieltämistä. Epäsuoria 
vaikutuksia saattaa tulla esimer-
kiksi YIT:n ja Nokian Renkaiden 
kaltaisiin rakennusyhtiöihin, jos 
korkotaso itänaapurissa nousee.

Sen sijaan lihayhtiöt Atria ja 
HKScan eivät välittömästi kär-
si vastapakotteista sen enem-
pää kuin ovat jo kärsineet. Venä-
jähän asetti EU:n porsaanlihan 
tuontikieltoon jo alkuvuodes-
ta, josta on koitunut lihayhtiöille 
kannattavuusongelmia. 

Venäjän vastapakotteet odotettua 
mittavammat

- Kolmen vastaanoton aika-
na onnettomuus käytiin yk-
sityiskohtaisesti läpi. Sekunti 
sekunnilta. Mikä oli kuolin-
syy, miten se vaikutti, miltä 
lapset näyttivät, mitä he ehti-
vät kokea ja miten paljon ver-
ta oli. 

Tyttären avonaiset 
silmät häiritsivät 

Menetyksen hyväksyminen 
oli iso askel surun käsittelys-
sä. Se onnistui ajattelemal-
la, että lapset todellakin oli-

Kesäkuussa 
liikenneonnetto-
muuksissa kuoli 
25 ja loukkaantui 
544 ihmistä.

vat poissa. He eivät jääneet 
mihinkään leijumaan, eivätkä 
he olleet taivaassa. 

- En olisi halunnut men-
nä ruumishuoneelle. Mutta 
kriisityöntekijä kertoi, että se 
auttaisi hyväksymisessä. Kun 
sitten näin, että ruumiissa 
ei ollut enää ihmisiä, oli hel-
pompi tajuta, että lapsiani ei 
todella enää ollut olemassa. 

Sariota jäi kuitenkin vaivaa-
maan, miksi hänen tyttärensä 
silmät olivat auki. 

- Poliisi selitti, että uhrin 
silmät jäävät auki, jos onnet-
tomuus on tapahtunut niin 
nopeasti, ettei niitä ehdi edes 
sulkea. Tieto helpotti. Tyttä-
reni ei joutunut kärsimään 
yhtään. 

”En olisi halunnut 
olla enää äiti” 

Kriisipsykologin käyntien 
aikana Sario tajusi, että se ei 
tulisi riittämään. 

- Tunsin pelkkää kauhua 
ensimmäisen vuoden ajan. 

Lasten menetyksen lisäk-
si pintaan nousi muitakin kä-

siteltäviä asioita. Kriisitera-
peutin kehotuksesta Sario 
aloitti psykoterapiahoidon. 

- Siellä käytiinkin sitten 
koko elämä läpi. 

Kahden vuoden päästä on-
nettomuudesta Sario romah-
ti täysin. 

- Nuoremmat lapset oli-
vat silloin 4-6-vuotiaita, mut-
ta en olisi halunnut olla enää 
äiti. Mieheni hoiti kaiken, ku-
ten siivoamisen ja ruoan lai-
ton. Sario uskoo, että ilman 
kriisiapua toipuminen oli-
si kestänyt huomattavasti pi-
dempään. Sitäkin tärkeämpää 
on ollut läheisten tuki. 

- Mieheni lisäksi oma äitini 
on ollut korvaamaton. Vaik-
ka soitin keskellä yötä, äiti 
kuunteli, hän kertoo. 

Loppujen lopuksi lapset sai-
vat Sarion ylös sängystä. 

- He pakottivat taas elä-
mään. Ja nauramaan. Sen 
ikäiset kun höpöttävät hassu-
ja juttuja. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT VERA MIETTINEN JA
      LEHTIKUVA

TIELIIKENTEESSÄ sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen en-
nakkotietojen mukaan 444 henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Niissä kuoli 25 ja loukkaantui 544 ihmistä. 
Kuolleita oli 4 vähemmän ja loukkaantuneita 153 vähem-
män kuin vuoden 2013 kesäkuussa. Lähde: Tilastokeskus

Tieliikenteessä kuoli 
25 ihmistä kesäkuussa
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PS E D U S K U N T A

Kansanedustajat tekevät töitä myös kesällä, 
vaikka eduskunta on kesätauolla. Perussuo-
malaisten tuoreimman kansanedustajan Mika 
Raatikaisen kesä on mennyt eduskuntatyöhön 
tutustumisessa - jalka kipsissä.

EDUSKUNTAAN Jussi 
Halla-ahon paikalle tullut 
helsinkiläinen rikosylikons-
taapeli Mika Raatikainen 
pääsee aloittamaan kansan-
edustajapestinsä toden teolla 
syksyllä, kun eduskunta pa-
laa kesätauoltaan. Raatikai-
nen on menossa hallintova-
liokuntaan. 

- Kävin 4. heinäkuuta vie-
mässä valtakirjan oikeus-
kanslerin virastoon, tapasin 
puhemies Eero Heinä-
luoman ja sain ison pinon 
materiaalia, johon olen pyr-
kinyt kesätauon aikana tu-
tustumaan. Sain heti myös 
palkattua itselleni kokeneen 
eduskunta-avustajan, Pia 
Kopran, Raatikainen kertoo. 

Pia Kopra (aiemmin Mona-
co) on koulutukseltaan kiel-
tenopettaja. Aikaisemmin 
hän on toiminut muun muas-
sa Teuvo Hakkaraisen edus-
kunta-avustajana. 

Ainakin Raatikaisen edus-
kunnasta saama ensivaiku-
telma oli positiivinen. Hän 

on ehtinyt tavata eduskun-
nan virkamieskuntaa ja niin 
perussuomalaisten kuin mui-
denkin puolueiden kansan-
edustajia, ja vastaanotto on 
ollut hyvä. 

- Ihan mukavalta tuntuu 
sinne mennä, ei siinä mitään. 
Olen pyrkinyt tutustumaan 
erityisesti hallintovaliokun-
taan, jotta olisi edes jonkin-
lainen käsitys valiokunnan 
toiminnasta jo valmiiksi. Vä-
hän aikaa menee asioihin pe-
rehtymiseen, mutta onnek-
si minulla on hyvä avustaja, 
joka tietää miten systeemi 
toimii, sanoo Raatikainen. 

Kesä meni jalka kipsissä 

Kesähelteistä Raatikainen ei 
päässyt kunnolla nauttimaan, 
sillä kuumin kesä meni jal-
ka kipsissä miehen murrettua 
pohjeluunsa. 

- Kuusi viikkoa olin kip-
sissä, nyt on muutama päi-
vä opeteltu kävelemään uu-
delleen. Mieluummin tietysti 

Hihat on
kääritty

Turunen: Pienpuhdistamot saastuttivat uimavedet?
KANSANEDUSTAJA Kaj Turu-
nen epäilee, olisiko uimaranto-
jen saastumisella ja ympäris-
töministeriön epäonnistuneen 
jätevesiohjeistuksen välillä yh-
teys. Sadat uimarit ovat tänä 
kesänä sairastuneet useilla ui-
marannoilla eri puolilla Suo-
mea bakteerien tai virusten 
vuoksi.

- Mistä pöpöt ovat peräisin? 
Epäuskottava selitys on, että 
joku vauva olisi ulostanut ve-
teen. Se on epäuskottava siksi-
kin, että niin olisi pitänyt käy-
dä kaikilla uimarannoilla ja niin 
massiivisesti ettei isokaan vesi-
massa liuenna vaikutusta. Jos-
takinhan ne norot ja muut kui-
tenkin ovat peräisin, Turunen 
huomauttaa.

Turunen pohtii, olisiko syy 
toimimattomissa pienpuhdis-
tamoissa.

- Erityisesti ns. kyläpuh dis-
tamot arveluttavat. Ne ovat 
vastaavanlaisia kuin oma-
kotitaloasukkailta vaaditta-
vat järjestelmät, mutta vain 
suuremmassa koossa. Kyläpuh-
distamot ovat miehittämättö-
miä, eivätkä vaadi ympäristölu-
paa kun ovat mitoitettuja alle 
sadalle henkilölle. Näissä puh-
distamoissa ei ole erillistä PH:n 
säätöä. Kun ei ole, niin PH voi 
laskea alle kolmeen, jolloin flo-
kin muodostuminen heikke-
nee. Tällöin ”puhdistamo” pur-
kaa useiden tuhansien litrojen 
panoksina kiintoainetta sisältä-
vää jätevettä käytännössä pin-

tavesien kautta järviin tai poh-
javesiin, Turunen muistuttaa.

Turunen huomauttaa, ettei 
uimarannoilla ole koskaan ai-
kaisemmin sairastuttu tässä 
määrin kuin tänä kesänä.

- Näitä toimimattomia puh-
distamoja on rakennettu vasta 
äskettäin. Tämä on tutkittava. 
Suomen Ympäristökeskuksen 
on tehtävä tutkimus yhdes-
sä alan yliopistojen asiantun-
tijoiden kanssa, ovatko pien-
puhdistamot syyllisiä. Pahoin 
kuitenkin pelkään, ettei Syke 
innostu tästäkään tutkimuk-
sesta. Eihän se suostunut tut-
kimaan maaperäsuodatusta-
kaan, Turunen epäilee.

kesällä kipsissä kuin talvel-
la, kun on liukasta. Aikaisem-
min kevättalvellakin piti kä-
vellä kepeillä polveen tulleen 
rasitusvamman takia. Nilk-
ka sitten menikin alta ihan 
huolella, kun kepeillä käve-
lyn vuoksi olivat nilkan lihak-
set heikentyneet, Raatikainen 
harmittelee. 

Niinpä miehellä onkin ollut 
hyvin aikaa perehtyä hallin-
tovaliokunnan asioihin. Polii-
simiehenä häntä kiinnostavat 
erityisesti poliisitoimeen liit-
tyvät asiat, mutta myös kou-
lutuksen tason pitäminen 
korkealla on hänelle tärkeää. 

- Samoin pelastustoimeen 
liittyvät asiat, mutta niissä 
tuskin mitään akuuttia pys-
tyy vielä tekemään, kun rahat 
ovat tiukoilla joka puolella 
Suomea. Sama tilanne tietysti 
poliisillakin. 

- Pian kanssa saimme myös 
pari ideaa, joita varten teem-
me parhaillaan taustatyötä, 
mutta ei siitä vielä sen enem-
pää, sanoo Raatikainen. 

Paremmat ajat 
koittavat vielä 

Myös ystäviltä ja tutuil-
ta on jo tullut mukavasti ide-
oita. Raatikaisella on ystäviä 

muun muassa yritysmaail-
masta ja poliisista, joita hän 
on kehottanut välittämään 
tietoa siitä, mitkä asiat Suo-
messa olisi saatava parem-
malle tolalle. 

- Toivotan tsemppiä kai-
kille Perussuomalainen-leh-

den lukijoille. Eivätköhän 
ne ajat joskus rupea parane-
maan, kunhan saamme Suo-
men talouden rattaat taas 
pyörimään. Keväällä on edes-
sä eduskuntavaalit. Kannat-
taa muistella, mitä muut puo-
lueet ovat saaneet aikaan ja 
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Valtiolainoille 
myyntisuosituksia

Louhelainen: 
Maatalousyrittäjien 
työhyvinvointi turvattava

Juvonen: 
Rajut säästöt kurittavat vanhuksia

Eerola: 
Venäjä-pakotteet 
rajattava maakauppa-
kieltoon

SUOMEN taloustilanne on hu-
teralla pohjalla. Tilastokeskus 
kertoi Suomen teollisuustuo-
tannon pudonneen kesä-
kuussa 1,4 prosenttia vuo-
den takaisesta. Vuoden alusta 
kesäkuun loppuun mennes-
sä pudotusta on kertynyt jo        
4 prosenttia.

Tämän lisäksi teollisuuden 
uudet tilaukset kääntyivät las-
kuun. Toimialoista vain tekstii-
liteollisuudelle satoi vuotta ai-
empaa enemmän tilauksia.

Uutistoimisto Bloomber-
gin haastattelemat analyy-

tikot kehottavat nyt jo myy-
mään Suomen valtiolainoja. 
Mikäli velkakirjojen myynti yl-
tyisi, niin valtiolainojen ko-
rot nousisivat jälkimarkki-
noilla heikentäen Suomen 
rahoitusasemaa tulevien vel-
kakirjamyyntien eli emissioi-
den kohdalla. Tällöin Suomi 
joutuisi maksamaan lainara-
hastaan suurempaa korkoa. 
Valtiovarainministeri Antti 
Rinteen (sd.) budjettiehdotuk-
sessa ensi vuodelle sisältyisi 
noin 4 miljardin euron lisävel-
kaantumistarve.

KANSANEDUSTAJA Anne Lou-
helainen on huolissaan uudesta 
EU-sääntelystä maatalousalal-
la. EU:n komissio hyväksyi ke-
säkuussa nykyistä tiukemmat 
maatalousalan uudet suunta-
viivat ja ryhmäpoikkeusase-
tuksen. Uudet säädökset ra-
joittavat maatalousyrittäjien 
lomitusapua merkittävästi.

- Tällä hetkellä maatalousyrit-
täjät ovat voineet saada sairau-
den tai työkyvyttömyyden ajal-
le sijaisapua jopa vuodeksi ja 
äitiys- ja vanhempainvapaan 
ajalle 11 kuukaudeksi. Nämä 
luvut tippuvat uusien EU-sää-
dösten myötä merkittäväs-
ti. Tulevaisuudessa sijaisapua 
voisi saada vuodessa enimmil-
lään kolme kuukautta. Äitiys- 
ja vanhempainvapaan ajalle si-
jaisapua voisi saada kuudeksi 
kuukaudeksi, Louhelainen ih-
mettelee.

- Nämä muutokset vaikuttavat 
heikentävästi maatalousyrittä-
jien työhyvinvointiin ja yhden-
vertaisuuteen muiden alojen 
kanssa. Lisäksi lomittajien am-
mattikunta kärsii, kun työ vähe-
nee. Tällaisia muutoksia emme 
Suomessa kaipaa.

Louhelainen nostaa esille 
Suomen vaikutusvallan tämän 

KANSANEDUSTAJA Arja Juvo-
nen on huolissaan vanhusten ja 
omaishoitajien jaksamisesta. 

- Pääministeri Alexander 
Stubb kantoi hallitusohjelma-
puheessaan huolta väestön 
ikääntymisen tuomasta kestä-
vyysvajeesta. Sote-uudistuk-
seen liittyvät lakiesitykset an-
netaan syksyllä. Vanhuksiin ja 
ikääntyneisiin kohdistuneis-
ta säästöistä on tulossa ra-
juja. Rakennepaketissa kaik-
kein raskainta vuodehoitoa 
terveyskeskuksista puretaan 
ja supistetaan. Omaishoidos-
ta toivotaan helpotusta van-
hustenhoitoon,  Juvonen muis-
tuttaa.

- Omaishoitoon liittyvä kehit-
tämisohjelma annettiin maalis-
kuussa ja on hyvin tärkeää, että 

KANSANEDUSTAJA Juho Ee-
rolan mielestä Suomen ei tule 
lähteä mukaan täysimittaisiin 
Venäjä-pakotteisiin, mikäli 
muutkaan EU-maat eivät näin 
tee. Eerola muistuttaa, että 
Ison-Britannian pääkaupunki 
toimii turvapaikkana venäläi-
sen valtaeliitin omaisuudelle, 
ja Ranska jatkaa jääräpäises-
ti asekauppaansa Venäjälle 
toimittamalla Mistral-luokan 
maihinnousualuksia.

- Suomen ei tule lähteä mu-
kaan pakotteisiin, mikäli ne 
eivät kohdistu tasapuolises-
ti kaikkiin EU-maihin, ja mikä-
li niiden vaikutus ei kohdistu 
sinne minne eniten pitäisi, eli 
pankkisektorille.

Eerolan mielestä on käsittä-
mätöntä, että Ranska aseis-
taa Venäjää maihinnousu-
aluksilla.

- Miten on mahdollista, että 
EU ei ole jämäkämmin lähte-
nyt painostamaan Ranskaa 
tällaisessa asiassa? Maihin-
nousualukset ovat kehitty-
nyttä sotateknologiaa, joka 
lisää Venäjän sodankäyntiky-
kyä merkittävästi, Eerola ih-
mettelee.

- Jos Ranska ja Britannia ei-
vät ole valmiita muita EU-
maita kohtaan tasapuolisiin 
pakotteisiin, on Suomen ra-
jattava pakotteet ainoastaan 
venäläisten maakauppoihin.

se huomioidaan myös tulevas-
sa sote-uudistuksessa. On myös 
syytä muistuttaa pääministeri 
Stubbia siitä, että omaishoidon 

Venäjän tuontikiellot voivat 
laukaista Suomeen katastrofin
TALOUSLEHTI The Wall Street 
Journal varoittaa, että Suomen 
jo kompuroiva talous voi tul-
la sysätyksi varsinaiseen katas-
trofiin Venäjän tuontikieltojen 
vuoksi. 

Erityisen voimakkaasti nämä 
Venäjän tuontikiellot vaikutta-
vat meijeriyhtiö Valion liiketoi-
mintaan. Valion myynnistä vii-
dennes tapahtuu Venäjällä. Nyt 
rajan molemmin puolin uhkaa 
työntekijöiden joutuminen jou-
tilaiksi.

Financial Times kirjoittaa täy-

den kauppasodan puhkeami-
sen olevan hyvin lähellä, sillä 
Venäjä on jo väläyttänyt vasta-
toimien listalle ilmatilansa sul-
kemisen EU:n lentoyhtiöiltä, 
sekä lisäävänsä tuontikieltoon-
sa laivanrakennus- ja autoteol-
lisuuden.

Lehden mukaan Brysselissä 
aletaan pohtia sitä, mitä Venä-
jän vastatoimet oikein tarkoitta-
vat EU:lle. Suomessa sen sijaan 
vasta tutkitaan, mitä EU:n itse 
asettamien pakotteiden vaiku-
tukset Suomeen oikein ovat.

tukeen liittyvistä verohelpo-
tuksista on kirjaus Jyrki Katai-
sen hallitusohjelmassa, joka on 
myös edelleen voimassa.   

Juvonen kysyy myös omais-
hoidon tuen verotuksen poista-
misen perään.

- Omaishoidon tuen korot-
taminen tulee ottaa myös to-
sissaan keskusteluun, sil-
lä alipalkatut ja ylityöllistetyt 
omaishoitajat jäävät unohde-
tuiksi pukertajiksi, jotka hiljai-
sina työmyyrinä helpottavat 
suomalaisen sosiaali- ja terve-
ydenhuollon resurssipulaa. He 
tekevät myös työtä kutsumuk-
sesta ja rakkaudesta läheistään 
kohtaan. Se on hieno arvo yh-
teiskunnassa, joka näyttäytyy 
joskus liiankin kylmänä, kovana 
ja egoistisena.

kaltaisissa EU-kysymyksissä.
- Julkisuudessa esitettyjen 

tietojen mukaan Suomi yrit-
ti vaikuttaa nyt julkaistuihin 
säädöksiin jo niiden valmis-
teluvaiheessa, mutta meitä ei 
kuunneltu. Alueellisia poikke-
uksia on ilmeisesti vielä mah-
dollista hakea ja niistä neuvo-
tellaan syksyllä. Mutta mitkä 
ovat mahdollisuudet onnistua, 
jos Suomen näkemyksiä ei val-
misteluvaiheessakaan ole otet-
tu huomioon?

miettiä tarkkaan, ketä äänes-
tää. Ei ihan hyvältä ole nyky-
hallituksen aikana toiminta 
näyttänyt, Raatikainen poh-
tii. 

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Heinäkuussa 
eduskuntaan 
astunut Mika 
Raatikainen pää-
see tositoimiin 
syyskuussa, kun 
eduskunta palaa 
kesätauoltaan.

TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS KUVAT LEHTIKUVA



PS J Ä R J E S T Ö

Perussuomalaiset 
mukaan seurakunta-
vaaleihin 

SUOMEN evankelis-luteri-
laisen kirkon seurakuntavaa-
lit järjestetään syksyllä 2014. 
Äänioikeutettuja ovat kaik-
ki 16 vuotta täyttäneet kirkon 
jäsenet. Ennakkoäänestys on 
27-31.10. ja vaalipäivä 9.11. 

Seurakuntavaaleissa vali-
taan seurakunnan toimin-
taa ohjaavat kirkkovaltuus-
ton ja seurakuntaneuvoston 
jäsenet. Jos seurakunta on ta-
loudellisesti itsenäinen, toi-
mitetaan yhdet vaalit, joilla 
valitaan kirkkovaltuuston jä-
senet. Kirkkovaltuusto johtaa 
itsenäisen seurakunnan toi-
mintaa. 

Jos seurakunta kuuluu seu-
rakuntayhtymään, toimite-
taan kahdet vaalit. Vaaleilla 
valitaan jäsenet seurakunta-
neuvostoon, joka johtaa seu-
rakunnan toimintaa sekä yh-
teiseen kirkkovaltuustoon, 
joka johtaa seurakuntayhty-
mää. Molempia vaaleja var-
ten on ehdokaslistat erikseen. 
Sama ehdokas voi olla ehdol-
la molemmissa vaaleissa tai 
vain toisessa. Ehdokkaana ei 
voi olla oman seurakunnan 
työntekijä.

Asetu ehdolle 

Ehdokkaaksi voi aset-
tua konfirmoitu kirkon jä-
sen, joka täyttää 18 vuotta 
viimeistään 9.11.2014, on seu-
rakunnan jäsen viimeistään 

15.9.2014, antaa kirjallisen 
suostumuksen ehdokkaak-
si asettumisesta ja on kristil-
lisestä vakaumuksestaan tun-
nettu. Vaaleissa ehdokkaan 
saamat äänet lasketaan eh-
dokaslistan yhteiseen ääni-
määrään. Eri ehdokasryhmät 
saavat valtuustopaikkoja saa-
mansa kokonaisäänimäärän 
mukaan. Vastaava vaalitapa 
on käytössä kunnallisissa ja 
valtiollisissa vaaleissa. 

Valitsijayhdistys 
asettaa ehdokaslistan 

Valitsijayhdistyksen voi pe-
rustaa vähintään 10 äänioike-
utettua seurakunnan jäsentä. 
Perustamisasiakirjan allekir-
joittajista nimetään yhdis-
tyksen asiamies ja varamies, 
jotka eivät ole valitsijayhdis-
tyksen ehdokkaina eivätkä 
seurakunnan vaalilautakun-
nan jäseniä. Muut valitsijayh-
distyksen perustajat voivat 
olla myös ehdokkaina. Viralli-
set lomakkeet voi tulostaa ne-
tistä sivuilta www.seurakun-
tavaalit.fi, tai noutaa oman 
seurakunnan kirkkoherran-
virastosta / seurakuntatoi-
mistosta. Perustamisasiakir-
ja, asiamiehen vakuutus ja 
jokaisen ehdokkaan allekir-
joittama kirjallinen suostu-
mus tulee toimittaa kirkko-
herranvirastoon viimeistään 
15.9.2014 klo 16.00 mennessä. 

Luottamushenkilöillä 
on seurakunnassa 
todellista valtaa 

Seurakuntien elämään hei-
jastuu kuntakentän murros. 
Vaaleissa valittavat seura-
kuntien luottamushenki-
löt päättävät mm. siitä, mitä 
seurakuntarakenneuudistus 
paikallisella tasolla tarkoittaa. 
Tarvitsemme hyviä luotta-
mushenkilöitä. Perussuoma-
laisia. Vaalit ovat paikalliset 
ja hoidetaan paikallisten toi-
mijoiden voimin. Puoluetun-
nusten käyttö on sallittua ja 
toivottua. Perussuomalainen 
vaihtoehto kannattaa esittää 
kaikissa seurakunnissa. Pe-
russuomalaisia äänestetään 
aina, kun tarjoamme siihen 
mahdollisuuden. 

Lisätietoja saa 
osoitteesta: 
www.seurakuntavaalit.fi, 
sekä projektijohtaja 
Ossi Sandvikilta: 
ossi.sandvik@perussuoma-
laiset.fi tai p. 0400 926 908 ja 
järjestösihteeri 
Niilo Kärjeltä: 
niilo.karki@perussuomalai-
set.fi tai p. 040 647 2331. 

TEKSTI OSSI SANDVIK 
KUVA LEHTIKUVA

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit 
lähestyvät. Vaaleissa valittavat seurakuntien luottamus-
henkilöt päättävät mm. siitä, mitä seurakuntarakenne-
uudistus paikallisella tasolla tarkoittaa. 

Hannu Jylhä 
in memoriam
PITKÄAIKAISEN SMP:n ja pe-
russuomalaisten valtuutetun 
Hannu Tapio Jylhän kuolinsa-
noma on yllättänyt puolue-
väen niin Pirkanmaalla kuin 
Satakunnassakin. Vaikka hän 
saikin aivoinfarktin 16.3.2006, 
eivät moninaisetkaan sairau-
det olleet kuolinsyy vaan ta-
paturma, johon osasyyllisiä 
on myös se, että korkeassa 
kuumeessa vastaanotolle tul-
lutta potilasta jonotutettiin 
tuntikaupalla ja näin kuole-
maan johtanut kaatuminen 
pääsi tapahtumaan vastaan-
oton odotushuoneessa.

 Hannu Jylhä oli puoluemies 
henkeen ja vereen ja myös 
loppuun asti hän oli perus-
suomalaisten jäsen. Valtuus-
tokausia hänelle kertyi vuo-
desta 1975 lähtien, jolloin 
Kalle Majamaa pyysi häntä 
ehdokkaaksi. Valtuustokaut-
ta kestikin sitten koko Suo-
denniemen itsenäisenä olon 
ajan myös silloin kun hänen 
vastustuksestaan huolimat-
ta Suodenniemi liitettiin Sas-
tamalaan vuoden 2007 alus-
ta. Ehkä osittain juuri siitäkin 
syystä hän sai tämän aivohal-
vauksen, joka johti myös eläk-
keelle hänen tunnollisesti 
hoitamastaan ja yli 30 vuotta 
jatkuneesta postimiehen teh-
tävästä. Hannu Jylhä oli syn-
tynyt 25.8.1943 ja oli siis eläk-
keelle siirtyessään 62-vuotias 
ja kuollessaan 13.7.2014 run-
sasta kuukautta vaille 71-vuo-
tias.

 Hannu Jylhä piti Suoden-
niemellä sitkeästi yllä unoh-
detun kansan asiaa ja oli 
myös eduskuntavaaliehdok-

kaana. Hän toimi myös kirk-
kovaltuustossa ja monissa yh-
distyksissä. Erityisen läheistä 
hänelle oli metsästysseura-
toiminta. Vielä viime syksy-
nä hän osallistui hirvijahtiin ja 
viimeisenä päivänä ennen ta-
juttomuuskohtauksen ja kor-
kean kuumeen aiheuttanutta 
sairaalamatkaansa hän koki 
virittämiään loukkupyydyk-
siä. Niinpä hän viimeksi viime 
keväänä voitti loukkupyynti-
kilpailun sopulien ja muiden 
luonnolle haitallisten petojyr-
sijöiden pyydystäjänä. Puo-
lisonsa kanssa he hoitivat 20 
vuotta Hannun kotitilan mail-
le Ylisen Alhajärven rantaan 
rakentamansa kotitalon yhte-
ydessä vuoteen 2008 asti irto-
koiratarhaa.

 Tämän eduskuntakauden 
aikana sain käydä tapaamas-
sa Hannua hänen kodissaan 
ja yhdessä voimme iloita pe-
russuomalaisten menestyk-
sestä. Emme vuosikymmeniä 
puoluetyötä tehneinä var-
masti koskaan voineet edes 
kuvitella, että perussuomalai-
set voivat saada 39 kansan-
edustajaa ja jopa paikan pu-
hemiehistöön. Näin Hannu, 
joka on kestänyt myös puolu-
een alamäet, sai myös kokea 
tämän nykyisen puolueem-
me nousun. Kiitollisena muis-
tamme hänen elämäntyötään 
ja otamme osaa puolison ja 
Matti-pojan kaipaukseen.

 
Perussuomalaisen puolueväen 
puolesta
Anssi Joutsenlahti
eduskunnan 2. varapuhemies

Hannu Jylhä
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Perussuomalaisia ehdokkaita tarvitaan myös seurakuntavaaleihin.



Pauli Ruotsalainen
70 vuotta

Markkinoilla Kristiinankaupungin suvessa 
PERINTEISENÄ markkinapaik-
kana tunnetussa Kristiinankau-
pungissa järjestetään vuodesta 
toiseen aitoja ja tunnelmalli-
sia markkinoita ympäri vuoden. 
Aina kesäisin on ollut vuoros-
sa suositut kolmipäiväiset kesä-
markkinat, joissa viime vuosina 
myös perussuomalaisilla on ol-
lut oma osastonsa. 

Eikä tehnyt tämäkään suvi 
poikkeusta. Kristiinankaupun-
gin perussuomalaiset Juk-
ka Kangasniemen johdolla oli-
vat taas tehneet hurjan työn 
markkinoiden eteen, ja siinä 

ohessa saaneet veljellistä apua 
muilta Etelä-Pohjanmaan pii-
rin yhdistyksiltä sekä satakun-
talaisilta. Perussuomalaisista 
kansanedustajista markkinoil-
la vierailivat Maria Tolppanen ja 
Vesa-Matti Saarakkala. 

Kävijämäärältään Kristiinan-
kaupungin kesämarkkinat oli 
taas huikea menestys, ja osansa 
tuosta saivat myös aktiiviset pe-
russuomalaiset. Nimittäin reilun 
7 000 asukkaan idyllisessä ja 
kauniissa merenrantakaupun-
gissa kävi viikonvaihteen mark-
kinoilla lähes 70 000 kävijää. 

 Vivan Haapamäki Kristiinan-
kaupungin elinkeinotoimistos-
ta kertoi, että kaupungin mark-
kinaperinne juontaa juurensa 
aina vuoteen 1783, jolloin pai-
kallinen sato myytiin syksyisillä 
Mikkelinmarkkinoilla.  

- Kaupunkilaisille vuosittaiset 
markkinat ovat iso asia ja yhtei-
nen ylpeyden aihe, jonka eteen 
kaikki kaupunkilaiset tekevät 
kovasti yhdessä töitä, vakuuttaa 
Haapamäki. 

Juha Rantala 

PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Savon piirin puheenjoh-
taja Pauli Ruotsalainen täytti 
70 vuotta tiistaina 5. elokuu-
ta. Merkkipäiviä juhlittiin lau-
antaina 9.8. Petosen Pinaril-
la Kuopiossa pienimuotoisesti 
sukulaisten, ystävien ja yhteis-
työkumppanien kanssa. 

Ruotsalainen on ollut puo-
lueen ja aatteen kannatta-
ja yli kolmenkymmenen vuo-
den ajan SMP:n ajoista saakka. 
Puolue muisti veteraania pe-
russuomalaisten standaarilla.

- Kun aikanaan Veikko Ven-
namoon tutustuin, olin heti 
myyty mies. Siitä syntyi vä-
lillemme syvä ystävyys, joka 
kesti hänen kuolemaansa 
saakka.

Ruotsalainen on ollut Kuopi-

Loviisa ja kesäravit

Yrittäjät palkitsivat Veikko Granqvistin

SEKÄ lämpötila että tunnel-
ma olivat jälleen korkeal-
la kesän 2014 viimeisissä ra-
veissa Loviisassa. Mikäs sen 
parempaa kuin nauttia he-
vosurheilusta ja siinä lomassa 
vaihtaa muutama sana poli-
tiikkaa puolueen nokkamie-
hen kanssa! Timo  Soini on-
kin Loviisan ravikansalle aina 
tervetullut ja kovasti odotet-
tu vieras. 

Paikallisyhdistyksen teltta 
on jo pitkään ollut tuttu näky 
maaliviivan tuntumassa. Vä-
keä kävi totutusti kyselemäs-
sä kuulumisia ja hakemassa 
viimeisintä Perussuomalaiset-

lehteä sekä kotiin vietäväksi 
että kaverille tuliaisiksi. 

Sinivalkoisia ilmapalloja oli 
myös hauska seurata, kun ne 
vaelsivat ihmisvilinässä pik-
kuväen mukana.

Illan kruunasi vielä histori-
allinen hetki Tapio Perttusen 
ajaessa uransa 5 000. voiton. 
Aina vedonlyönti ei ole vaike-
aa: jos kysytään, kannattaisi-
ko lähteä Loviisan kesäravei-
hin vai tehdä jotain muuta, 
varma voittaja löytyy raveista! 

Saara Lång (pj.)
Loviisan Perussuomalaiset

SUOMEN Yrittäjien suurin pai-
kallisyhdistys Espoon Yrittä-
jät palkitsi perussuomalaisten 
Veikko Granqvistin timanttiris-
tillä. Suomen Yrittäjien yrittäjä-
risti tuli yli 40-vuotisesta, ansi-
oituneesta työstä suomalaisen 
yrittämisen hyväksi.

Granqvistin yritys Esla Lasi ky 
perustettiin vuonna 1972. Yri-
tys tuo maahan lasia, lasialan 
työkaluja sekä tarvikkeita ja on 
Suomen suurin lasialan maa-
hantuonti- ja tukkuliike. Yritys 
työllistää tällä hetkellä 13 hen-
kilöä. Tuotteista n. 90 % tuo-
daan Euroopasta, Kaukoidästä 
ja Amerikasta. Myyntialuee-
na on koko Suomi. Vientiä hoi-
detaan Venäjälle, Ruotsiin, 
Norjaan, Viroon sekä muualle 
Eurooppaan. 

Vaikka yrittäjyys on tuo-
nut mukanaan pitkät työpäi-
vät ja välillä taloudellisen epä-
varmuudenkin, pitää Granqvist 
yrittäjänuraa hienona valinta-
na, jota ei ole tarvinnut katua. 
Hän kiitti lämpimästi Espoon 
Yrittäjiä merkittävästä ja tulok-
sellisesta työstä yrittäjien hy-
väksi. 
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Saara Lång, Timo Soini ja Katja Kouvo Loviisan raveissa.
Kristiinankaupungin kesämarkkinoiden perussuomalaisten iskuryhmä yhteispotretissa: Arja 
Hanka, Juha Mäenpää, Eveliina Salminen, Lasse Lähdesluoma, Marja-Leena ja Jukka Mäkynen, 
Micael Westerholm, Hannu Akkanen, Jukka Kangasniemi, Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjoh-
taja Asko Salminen sekä Markku Muurimäki. Kuva: Juha Rantala

Naiset kokoontuivat Tampereella
PERUSSUOMALAISTEN Naisten kevätkokous pidettiin tänä vuon-
na Tampereella. Ohjelmaan kuului kokouksen lisäksi kesäteatteria 
Viikinsaaressa. Kokouspaikkana oli Hotelli Ilves.

NOUSIAINEN 16.8. KLO 914
Nousiaisten Henrikin Markki-
nat pidetään lauantaina 16.8. 
klo 9-14 osoitteessa: Hallinto-
kuja 2. Perussuomalaisten telt-
ta on markkinoilla. Tervetuloa!

ASKAINEN
Varsinais-Suomen Perussuo-
malaisten Elojuhlaa vietetään 
perjantaina 22.8. klo 18-23.30 
Louhisaaren kartanossa, Lou-
hisaarentie 229, Askainen. Ter-
vetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset 

Kokoukset ja
tapahtumatPS

osallistuvat tattikarnevaaleihin 
lauantaina 23.8. Heinävaarassa. 
Tervetuloa mukaan!

HELSINKI
Perussuomalaiset mukana 
KontuKeskus ry:n järjestämil-
lä KontuFestareilla lauantaina 
23.8. klo 11-17 Kontulan kelk-
kapuistossa. Tervetuloa mu-
kaan!

VIHTI
Perussuomalaisia tavattavissa 
lauantaina 23.8. klo 9-15 Vihdin 
Wuosisatamarkkinoilla, Vihdin-
tiellä. Tervetuloa!

MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalai-
set mukana Merikarvian Yrittä-

jämarkkinoilla lauantaina 30.8. 
klo 8-15 Merikarvian torillla 
(telttapaikka 67). Tervetuloa!

POHJOISKARJALAN PIIRI
Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 6.9. klo 12 Sirkkala-
kampuksen auditoriossa, Sirk-
kalantie 12 A, Joensuu. Käsit-
telyssä sääntömääräiset asiat 
ja eduskuntavaaliehdokaslis-
tan täydentäminen. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

PiiritPS

Perussuomalaisissa Granqvist 
on vaikuttanut puolueen alus-
ta lähtien. Hän oli mukana, kun 
puolueen perustamiskokous 
pidettiin Kokkolassa. Sitä en-
nen uuttera työmyyrä vaikut-
ti SMP:ssä, johon Granqvist liit-
tyi 1979.

- Haluamme onnitella Veikko 
Ranqvistia merkittävästä yrit-
täjän urasta ja pitkästä työstä 
puoleen hyväksi, Espoon Perus-
suomalaiset kiittävät ansioitu-
nutta konkariaan.

Nina From ja Kari Paunonen
Espoon Perussuomalaiset

Veikko Granqvist

Markus Jukarainen, Ossi Sandvik, Pauli Ruotsalainen, Harri 
Ahonen ja Sonja Ahonen Ruotsalaisen 70-vuotispäivillä.

on kaupungilla lukemattomis-
sa luottamustehtävissä 34-vuo-
tisen poliittisen uransa aikana. 
Hän oli mukana myös perusta-
massa Kuopion osastoa kym-
menisen vuotta sitten.

- Puolue on nyt kehittymäs-
sä valtakunnalliseksi suurpuo-
lueeksi, joka ei koskaan ole 

myynyt yhtään periaatteitaan. 
Omaksuin aatteen silloin kun 
se lähti liikkeelle enkä koskaan 
sitä hylännyt, vaikka välillä oli 
vaikeaakin. Tämä on ihmis-
ten puolue, jolla on inhimilli-
set arvot. 

Mika Männistö



PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

Kokoomuksen logiikkaa

Kysymys Nato

KOKOOMUS-nimisestä koo-
mikkoryhmästä pulpahte-
lee esiin tasaisesti uusia ide-
anikkareita. Hupaisia visioita 
esitteli puolueen eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Arto 
Satonen vastikään julkista-
massaan kirjasessa. Siinä hän 
mielestään kumoaa ja oi-
koo eri väittämiä, varsinainen 
myytinmurtaja siis.

Tämä Satonen pitää oikeu-
denmukaisena sitä, että jo-
kainen työttömyyskorvausta 
saava antaa vastikkeeksi jo-
tain saamastaan tuesta. Hä-
nen mukaansa vastikkeelli-
nen työttömyysturva voi olla 
ponnahduslauta pois köyhyy-
destä. Päivärahalla töihin niin 
köyhyys kaikkoaa kintereil-
tä. Varsinaista kokoomuslais-
ta logiikkaa ja liituraitakööri 
peukuttaa. 

Satosen syyttävä sormi 
osoittaa kohti työttömiä, hei-
dän työttömyyskorvauksen-
sa maksavat työntekijät ja ve-
ronmaksajat. Työpaikkojen 
vähentyminen ja lisäänty-
vä työttömyys ei kuitenkaan 
ole työttömien aikaansaan-
nos. Siihen syylliset istuvat 
ihan eri pöydissä. Suurin osa 
työttömistä kulkisi töissä, kun 
vain olisi työpaikka missä kul-
kea. 

Työttömyyskorvauksesta 
myös pidätetään veroa ja ve-

rorahoillahan tuetaan paljon 
yritysten investointeja sekä 
laajennushankkeita. Kokoo-
muslaista logiikkaa käyttäen 
voidaan todeta, että työttö-
mät maksavat tämänkin. On 
tietenkin niitäkin yrityksiä, 
jotka investoivat tekemällään 
voitolla. Heille reilu hatun-
nosto. Osa kuitenkin vinkuu 
kaikkeen yhteiskunnan rahaa 
vaikka on pihat täynnä uusia 
autoja, mutta työntekijät pi-
täisi saada ilmaiseksi jostain.

Satonen kertoo myös, että 
työaikaa olisi pidennettä-
vä kahdeksaan tuntiin, kos-
ka monilla aloilla tehdään 7,5 
tunnin työpäivää. Hän ehdot-
taa että kahdeksan tunnin 
työpäivä tehtäisiin 7,5 tunnin 
palkalla, jolloin parannettai-
siin kilpailukykyä ja turvattai-
siin työpaikkoja. Varsinainen 
vitsimaakari tämä Satonen 
kuulostaa olevan. Vaihteek-
si tämä Satonen ja muu klov-
nikerho voisi alkaa itse teke-
mään töitä palkkansa eteen. 
Pitäisi saada takaisin Suo-
meen ihan niitä oikeita työ-
paikkoja ja jättää vähemmäl-
le se vitsikirjojen kirjoittelu 
toisten verorahoilla.

Ari Saukko

LÄHTÖKOHTAISESTI katsot-
tuna Suomen puolustusta ei 
voida jättää Nato-jäsenyyden 
varaan. Suomen maantieteel-
lisellä ”puskurivaltion” sijain-
nilla on vaikutusta asiaan mm. 
maavoimien toiminnan kan-
nalta. Naton artikla 5 määrit-
tää jäsenvaltioiden velvoitteen 
puolustaa muita jäsenvaltioita. 
Huomioitavaa kuitenkin on il-
moitettu muoto ”tarpeellisek-
si katsomillaan keinoilla”. Tämä 
on koettu ongelmalliseksi mm. 
USA:n taholta. Vuonna 2008 
Yhdysvallat varoitti Naton ole-
van jakautumassa kahteen lei-
riin. Yhdysvaltain mukaan soti-
lasliitto ei saa jakautua niihin, 
jotka suostuvat taistelemaan ja 
niihin, jotka eivät suostu. Yksit-
täisellä jäsenvaltiolla on Naton 
neuvostossa paljon valtaa, sillä 
päätöksenteon on tapahdutta-
va yksimielisesti. 

Turvatakuisiin ei voida asen-
noitua yksiselitteisesti, eikä 
näin ollen niiden varaan voida 
jäädä. Ajatellaanpa pahinta pel-
koa siitä, että Venäjä ryhtyisi so-
tilaallisiin toimiin Suomea koh-
taan. En oikein jaksa uskoa, että 
Nato altistuisi sotaan Suomen 
takia. Huomioiden Suomen 

Oulu ja Suomi
MICROSOFTIN ja Broadcomin 
työntekijöille jäi käteen Musta 
Pekka. Ulkomaalaiset suuryri-
tykset päättivät panostaa omiin 
juuriinsa ja valitsivat strategian, 
jossa oululaisten valmiit sekä 
kilpailukykyiset huipputuotteet 
hylättiin. 

Suuryritykset ovat vastavan-
lainen poliittinen pelikenttä 
kuin valtiot. Suomen hallitus 
on hoitanut omaa politiikkaan-
sa päinvastaisella strategialla 
verrattuna edellä mainittuihin 
ulkomaalaisiin suuryrityksiin. 
Siinä missä amerikkalaiset yri-
tykset vetivät kotia päin, on 
Suomen hallitus heikentänyt 
kansakuntamme kilpailukykyä 
globaaleilla markkinoilla ja elät-
tänyt meitä ulkomaisella velka-
rahalla. 

Suomessa käytettävästä ener-
giasta tuontienergian osuus on 
noin 70%, vaikka maaperääm-
me on varastoitunut valtavat 
määrät energiaa puun ja tur-
peen muodossa. Satsaus tuu-
livoimaan on ollut katastrofi, 
koska myllyt valmistetaan ul-
komailla ja silloin kun ei tuule, 

tarvitaan säätövoimaa korvaa-
maan puuttuva energia. Säätö-
voimaa tuotetaan ulkomailta 
tuodulla kivihiilellä. Hiilivoima 
voitaisiin korvata kotimaisella 
energialla, mutta Suomen halli-
tus ei vedä kotia päin. 

Suomen hallituksen ansio-
ta on myös maamme maine 
Euroopan Kongona. Malmiva-
ramme annetaan ulkomaalai-
sille suuryrityksille periaatteel-
la löytäjä saa pitää. Tässäkin 
asiassa pitäisi vetää kotiinpäin 
sekä omistuksen, rikastuksen 
ja jalostuksen suhteen. Teol-
lisuutemme alasajosta surku-
hupaisin esimerkki on EU:n rik-
kidirektiivi, jossa suomalaisia 
rankaistaan 45 kertaa ankaram-
milla rikkirajoilla verrattuna Vä-
limeren maihin. Suomen hal-
litus tappoi lisäksi laadustaan 
maailmankuulun Suomen te-
lakkateollisuuden. 

Oululaisilla huippuinsinööreil-
lä on nyt muutama vaihtoeh-
to valittavanaan. Paikalliset yri-
tykset, kuten Nokia Networks, 
pääsevät valkkaamaan parhaat 
osaajat omiin tarpeisiinsa. Moni 

osaaja etsii uutta työtä myös 
toiselta paikkakunnalta tai ul-
komailta. Yrittäjyys ei ole kaikil-
le se varteenotettava vaihtoeh-
to. Ei, vaikka taloudellista tukea 
olisi luvassa. 

Suomen hallituksen päätös-
ten ansiosta yrittäjyyden va-
linnut tulee kohtaamaan heti 
suuren määrän byrokratiaa ja 
esteitä, joiden vuoksi yrittä-
minen Suomessa tuntuu ole-
van rangaistavaa. Itsensä moni 
pystyisi työllistämään, mut-
ta Suomessa ongelmana ovat 
kohtuuttomat sivukulut, jot-
ka työntekijästä kohdistuu yrit-
täjälle. 

Palkkavertailuiden mukaan 
Suomi on kilpailukykyinen 
maa, koska Suomen palkka-
taso on vaatimaton suhteessa 
verrokkimaihin. Kilpailukyvyn 
nujertaa kuitenkin edellämai-
nitut työntekijästä johtuvat si-
vukulut. Ongelma työllisyyden 
kannalta on työntekijän kallis 
kokonaishinta. Tuotteiden lop-
puhinta on Suomessa kallis os-
tovoimaan nähden, joten edes 
sisämarkkinat eivät toimi. 

Näin kirjoitat 
palstalle:

Oulun ammattikorkeassa aloit-
taa tänä syksynä 90 tieto- ja 
viestintätekniikan insinööriopis-
kelijaa, yliopistossa 50 tietotek-
niikan insinööriksi opiskelevaa 
sekä 100 tietojenkäsittelytietei-
siin perehtyvää maisteriopis-
kelijaa. He valmistuvat näil-
lä näkymin 4 vuoden kuluttua 
työttömiksi. Yhteiskunnan tar-
peet ja koulutuspolitiikka eivät 
kohtaa. 

Niiden Microsoft- ja Broad-
com-insinöörien kannalta, jotka 

eivät työllisty tai ala yrittäjik-
si, houkuttelevin vaihtoeh-
to on muuntokoulutus. Se oli-
si 1-2 vuoden intensiivinen 
opiskelu korotetun ansiosi-
donnaisen päivärahan turvin. 
Myös yhteiskunnan kannalta 
olisi hyvä saada teollisuuden 
palvelukseen esimerkiksi kai-
vosteknologian ja biotekno-
logian osaajia, jolloin veron-
kantokyky säilyisi ennallaan. 

Muutokset pystyy toteutta-
maan vain uusi hallitus. Aino-
astaan kotiin päin vetämällä 
saamme vientimme vetä-
mään ja sisämarkkinat toimi-
maan. Korkea työllisyys takaa 
yhteiskunnan hyvinvoinnin. 
Nykyhallituksen mukaan hy-
vinvointivaltio tarkoittaa sitä, 
että valtio voi hyvin - ei kansa. 

Jari-Pekka Teurajärvi (ps) 
varaluottamushenkilö, 
Microsoft Mobile Oulun 
ylemmät toimihenkilöt

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi 

otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 

Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi tai 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.
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asema talousalueena, sijain-
ti, maamme koko ja väestö. Tie-
täen kuitenkin vastassa olevan 
Venäjän massiivinen sotavoima. 
Asetelma olisi täysin järjetön. 

Venäjän viesti on ollut, että 
Naton ei haluta laajenevan 
itään päin. Lausunnot ovat ol-
leet välillä hyvinkin varoittavia. 
Venäjä on Suomen rajanaapuri, 
eikä se miksikään muutu. Sokea 
intoilu Nato-jäsenyydestä on 
kuin vanhan ajan heittoa ”rau-
taa rajalle”, jossa leikitään vaka-
valla asialla. 

Tarvitsemme viisautta ja har-
kitsevaisuutta turvallisuuskes-
kusteluumme. Suomen liittymi-
nen Natoon ei olisi kovinkaan 
viisas ratkaisu. Meillä tulee olla 
hyvät ja toimivat suhteet län-

teen, mutta myös itään. Natoon 
lähteminen huonontaisi suhtei-
tamme Venäjään ja se toisi va-
kavia ongelmia maallemme, 
niin kansallisesti kuin taloudel-
lisesti. 

Kokonaistilannetta on seurat-
tava niin Naton kuin esimerkiksi 
Venäjän suhteen. Perusasia on 
kuitenkin se, että Suomen oma 
puolustus pitää olla kunnossa 
joka tapauksessa. Myös sisäinen 
turvallisuus, kuten poliisi ja ra-
javalvonta, pitää olla toimivia. 
Ruususen uneen ei voida men-
nä ajatellen sinisilmäisesti, ettei 
mitään tapahdu. 

Tapani Mäki
eduskunta-avustaja, 
kaupunginvaltuutettu (ps)



Guggenheim ja talouslama 

Varhainen puuttuminen 
parantaa päihdeperheiden 
lasten elämää 

Elämää sietokyvyn äärirajoilla 
KAIKKI tietävät miten valta-
kunnan velkaantuminen on jo 
kriisirajoilla, mutta silti valtiol-
le esitetään lisävelkaa erilais-
ten hankkeiden rakentamiseen. 
Guggenheimin taidemuseon 
rakentamista Helsinkiin puu-
hataan jälleen, valtio lienee lu-
vannut rahoitusta kun suunnit-
telu käynnistettiin. Hintaluokka 
on 150 miljoonan euron paik-
keilla ja sen verran pitää sitten 
lainata lisää. 

Arkkitehtikilpailun ensim-
mäinen vaihe päättyy 10. syys-
kuuta, Guggenheim-säätiö 
järjestää yhdessä Helsingin 
kaupungin, Suomen valtion ja 
Suomen arkkitehtiliitto Safan 
kanssa kaksivaiheisen arkkiteh-
tikilpailun. 

Mistään taidemuseovajeesta 
ei ole kysymys. Parhaillaan Val-
mistuu Mänttä- Vilppulassa laa-
jennusosa Joenniemen taide-
museon yhteyteen yksityisellä 
säätiörahalla. Laajennusosa 
moninkertaistaa Göstan näyt-
telytilat. Uudistunut Gösta ava-
taan tämän kuun aikana. 

Taidemuseoiden palvelut 
siis laajenevat joten sillä ei voi 
hanketta perustella. Helsin-

SUOMESSA eniten käytetty 
päihde on alkoholi ja lähes joka 
viidennessä suomalaisessa per-
heessä on päihdeongelma. Val-
takunnallisen lasten ja nuor-
ten terveysseurantahankkeen 
(LATE) selvityksen mukaan 65 
000 neuvolaikäisen lapsen äi-
deistä noin neljällä prosentilla 
alkoholin käytön riskit ovat vä-
hintään lievästi koholla. 

Vanhempien päihdeongel-
mat ovat perheväkivallan ja las-
ten laiminlyönnin yleisin syy ja 
yleisimpiä syitä myös pienten 
lasten huostaanottoihin. Vaik-
ka lastensuojelulaki edellyttää 
vanhempien päihdeongelmien 
selvittämistä, ei se kuitenkaan 
tuoreen THL:n ja A-klinikkasää-
tiön tutkimuksen mukaan vielä 
toteudu käytännössä. Kaikissa 
päihdepalveluissa vanhemmil-
ta ei aina kysytä, onko hänel-
lä lapsia. Tutkimuksen mukaan 
monelle pienen lapsen van-
hemmalle on myös korkea kyn-
nys hakea apua päihdeongel-
maan. 

Palveluissa haasteena on van-
hempien päihteiden ongelma-
käytön tunnistaminen ja pu-
heeksiottaminen. Usein apu tai 
palvelu kohdistetaan vain aikui-
seen itseensä, mutta lapsen ti-
lanne jää ottamatta huomioon. 

Päihdepalveluja käyttänei-
den vanhempien mukaan pe-
ruspalvelujen ja lastensuojelun 
ammattilaisten tieto päihde-
asioista on puutteellista. Myös 
hoitoon pääsy on koettu vai-

LAPPILAISENA ja perussuo-
malaisena kuntapäättäjänä 
olen huolestunut Lapin tule-
vaisuudesta. Kuntien talouden 
tasapainottamisen seurauk-
sena palvelujen saatavuus ja 
laatu heikkenee. Ilmassa on 
veronkorotuspaineita, henki-
löstön lomautuksia ja irtisa-
nomisia. Erittäin huolestunut 
olen yksittäisten ihmisten ar-
keen liittyvistä ongelmista ja 
talousvaikeuksista sekä nuor-
ten syrjäyttämisestä yhteis-
kunnasta. 

Nykyiseltä ja tulevalta hal-
litukselta tulee löytyä tahtoa 
tukea yrittäjyyttä ja työllisyyt-
tä tukevia hankkeita Lapissa. 
Mielestäni pienyrittäjien ar-
vonlisäveron alarajaa tulee 
nostaa 8 500 eurosta 80 000 
euroon. Alarajan nostaminen 
hyödyntäisi etenkin palvelu-
alojen yrityksiä, joissa suurim-
mat kulut ovat palkkoja, eikä 
vähennettävää arvonlisäveroa 
synny. Alarajan nostaminen 
parantaisi myös pienyritysten 
mahdollisuutta työllistää sekä 
madaltaisi myös itsensä työl-
listämisen kynnystä. Uusien 

pienyrittäjien kautta valtion 
ja kuntien verotulot kasvaisi-
vat. Pienyrittäjälle jäisi rahaa 
elämiseen ja kulutuksen kaut-
ta talouden rattaat pyörisivät 
huomattavasti paremmin, sil-
lä työ ja yrittäminen on hyvin-
voinnin lähde. 

Monet kotitaloudet joutu-
vat elämään sietokykynsä ää-
rirajoilla hallituksen suunnitte-
lemien ympäristö- ja kulutus 
veronkorotuksien vuoksi. Eu-
roopan komission kaavailema 
kasvihuonepäästöoikeuksien 
hinnannousu tulee vaikutta-
maan myös lappilaisiin kotita-
louksiin. Asumiskustannuk-
set nousisivat jopa 750 euroa 
vuodessa. Päästöoikeuksien 
hinnannousu nostaisi myös lii-
kennepolttoaineiden hintoja 
10-20 prosenttia. Kotitaloudet 
joutuisivat maksamaan liikku-
misestaan keskimäärin jopa 
300 euroa nykyistä enemmän 
vuodessa. Kokonaisuudessaan 
veronkorotukset ja päästöoi-
keuksien hinnannousu tuli-
sivat kasvattamaan kotitalo-
uksien menoja jopa tuhansia 
euroja vuodessa. 

Päästöoikeuksien hinnanko-
rotuksien myötä sähkön hin-
ta nousisi jopa 75 prosenttia 
nykyisestä. Sähkön ja kulje-
tuksen kallistuminen näkyi-
si myös teollisuudessa. Metsä-
teollisuus kärsisi eniten, koska 
siellä kuljetus- ja energiakulut 
ovat suuret. Kotimaisten yri-
tysten kilpailukyky heikkeni-
si entisestään, työttömyys kas-
vaisi ja ruuan hinta kallistuisi. 

Elämä Suomessa, yhdessä 
Euroopan kalleimmista mais-
ta tulee entisestään kallis-
tumaan. Elinkustannusten 
nousu tulee vaikuttamaan tu-
hoisasti pienituloisten elä-
keläisten ja työttömien koti-
talouksiin. Valtion on nyt ja 
tulevaisuudessa huolehditta-
va ensisijaisesti omista kan-
salaisistaan. Kansalaisten sie-
tokyky mitataan seuraavan 
kerran vuoden 2015 eduskun-
tavaaleissa. 

Jarmo Juntunen 
Rovaniemen kaupungin-
valtuutettu (ps)

TUULIVOIMALLE on Suomessa 
viime vuosina kaavoitettu pal-
jon alueita. Tulevaisuuden nä-
kymät tuulimyllybisneksessä 
ovat arvoituksellisia myös meil-
lä. Joissain maissa myllyjä on 
jopa jouduttu purkamaan hait-
tojen takia. 

Mielestäni liian usein tarkem-
mat ympäristövaikutusten arvi-
oinnit (YVA) jätetään tekemättä. 
On merkillistä, että lähiseudun 
asukkaiden oikea kuuleminen 
tunnutaan voivan käytännössä 
sivuuttaa. 

Laajempia YVA-selvityksiä ei 
käytännössä tarvitse tehdä, 
mikäli tuulimyllyjä on alueel-
le suunniteltu alle 10 tai niiden 
teho on enimmillään 30 mega-
wattia. 

Lähiasukkaiden kannalta on 
merkillistä, kuinka eriarvoiseen 
asemaan myllyjen lähellä asu-
vat voivat joutua. 

Oletetaan, että kaksi täysin 
identtistä myllyä rakennetaan 
muutaman sadan metrin pää-
hän asutuksesta. Toiseen myl-
lyryhmään kokonaisuudessaan 
tulisi satunnaisesti yhdeksän 
ja toiseen vastaavasti yksitois-
ta myllyä. 

Yleensä vain siinä tapaukses-
sa tehdään täydellisempi ym-
päristövaikutusten arviointi, 
jos myllyjen kokonaismäärä on 
kymmenen tai enemmän. Eli si-
ten toisen myllyn lähellä asuva 
jää ilman tarkempia ympäristö-
vaikutusten arviointeja, vaik-
ka etäisyys myllystä asutukseen 
olisi täysin sama. 

Kuka maksaa tuulibisneksen 
mahdolliset purkamiskustannukset? 

Tuulivoimaloiden lähiseudun 
asukkaiden kohtelu ei mielestä-
ni ole tällöin tasapuolista. 

Lähiseudun asukkaalle lähellä 
olevan myllyn haitta on takuul-
la yhtä suuri riippumatta siitä, 
onko koko myllyryhmässä vii-
si tai 15 myllyä. Mielestäni mat-
ka asutuksesta tuulimyllyyn on 
ratkaisevampi kuin myllyjen ko-
konaislukumäärä.

Tällä hetkellä energiantuotta-
jat saavat rahanarvoisia etuja 
olemalla mukana tuulibisnek-
sessä. Etuihin tuntuu riittävän 
lähes pelkästään se, että näyte-
tään suosivan uusiutuvia ener-
gianlähteitä. Muut energian-
tuotantotavat voivat olla ihan 
muuta. 

Entä jos säädökset muuttuvat 
ja edut vähenevät? 

On huomioitava, että ajan-
kohtaiseksi voi tulla mahdol-
linen tuulimyllyjen käytöstä 
poistaminen. Jos yhtiöt eivät 
saa enää hyötyjä olemalla mu-
kana tuulibisneksessä, voi käy-

dä niin että muutoin mahdolli-
sesti tappiollista tuulivoimaa ei 
suosita. 

Myllyjen purkaminen voi tul-
la kalliiksi. Epäilen suuresti, että 
maksajana ei silloin ole yhtiö, 
joka on kerännyt hyödyt ulko-
maille. Jääkö lasku maksetta-
vaksi veronmaksajille, kunnalle, 
valtiolle vai EU:lle?  Tuskin mak-
sajan rooli on tällöin selkeä. 

On ehdottoman tärkeää tut-
kia haitat perusteellisesti ennen 
kuin hankkeita viedään sumei-
lematta härkäpäisesti eteen-
päin ja lupia voimaloille myön-
netään. Mikäli selvitykset ovat 
alkuvaiheessa olleet riittämät-
tömiä, voi tulevaisuudessa olla 
odotettavissa yllättävän iso las-
ku yhteiskunnalle. Turhilta ku-
luilta voidaan välttyä huolelli-
sella selvittämisellä. 

Minna Reijonen
Kuopion kaupungin-
valtuutettu (ps)

keaksi.
Vanhempien avun tarpeisiin 

pystyttäisiin vastaamaan kui-
tenkin nykyistä varhemmin, jos 
peruspalveluissa olisi saatavil-
la päihdepalvelujen ammat-
tilaisten asiantuntemus. Tällä 
hetkellä yhteistyö jää valitetta-
van usein vain tiedon vaihta-
misen tasolle. Nykyistä tiiviimpi 
yhteistyö eri toimijoiden välillä 
parantaisi perheen kokonaisti-
lanteen kartoittamista. 

Uskon, että varhainen puut-
tuminen, ennaltaehkäisevät 
toimet, avun oikea-aikainen 
kohdentaminen, palvelujen 
saavutettavuus sekä yhteistyön 
parantaminen toisi lisää vaikut-
tavuutta ja säästöjä lastensuo-
jeluun. 

Maarit Tuomi
lähihoitaja, kaupunginvaltuutet-
tu (ps)

19

gin keskuskirjaston tarvekin on 
huonosti perusteltavissa kun 
kirjastojen käyttöaste vuosit-
tain kutistuu muutamalla pro-
sentilla. Maalaisten on vaikea 
ymmärtää Tampereen omaa 
tunnelihankkeen rahoittamis-
ta valtion verorahoin. Hupailu-
hankkeita kannattaa suunnitel-
la vasta kun lama taittuu, nyt 
on elettävä nuukasti, taantuma 
voi kestää vuosia. 

Esko Järvenpää
Jämsä
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PS V A P A A  S A N A

Eläkkeelle elävänä ja 
hyvissä voimissa 

Ennusteet Suomen nousulle 
eivät näytä kovin valoisilta

SUOMALAINEN haluaa jäädä 
eläkkeelle 65-vuotiaana. Toi-
vottu eläköitymisikä kuitenkin 
vaihtelee esimerkiksi koulutuk-
sen ja työn kuormittavuuden 
mukaan. Monet fyysistä työtä 
tekevät haluavat eläkkeelle ai-
kaisemmin. 

Eläkeuudistuksen ehdotuk-
set eivät noudata suomalaisten 
toiveita. Eläkeikää on ehdotet-
tu nostettavaksi jopa 67 vuo-
teen. Uudistusta perustellaan 
mm. sillä, että elinajanodote 
on kasvanut arvioita nopeam-
min ja kasvun odotetaan jatku-
van. Myös huoltosuhteen, julki-
sen talouden tasapainon sekä 
työeläkemaksuun kohdistuvan 
nousupaineen takia työurien 
pidentäminen nähdään välttä-
mättömänä. 

Tavallisen palkansaajan ja yh-
teiskunnan näkemykset eivät 
eläkekysymyksessä kohtaa. Pal-
kansaaja ei ole niinkään huolis-
saan huoltosuhteesta tai julki-
sen talouden tasapainosta kuin 
omasta hyvinvoinnistaan, ter-
veydestään ja jaksamisestaan. 

Työelämä ja sen vaatimuk-
set uuvuttavat ihmisiä. Työtahti 
on monin paikoin kova ja työtä 
tehdään aiempaa vähemmällä 
väellä. Myös epävarmuus työn 
jatkuvuudesta ahdistaa. 

Omalla alallani, hoitoalalla, 
yötyö on merkittävä haitta. Mo-
net tutkimukset vahvistavat yö-
työn haitallisuuden ja yhteyden 
vakaviin sairauksiin ja jopa en-
nenaikaisiin kuolemiin. Valvo-
misen lisäksi hoitotyön ongel-
mana on kiire. Henkilökuntaa ei 
ole tarpeeksi, ja siksi työturval-
lisuuteen ei ole aina mahdollis-
ta kiinnittää riittävästi huomi-
ota. Usein potilaita joudutaan 

hoitamaan yksin. Silloin on vai-
kea työskennellä ergonomi-
sesti oikein. Yksin työskente-
ly lisää myös väkivallan riskiä. 
Tutkimusten mukaan hoitajiin 
kohdistuva väkivalta on asiak-
kaiden ja potilaiden taholta li-
sääntynyt viime vuosina ja joka 
neljäs hoitaja kokeekin työs-
sään väkivaltaa. Minunkin pääl-
leni on syljetty, minua on uh-
kailtu, lyöty ja potkittu.

 Lomat ja lepopäivät jaksotta-
vat työtä ja helpottavat ongel-
mia. Tai ainakin niiden pitäisi. 
Valitettavasti kaikki eivät pääse 
lomista nauttimaan. Moni pät-
kätyöläinen tekee töitä käytän-
nössä ilman lomia ja epävar-
mana siitä, jatkuvatko työt vai 
eivät. 

Sama tilanne on monella 
pienyrittäjällä. Töitä painetaan 
ilman lomia ja saatavilla on ol-
tava käytännössä 24/7. Jos et 
vastaa puhelimeen lomalla-
sikin, voivat työt mennä sivu 
suun. 

Se ei riitä, että eläkkeelle jää-
dään elävänä. Jotta ansaituista 
vapaapäivistä voisi nauttia, pi-
täisi ihmisen työuran jälkeen-
kin olla fyysisesti ja psyykkises-
ti toimintakykyinen. Me ihmiset 
olemme erilaisia, yksilöitä. Sik-
si eläkeikään ei pitäisi soveltaa 
liian kaavamaisia ratkaisuja. Se 
mikä on hyvä yhdelle, ei vält-
tämättä ole hyvä kaikille. Oma 
isäni on jo virallisesti eläkkeel-
lä, mutta tekee edelleen töitä. 
Se suotakoon hänelle ja kaikil-
le niille, joilla on kuntoa, intoa 
ja tahtoa. 

Maarit Tuomi 
lähihoitaja, kaupungin-
valtuutettu (ps) Lahti 

OLEN huolestuneena seuran-
nut, miten kansalaisten ta-
loudellinen eriarvoistuminen 
ja kahtiajakautuminen ete-
nee tämän vaalikauden lop-
pusuoralla kiihtyvää vauhtia. 
Näyttää siltä, että kurjistumi-
nen jatkuu niillä, joilla ei ole 
edellytyksiä nostaa tulotaso-
aan, kuten pieneläkeläisillä ja 
työnhakijoilla ilman ansiosi-
donnaisia työttömyyskorva-
uksia. Isojen lapsiperheitten 
kulutus on sitä luokkaa, että 
tulot eivät tahdo riittää aina 
seuraavaan rahapäivään. So-
siaalitoimen luukut käyvät 
tiuhaan tahtiin. Rahat ovat 
tiukalla myös sosiaalitoimes-
sa, lisääntyvän kurjistumisen 
seurauksena. Toimeentulo-
tuki odotuttaa monella liian 
pitkään. Kuka elää päiviä il-
man perustoimeentuloa ja 
ravintoa?

Jatkuva ruuan hintojen 
nousu on ollut hurjaa muu-
tamassa vuodessa. Meillä 
Suomessa on todella kallista 
elää. Onko kukaan laskenut 
mihin verottaja ei olisi iske-
nyt. Ei taida löytyä monta-
kaan esimerkkiä. Seurattua-
ni niitä todella yhteiskunnan 
vaatimattomissa olosuh-
teissa olevien sinnittelyä jo-
kapäiväisestä leivästä, voin 

KUNTIEN hankintaosaamisen 
puutteita on arvosteltu ja päi-
vitelty jo vuosia. Muutos pa-
rempaan päin on kuitenkin ol-
lut tuskallisen hidasta. Tämä on 
kummallista, sillä kuntien, kun-
tayhtymien ja muiden alueta-
son viranomaisten hankinnat 
olivat vuonna 2012 liki 11 mrd. 
€. Julkisten hankintojen roo-
li markkinoilla on siten merkit-
tävä. Julkisen sektorin hankin-
taosaamiseen satsaamalla on 
mahdollista säästää yhteisiä ra-
hoja ja tukea rehellistä koti-
maista kasvua. 

Ongelmia ilmenee edelleen 
paitsi hankintojen kilpailutta-
misosaamisessa myös moraalis-
sa. Kuntien on lähtökohtaises-
ti kilpailutettava hankintansa 
hankintalain mukaisesti. Lain 
keskeinen periaate on, että 
kaikkia hankintamenettelyyn 
osallistuvia on kohdeltava tasa-
puolisesti ja syrjimättä. Tämä ei 
kuitenkaan ole aina toteutunut, 
sillä noin puolessa korruptio-
rikosilmoituksista, joissa sivu-

taan hankinta-asioita, on epäil-
tynä osapuolena julkinen taho. 
Kunnissa korruptiota ilmenee 
mm julkisissa hankkeissa, han-
kerahojen väärinkäytössä ja 
kaavoituksessa. Kaavoitukses-
sa on usein kyse mm. yksityisen 
edun edistämisestä ja julkisten 
maa-alueiden siirtämisestä ra-
kennusyrityksille. Markkinaoi-
keuden päätösten perusteella 
suurimmat hankintalain rikko-
miset liittyvät tarjousten ver-
tailuperusteisiin sekä tarjous-
vertailun konkreettisuuteen. 
Korruptiota on esim. kun ver-
tailukriteerejä muokataan joko 
etukäteen tai tarjousvertailun 
yhteydessä niin, että ”suosik-
ki” varmasti saadaan kisan kär-
keen. 

Suorahankinnat, joissa avoin 
tarjouskilpailu jätetään teke-
mättä ovat oma tapauksensa. 
Jokainen suorahankinta, jos-
sa kunta hakemalla hakee pe-
rusteluja suorahankinnalle vaik-
ka hankinta olisi toteutettavissa 
kilpailuttamalla, on moraaliton. 

Tämä sotii myös hankintalain 
tasapuolisuus- ja syrjimättö-
myysperiaatteita vastaan. ja vie 
muilta kuin ”valitulta” urakoit-
sijalta mahdollisuuden hankkia 
leipä ja työllistää oma poruk-
kansa. Myös kytkösepäilyille jää 
näissä tapauksissa tilaa. 

Kun hankintoja jätetään kil-
pailuttamatta, ketjutetaan, han-
kinta-asiakirjoja ei tuoda jul-
kisuuteen ja lain tulkintojen 
osalta kuljetaan lain rajamailla, 
on se myös poliittinen valinta. 
Tällainen toiminta loppuu usein 
vasta, kun siitä valitetaan ja saa-
daan oikeuden päätös. Näin ei 
pidä olla, vaan valmistelevien 
virkamiesten ja poliitikkojen tu-
lisi aina noudattaa lakeja ilman 
ulkopuolista valvontaakin. 

Hankinnat tulee aina tehdä lä-
pinäkyvästi, lakeja noudattaen 
ja yrittäjiä tasapuolisesti koh-
dellen. Hankintalain päälle ei 
pidä sylkeä. 

Lulu Ranne 
diplomi-insinööri, Häme 

Kuntien hankintaosaaminen 
ja -moraali kuntoon 

Tärvätään eläkerahatkin
JOS kaltaiseni sekatyömies on 
ymmärtänyt oikein, on hallitus - 
suuressa viisaudessaan - aikeis-
sa ottaa kertyneet eläkevarat 
mm. homekoulujen uudelleen-
rakentamiseen. 

Voi olla, että olen väärässä, 
mutta eikö eläkevaroilla pitäi-
si maksaa eläkkeitä ja maailman 
kovimmalla verotuksella kerä-
tyillä veroilla rakentaa ne koulut 
uudestaan ja uudestaan? Vai-

kea kuvitella, että ”sijoittamalla” 
kouluihin ja muuhun julkiseen 
rakentamiseen, jonka käyttöikä 
on nykyisellä rakentamistaval-
la alle 10 vuotta, turvataan yh-
denkään työmiehen tai - naisen 
eläkettä.

 
Kim Lindblom 
Helsinki 

vain todeta, että miksi joillakin 
menee hyvin huonosti. Pienet 
eläkkeet eivät todellakaan riitä 
koko kuukaudeksi. On turvau-
duttava kolmannen sektorin 
apuun. Miten tähän on tultu?

Vertaillen niitä jättipalkkojen 
ja palkkioiden saamien ihmis-
ten tuloja (esim. valtionyhtiöis-
tä), en voi kuin hämmästellä, 
voiko yksi ihminen todella an-
saita kymmenien tuhansien tu-
lot kuukaudessa? On sanottu, 
että jättiyrityksen johtamiseen 
ja pyörittämiseen tarvitaan eri-

koisosaamisen taidot. Eikö to-
dellisuudessa yritykset pyöri 
niitten ahkerien asiantuntijoi-
den ja työntekijöiden voimal-
la ja selkänahalla, jotka anta-
vat kaikkensa yrityksiin? Näin 
jättiyritykset voivat jakaa osak-
kailleen osinkoa. Jaettavaa on 
saatava vaikka irtisanomisil-
la. Jatkuva työntekijöitten irti-
sanominen näyttää takaavan 
mahdollisimman ison osin-
gon sijoittajille. Irtisanotut voi-
vat joutua elämäntilanteessaan 
loukkuun, jota he eivät hyvinä 
päivinä ole hurjimmassa mie-
likuvituksessakaan voineet ar-
vata.

Rahaa näyttää kuitenkin ole-
van, mutta vallankammareis-
ta rahaa ujutetaan ihan muille 
sektoreille. Ei suomalaisen työt-
tömyyden ja kurjuuden pois-
tamiseen. Seuraavat eduskun-
tavaalit tulevat ratkaisemaan 
kurjistetaanko edelleen suoma-
laista pienituloista duunaria, 
lapsiperheitä, eläkeläisiä ja nii-
tä sinnittelijöitä, jotka itse pk- ja 
pienyrityksillään pitävät elämää 
yllä läpi Suomen. Verotuloja 
ei yrityksissäkään kasva ilman 
kasvua ja toimeliaisuutta.

Pauli Ruotsalainen
Perussuomalaisten Pohjois-Savon 
piirin puheenjohtaja
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