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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

MELKO TARKKAAN kaksi vuotta sitten tämän lehden 
yhteyteen syntyi verkkolehti. Sen luetuimpia juttuja ovat 
maahanmuuttoon liittyvät asiat, mutta tämä ei lähellekään 
koko totuus. Ongelmallinen maahanmuutto on yksi tärkeä 
osa-alue reaktioita herättävien asioiden kirjossa, muttei 
suinkaan ainoa. Toimitus kävi läpi kuluneen kahden vuo-
den luetuimmat ja keskustelluimmat verkossa julkaistut 
uutiset. 
 
VUODEN 2014 luetuimmista jutuista yllättävän moni liit-
tyy kokoomuksen vai vasemmistoliiton töppäyksiin. Kun 
Stubb pani virkamiehet tekemään vaalityötään, uutispal-
velin huusi punaisena. Samoin kävi, kun perussuomalaiset 
torppasi Laura Rädyn tolkuttoman palkankorotuksen. Vii-
nan kanssa läträäminen on kansallinen pahe, ja kun kokoo-
muksen puoluekokouksessa kaatuillaan tai kun Paavo Ar-
hinmäki avustajineen sammuu Venäjänmaalla, halutaan 
asiasta lisää tietoa. 

MIKÄ YHDISTÄÄ suosituimpia juttuja? Sikailusta, yh-
teisten varojen väärinkäytöstä ja suhmuroinnista kertomi-
nen? Kyllä, mutta nuokaan käsitteet eivät vielä riitä. 

SUOMALAISIA ja erityisesti perussuomalaisia harmittaa 
lukutottumusten perusteella muutama asia. Rahat eivät rii-
tä elämiseen, vaikka töitä tekisi kuinka paljon. Samaan ai-
kaan veroeurot valuvat muiden taskuihin. EU, kreikkalaiset 
pankit ja eliitti erioikeuksineen. Yli äyräidensä pöhöttynyt 
sosiaalisektori. Hyvät veljet ja heidän rinnalleen nousseet 
hyvät sisaret.

PERUSSUOMALAISIA kismittää tavattomasti kahden 
lompakon periaate – yhtäälle riittää loputtomasti rahaa, 
toisaalle pelkästään asteittain kiristyvää niukkuutta. 

TOISAALTA myös vähävaraisten perheiden asiat ja arjen 
turvallisuus kiinnostavat. Erityisen kirpaiseva oli Kurhe-
lan perheen huostaanottotapaus, joka puhutti koko valta-
kuntaa vuoden alussa. Ja kun julkisella tuella löhöävät va-
semmistonuoret tarttuvat lätkämailoihin häiriköidäkseen 
itsenäisyyspäivän vastaanottoa, herää mielenkiinto uusiin 
sfääreihin.
 
YLEISESTI OTTAEN: kun jossain tehdään vääryyttä, 
suomalaiset haluavat tietää siitä. 

MIKÄ PUOLESTAAN ei ole mielenkiintoista? Milloin kä-
vijälaskuri näyttää nollaa tai melkein nollaa? Näin käy sil-
loin, kun kirjoittaja kirjoittaa itselleen, lukijansa unohtaen.
 
ELLEI KYSE ole päiväkirjasta, kirjoitetun tekstin tarkoitus 
on välittää tietoa ja tuntemuksia ihmiseltä toiselle. Minulta 
sinulle, sinulta hänelle. Kun kirjoitat, pidä lukija mielessä-
si. Kirjoita hänen lähtökohdistaan, älä omistasi. Älä vaivaa 
lukijaasi organisaatiojargonilla, ellei ole pakko. Mene suo-
raan asiaan, äläkä piilota tärkeintä asiaasi viimeiseen kap-
paleeseen. Aloita tärkeimmällä. 

LUETUIMMAT JUTUT: 
http://uutiset.perussuomalaiset.fi/suosituimmat/

Mikä puree?
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Hallitus on 

perunut ensi vuodelle 

suunnitellun lisä-

korotuksen, mutta 

valitettavasti vahinko 

on jo tapahtunut.

Perussuomalaiset:

Suomes sa tarvitaan 
kotimai sta ja kohtuu-
hintaist a energiaa

- On hälyttävää, että Suomesta löytyy 
entistä enemmän ns. energiaköyhiä 
eli ihmisiä, joille tuottaa vaikeuksia 
suoriutua lämmitykseen ja sähkönku-
lutukseen liittyvistä kustannuksista, 
perussuomalaiset  huomauttavat.



NYKYISEN hallituksen epäonnistuneen ener-
giapolitiikan tulokset on helposti luettavissa ti-
lastoista, perussuomalaiset huomauttavat.  Hiilen 
käyttö lisääntyi viime vuonna lähes viidenneksen, 
vaikka samaan aikaan energian kokonaiskulutus 
laski. 

- Hallituksen harkitsematon päätös leikata koti-
maisen bioenergian, kuten turpeen ja puuenergian 
tukia on johtanut siihen, että kivihiili on ohittanut 
puun kilpailukyvyn lauhdesähkön tuotannossa. 
Hallitus on perunut ensi vuodelle suunnitellun li-
säkorotuksen, mutta valitettavasti vahinko on jo 
tapahtunut. Energiayhtiöt ovat jo tehneet inves-
tointeja, joilla kotimaista bioenergiaa korvataan 
kivihiilellä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja Jari Lindström sanoo.
- Maamme energiapolitiikka kärsii epäjohdon-

mukaisuudesta ja ennustamattomuudesta. Ener-
giapolitiikkaamme tulisi saada poukkoilevan 
päätöksenteon sijaan vaalikausien yli kestävää en-
nakoitavuutta. Nyt näin ei ole vuosien ja hallitus-
ten vaihtuessa käynyt. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on nykyisen hallituksen edestakaiset toimet esi-
merkiksi turpeen verotuksen, windfall-veron ja 
ydinvoimalupien kohdalla.

Energiapolitiikka huutaa käännöstä

Perussuomalaisten mielestä Suomen nykyinen 
energiapolitiikka ei palvele kaikilta osin yhteis-

kunnan kokonaisetua.
- Energiapolitiikkamme perustuu osaltaan an-

tiikkiseen ajatteluun ja puutteellisesti tutkittuun 
tietoon. Tämän seurauksena esimerkiksi vuon-
na 2012 toimme maahan noin 8,5 miljardin eu-
ron edestä energiatuotteita, ennen kaikkea Venä-
jältä. Maassamme on miljardien eurojen verran 
kysyntää energiatuotteille, mutta verotuksen, tu-
kipolitiikan, sääntelyn ja infrastruktuurin puut-
teellisuuksien takia emme pysty kotimaisin voi-
min täyttämään tuota kysyntää. Energiapolitiikka 
huutaa käännöstä, Lindström painottaa.
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Suomes sa tarvitaan 
kotimai sta ja kohtuu-
hintaist a energiaa
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Perussuomalaiset puhuvat kotimaisten energia-
lähteiden kuten turpeen ja pienpuuenergian puo-
lesta. Niitä tulisi suosia. 

- Meidän on ajateltava energiaa ihan uudella ta-
valla. On nähtävä kuusen oksa kemikaalina, puru 
ja lastut biopolttoaineina ja vesi lämmönlähteenä. 
Meidän on nähtävä energia ympärillämme. Hyö-
dyntämällä kotimaista energiaa ja kehittämällä sii-
hen perustuvaa vientiteollisuutta voimme oikaista 
merkittävästi kauppatasettamme, Lindström muis-
tuttaa.

Energiantuotannon kotimaisuusasteen tuntuva 
nostaminen edistäisi talouskasvua ja tuottaisi kym-
meniätuhansia uusia työpaikkoja. Nämä työpai-
kat syntyisivät pääasiassa haja-asutusalueille, mikä 
mahdollistaisi osaltaan maaseudun pitämisen elin-
voimaisena ja asuttuna. 

- Lisäksi viimeaikainen, kansainvälisen politiikan 
epävarmuus on varmasti palauttanut kaikkien mie-
liin energiaomavaraisuuden tärkeyden myös huol-
tovarmuutemme näkökulmasta. Niinpä energia-
omavaraisuuden tuntuva nostaminen on syytä ottaa 
energiapolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi, perus-
suomalaiset esittävät.

Energiaköyhyys lisääntyy

Kotimaisuuden lisäksi perussuomalaisen ener-
giapolitiikan tavoitteena on energian kohtuullinen 
hinta. 

- Suomi sijaitsee kylmässä Pohjolassa ja teolli-
suutemme on energiaintensiivistä. Siksi ei ole yl-
lättävää, että energian kokonaiskulutus on väkilu-
kuun suhteutettuna noin kaksi kertaa niin suurta 
kuin EU:ssa keskimäärin. Maamme kilpailukyvyn 
turvaaminen edellyttää kustannustehokasta ener-
giasektoria, joka kykenee tuottamaan energiaa kil-
pailukykyiseen hintaan. Tätä taustaa vastaan viime-
aikaisten hallitusten toimia energiaverotuksemme 
kiristämiseksi ei voida pitää järkevänä politiikkana, 
Lindström linjaa.

Lindström muistuttaa, että energiapolitiikalla on 
myös tulonjaollinen ja sosiaalipoliittinen ulottu-
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vuus. Energia on välttämättömyyshyödyke, jonka 
hinnannousu rankaisee eniten pienituloisia. 

- On hälyttävää, että Suomesta löytyy yhä enem-
män niin sanottuja energiaköyhiä eli ihmisiä, joille 
tuottaa vaikeuksia suoriutua lämmitykseen ja säh-
könkulutukseen liittyvistä kustannuksista. 

Järkeä EU:n päästötavoitteisiin

Suomen energiapolitiikkaan vaikuttavat keskei-
sesti myös kansainväliset päästötavoitteet. EU:n ko-

missio esittää, että kasvihuonekaasujen päästöjä vä-
hennettäisiin vuoden 1990 tasosta 40 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä. 

- Vaikka tämä tavoite avaa uusia mahdollisuuk-
sia esimerkiksi suomalaiselle cleantech-toimialalle, 
on selvää, että tavoitteen saavuttaminen aiheuttaa 
merkittäviä lisäkustannuksia sekä teollisuudellem-
me että kotitalouksille. PTT:n arvion mukaan EU:n 
päästöjenvähennystavoitteen saavuttaminen voi ai-
heuttaa kummallekin jopa lähes 3 miljardin euron 
vuosittaisen lisätaakan, Lindström laskee.

- Kuinka järkevää EU:n on asettaa yksipuolisia ja 
selvästi kilpailijoitaan tiukempia päästötavoittei-
ta, kun globaali ilmastosopimus junnaa paikallaan?  
EU:n on toki perusteltua olla edelläkävijä ilmasto-
politiikassa, mutta koska sen osuus maailman hii-
lidioksidipäästöistä on tällä hetkellä vain noin 10 
prosenttia, yksipuoleisilla päätöksillä emme pysty 
kääntämään suuntaa. Samalla kilpailijamaita selväs-
ti tiukemmat päästörajoitteet ajavat energiainten-
siivisen teollisuuden löysempien ilmastostandardi-
en maihin, jolloin globaalit kasvihuonekaasupäästöt 
saattavat EU:n politiikan takia jopa kohota.   

Nykylinjasta kärsivät sekä 
talous että ympäristö

Perussuomalaisten mielestä Suomen on kyettävä 
tekemään omista tavoitteistamme lähtevää, ajanta-
saiseen ja perusteellisesti tutkittuun tietoon poh-
jautuvaa, johdonmukaista ja pitkäjänteistä energia-
politiikkaa. 

- Tämä on perusedellytys, jotta energiapolitiik-
kamme ajaa isänmaan etua, edistää talouskasvua ja 
tukee työllisyyttä. Uuden energiapolitiikan rakenta-
misen on oltava yksi seuraavan hallituksen kärkita-
voitteita, sillä nykylinjasta kärsivät sekä talous että 
ympäristö, perussuomalaiset muistuttavat.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVAT LEHTIKUVA

Tarvitaan talouskasvua ja työpaikkoja



Hallitus on 
toimintakyvytön
JYRKI KATAINEN muodosti hallituksen padotakseen 
perussuomalaisten vaikutusvallan. Pääasia oli, että Suomi 
on mukana EU-tukipaketeissa. Tiesin, että pieleen menee. 
Mikään järkipuhe ei tehonnut. Nyt koko euroalue on jäässä. 
Seuraavat huonot uutiset tulevat pankkien stressitesteistä. 
Vuorossa on Italia. Ja Katainen on nyt EU-komissiossa vah-
timassa taloutta!

JOSKUS ottaa pannuun, kun totuus ei kelpaa. Jos perus-
suomalaiset olisivat lähteneet mukaan tähän kelkkaan, oli-
simme kahdeksan prosentin puolue. 

TALOUSOSAAMINEN on Suomen mediassa surkeaa. Ky-
seenalaistamista ei tapahdu. Viralliset selitykset menevät 
täydestä. Kun ei ole kasvua ja tuottavuuden lisääntymistä, 
eivät rahat riitä. Suomi on karussa kiturännissä. Tätä tosi-
asiaa ei haluta tunnustaa. 

HALLITUS kutsuu joka päivä johonkin palaveriin. Mitä 
ihmettä? Hallituksella on valta, sitä pitää käyttää. Mikäli 
toimintakykyä ei ole, silloin on laitettava kivet kuppiin ja 
mentävä uusiin vaaleihin. Perussuomalaiset eivät nurise 
turhasta. Suomen kansa ansaitsee toimintakykyisen halli-
tuksen. Se saa sen vain uusien vaalien kautta.

Poliittisilla pummeilla ei ole tulevaisuutta

PERUSSUOMALAISILLA on lähes 10 000 jäsentä ja sa-
toja tuhansia äänestäjiä. He ansaitsevat tukea ja arvostus-
ta. Mikään järjestö ei voi sietää sitä, että pieni porukka likaa 
omaa pesäänsä. Siksi poliittisilla pummeilla, jotka ratsasta-
vat yhteisellä työllä - antamatta mitään tilalle - ei ole tule-
vaisuutta. Olen iloinen siitä, että valheita levittäneet pum-
mit ovat saaneet kenkää keskustelupalstoilta. Sillä lailla. 
Sitä saa, mitä tilaa.

Kehuja tekijöille

MEILLÄ on hyvää ja aktiivista kenttäväkeä. Liian usein 
nämä arjen sankarit jäävät vaille ansaittua huomiota. He 
ovat poliittisen kannatuksemme perusrunkoa. Puolueen 
kannatus ei synny pelkillä puheilla ja eduskuntatyöllä. Se 
vaatii koko jäsenistön ja kannattajakunnan työtä. Kansan 
syvät rivit ratkaisevat.

VÄITÄN tietäväni aika paljon siitä, miten kannatusta saa-
daan. Siinä ei nykimisellä pärjää. Kenkien pitää kastua ja 
kansaa tavata. Meistä muutamat saavat valtakunnallista 
julkisuutta. Hyvää tai huonoa. Se on tarpeen, mutta se ei 
ratkaise vaalitulosta. Viime vaaleissa saimme päälle hyvän 
hengen, joka toi tulosta.

EREHDYMME karkeasti, jos luulemme, että kaikki ää-
nemme ovat henkilökohtaisia ääniämme ja omaa ansiotam-
me. Ne ovat yhteisen työn tulosta. Tukekaa puolueen valta-
kunnallista vaalipäällikköä Riikka Slunga-Poutsaloa. Hän 
kieltäytyi eduskuntaehdokkuudesta, vaikka olisi tullut suu-
rella todennäköisyydellä valituksi. Se on kova päätös puo-
lueen puolesta, jolle pitää antaa arvo. Paras tuki Riikalle on 
yhtenäinen työ, me-henki. Se tuo tulosta.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI
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”Hallituksen 
energiapolitiikka 
on hiilenmustaa”

“ TURVE on ollut pannassa 
ja biokaasussa ollaan muu-
ta maailmaa hirveästi jäljes-
sä. Kotimaista haketta ja kor-
juujätettä ei ole hyödynnetty, 
mieluummin on tuotu sit-
ten ulkoa esimerkiksi kivihiil-
tä kuin olisi maksettu koti-
maiselle korjuuketjulle pientä 
bonusta. Kaikista tärkeintä on 
kotimaisuus, huoltovarmuus 
ja tietysti edullinen kuluttaja-
hinta. Niiden pitäisi aina olla 
tärkeimpiä kriteereitä. Se työl-
listää ja kasvattaa myös ta-
louskasvua. “

Lea Mäkipää

“ ENERGIANTUOTANNON täy-
tyy olla kustannustehokasta. 
Minulle sopii, että uusiutuvil-
la tuotetaan Suomessa vaik-
ka 100 prosenttia energiasta, 
jos se on kustannustehokasta. 
Täällä edustaja Niinistö on ko-
vasti kehunut saksalaista jär-
jestelmää, mutta täytyy ottaa 
huomioon, että saksalainen 
kuluttaja maksaa sähkölaskul-
laan pelkästään uusiutuvien 
tukimaksuja enemmän kuin 
suomalainen maksaa sähkö-
energiasta. Ei se voi ihan näin-
kään mennä. Samaten sitten 
on nämä tuulivoiman syöttö-
tariffit, joilla taataan tuulivoi-
mayrittäjälle tietty voitto yhti-
össä, veronmaksajat takaavat 
sen. “

Kaj Turunen

“ KAIKKI täällä tykkäävät pu-
hua ilmastonmuutoksen tor-
jumisen puolesta ja sitten 
tykkäävät puhua luonnon-
suojelusta, mutta tosiasias-
sa: kuinka moni meistä poliiti-
koista tietoisesti talouskasvun 
nimissä hyväksyy luonnon-
varojen liikakäytön? Esimer-
kiksi kaikki laitteethan val-
mistetaan ohjelmoidusti 
kuolemaan määrätyn ajan ku-
luessa. Esimerkiksi elektro-
niikkalaitteita valmistetaan 
kestämään vain haluttu aika, 
ja niiden halutaan hajoavan 
ennakoidusti. Tämä kaikki ta-
pahtuu ympäristönsuojelua 
vaativien poliitikkojen siuna-
uksella.”

Mika Niikko

“ HALUAISIN muistuttaa hal-
litukselle, että ei pelkästään 

turveveron alentaminen rii-
tä. Täytyy myös puuttua no-
peasti tähän luvitusprosessin 
nopeuttamiseen. Pääminis-
teri mainitsi puheenvuoros-
saan uusiutuvan energia-alan 
positiivisista työllisyysvaiku-
tuksista. Kuitenkaan viimeiset 
hallitukset erilaisine kokoon-
panoineen eivät ole paneu-
tuneet sen tuomiin työlli-
syysvaikutuksiin riittävällä 
toimeliaisuudella. Jos esimer-
kiksi ne 80 miljoonaa euroa, 
jotka vihreiden innostami-
na hallitus laittoi soiden suo-
jeluun, olisi vaikkapa annet-
tu Vapon käyttöön alentuvan 
veron muodossa, olen varma, 
että niillä rahoilla oli saatu 
luotua maahamme useita sa-
toja uusia työpaikkoja. “

Pentti Oinonen

“ EU:N komission tammi-
kuussa julkaisemassa ilmas-
to- ja energiakehyksessä vuo-
sille 2020-2030 esitetään 
kunnianhimoisia tavoittei-
ta. Jos energiatehokkuusta-
voitteeksi asetetaan energi-
an kulutuksen määrä, johtaa 
se siihen, että energiatehok-
kuuden laskentatapa on sel-
lainen, ettei se kannusta kor-
vaamaan tuontia kolmansista 
maista. Tällä saatetaan teh-
dä täysin mahdottomaksi se, 
että Suomen sähköntuon-
nista osa korvattaisiin omal-
la ydinvoimalla, koska tällöin 
ydinvoiman kokonaisenergia 
lasketaan 100-prosenttisesti, 
vaikka hyötysuhde on vain 33 
prosenttia. Tällöin hukkaläm-
pö olisi korvattava esimerkik-
si rakennuksen energiatehok-
kuudesta, joka alkaa olla jo 
mahdotonta, koska seinämän 

paksuudet alkavat nyt olla jo 
lähes metrin luokkaa.” 

Martti Mölsä

“ KAKSI kolmasosaa Suomen 
energiatarpeesta tuodaan 
maamme rajojen takaa. Säh-
kön osuus on onneksi vain 
yksi viidesosa. Olisiko oikein 
ja kohtuullista, että panostai-
simme tulevaisuudessa en-
tistä enemmän kotimaiseen 
energiaan, puuhun ja turpee-
seen? Tämä voisi tapahtua si-
ten, että turpeen verotusta 
lasketaan ja puun saamaa tu-
kea nostetaan.” 

Kauko Tuupainen

“ IHMETTELEN sitä, miten 
suomalaisessa energiakeskus-
telussa on vaiettu täysin vesi-
voimasta.  Jokien rakentami-
nen on ymmärrettävästi ollut 
kirosana. Meillähän on ollut 
esimerkkinä Lokan ja Portti-
pahdan altaiden perusteel-
la kaikki se tieto, miten nii-
tä ei tulisi rakentaa. Samalla 
on vaiettu kuoliaaksi pump-
puvoimalat, jotka olisivat erit-
täin sopivia tasaamislaitoksia. 
Vesivoimakeskustelun suu-
rissa linjoissa ovat jääneet si-
vuosaan pienet nykyaikaiset 
ratkaisut kuten miniputkivoi-
malat. Niiden tekeminen on 
vain niin hankalaa. Sääntelyä 
tulisi purkaa tältäkin saralta. 

Kimmo Kivelä

“ HALLITUKSEN energiapo-
litiikassa on musta, ammot-
tava aukko. Hallituksen ener-
giapolitiikka on hiilenmustaa 
- eli kivihiiltä avolouhoksilta 
suoraan Siperiasta. Hallituk-
sen toimin ilmastoa saastutta-
van kivihiilen käyttö lisääntyi 
vielä viime vuonna lähes vii-
desosan. Yritykset ovat jopa 
uusineet kivihiilikattiloitaan. 
Kysyn hallitukselta ja edes-
menneiltä vihreiltä ja vasem-
mistoryhmältä: Onko tämä to-
della vihreää politiikkaa, kun 
samaan aikaan olette leikan-
neet kotimaisen uusiutuvan 
bioenergian tukia ja vähentä-
neet kotimaisia työpaikkoja? 
Mitä teette kivihiilen käytön 
lopettamiseksi pikaisesti?” 

Pietari Jääskeläinen

Pääministerin ilmoitus energiapolitiikan kokonai-
suudesta kirvoitti perussuomalaiset ihmettelemään 
hallituksen energiapolitiikan suuntaa.
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Kosteusongelmat alkoivat Suomessa 
40 vuotta sitten ja niitä on tutkittu noin 
20 vuotta. Asiantuntijoiden mukaan syynä 
on rakentamisen huono laatu. 
BIOKEMIAN maisteri Pek-
ka Nikkola kertoo hätkäh-
dyttäviä tietoja siitä, miten 
nykytilanteeseen on tul-
tu. Homeongelma on Suo-
men oma ongelma, sillä kos-
teusvaurio-ongelmaa ei juuri 
esiinny ulkomailla. Tästä ker-
toivat Ylen ulkomaantoimit-
tajat vuosi sitten.

- Rakentamisen laatu var-
sinkin yhteiskunnan omista-
missa rakennuksissa on ollut 
maassamme jo puoli vuosisa-
taa tarkoituksellisen kehno. 
Tästä pitivät huolen valtiova-
rainministeriön korkeat vir-
kamiehet, joiden mukaan ra-
kennuksen tulee kestää vain 
30 vuotta, jotta tulevillakin 
sukupolvilla olisi rakentamis-
ta. Nyt sitä tosiaan on ja rahat 
ovat loppu, Nikkola moittii.

Nikkola on perehtynyt kou-
lutuksessaan kosteusvauri-
oihin liittyviin bacillus- ja 
streptocymes-bakteereihin. 
Ne aiheuttavat allergista al-
veoliittia, joka on keskeinen 
kosteusvaurioiden aiheutta-
ma sairaus. Nikkola on sai-
rastanut allergista alveoliittia 
14 vuotta ja yhtä pitkään hän 
on perehtynyt kosteusvauri-
oiden aiheuttamien vaivojen 
syntyyn. Allerginen alveoliit-
ti ei parannu, vain sen oireita 
voi hoitaa.

Betonia tehdään 
väärästä materiaalista

Suomalaisten ongelmat 
saattavat johtua kansallisesta 
tavasta tehdä betonia vääristä 

aineista. Kosteusvaurio-on-
gelmat johtuvat kastunees-
ta tai kosteasta, liian vähän 
aikaa kuivuneesta betonis-
ta, jossa on hiekan sisältämiä 
bakteereita. Niistä on tutkit-
tu parhaimmin bacillus- ja 
streptomyces-bakteerit.

- Ulkomailla, kuten Ruotsis-
sa käytetään betonin tekoon 
pääasiassa kalliomursket-
ta, liuske- ja kalkkikiveä, joil-
la on erilainen mikrobikanta 
ja jotka eivät tuota kastues-
saan pahoja myrkkyjä, Nik-
kola kertoo.

Kosteuden tuomat 
myrkyt löydettiin 
20 vuotta sitten

Kosteusongelmat alkoi-
vat 40 vuotta sitten ja nii-
tä on tutkittu noin 20 vuotta. 
1990-luvun alussa Kuopion 
yliopiston tutkijat saivat sel-
ville, että kosteusvauriomik-
robit tuottavat kasvaessaan 
myrkkyä, joka tuhoaa muun 
kasvuston. Tieteellisessä jul-
kaisussa kerrottiin etenkin 
streptomyces-bakteerin myr-
kystä. Vuonna 1991 Yle ker-
toi, että nyt on paljastunut 
suomalaisen rakentamisen 
huono laatu.

- Rakennusteollisuus puo-
lustautui sanomalla, että ra-
kennukset tehtiin kestämään 
40 vuotta. Eli 10 vuotta pi-
tempään kuin valtiovarain-
ministeriön virkamiehet 
edellyttivät. Kosteusvauri-
ot mainittiin, mutta mikrobi-
myrkyistä ei puhuttu mitään, 

Nikkola ihmettelee.
- Vuosina 1994-95 sairastui 

Teknillisessä korkeakoulussa 
Otaniemessä lähes 20 työnte-
kijää allergiseen alveoliittiin 
ja he saivat ammattitautikor-
vauksen vaikeuksitta. Seuraa-
vana vuonna linja muuttui.

Tietoa salattiin 
14 vuotta

Vuonna 1995 perustettiin 
Helsingin yliopistollisen kes-
kussairaalan sisäilmapolikli-
nikka, jota johti tohtori Hele-
na Mussalo-Rauhamaa.

- He saivat miltei välittö-
mästi selville, että kosteus-
vauriorakennuksen aiheut-
tama sairaus on allerginen 
alveoliitti, jossa on vain vä-
hän valkosoluja keuhkoissa. 
Sitä ei saa sotkea toisentyyp-
piseen allergiseen alveoliit-
tiin eli homepölykeuhkoon, 
jossa on runsaasti valkosolu-
ja, Nikkola kertoo.

- Tätä tietoa ei kerrottu jul-
kisuuteen. Se kerrottiin vasta 
vuoden 2009 sisäilmastose-
minaarissa!

Oire on tarkoitettu 
varoitukseksi

Ammattitautitutkimukset 
siirrettiin vuonna 1995 Työ-
terveyslaitokselle.

- Erittäin monelle tehtiin al-
tistuskokeita kolmella eri ho-
meallergeeniuutteella, vaik-
ka tiedettiin aivan varmasti, 
että sairaus on allerginen al-
veoliitti eikä homeallergia. 

Suomessa 
rakennetaan 
sutta ja sekundaa

PS P O L I T I I K K A

Homepommi räjähtämässä käsiin

Allergeeniuutteita käytet-
tiin tarkoituksellisesti väärin. 
Uutteita käytettiin IgE-välit-
teisen allergian varmistami-
seen, Nikkola kertoo.

Allerginen alveoliitti tar-
koittaa käytännössä, että hen-
kilö tulee yliherkäksi hyvin 
monille aineille hyvin pieni-
nä pitoisuuksina. Hänestä tu-
lee monikemikaali- ja mikro-
biallerginen. 

- Se on vaikea tilanne. Kun 
henkilö altistuu oireille huo-
neessa, siitä pitää lähteä pois. 
Oire on tarkoitettu varoituk-
seksi. Valitettavasti sitä sää-
töä ei voi kääntää takaisin lie-
vemmälle.

Boori – kaiken 
pahan alku?

Vuosina 1994-97 profes-
sori Mirja Salkinoja-Salo-
nen selvitti, mistä valkosolu-
jen vähyys keuhkoissa johtui. 
Kosteusvauriomikrobit, lä-
hinnä bakteerit, tuottavat 
pepditimyrkkyjä, jotka keuh-
koihin juuttuessaan tuhosivat 
valkosolujen mitokondrioita. 
Myrkyntuotanto alkoi mikro-
beissa, jos vesi sisälsi booria. 

Booria on tai oli ainakin la-
sivillassa, kipsilevyssä, eko- 

eli selluvillassa ja aiemmin 
myös pyykinpesuaineissa.

Homeitiöt jopa 
helpottavat oireita

Jatkuvasti on puhuttu ho-
meoireista, vaikka Nikkolan 
mukaan home voi jopa paran-
taa oireita.

- Paras keino on oleskel-
la maissa, joissa on Suomea 
enemmän homeitiöitä ilmas-
sa, kuten Välimeren mais-
sa tai Englannissa. Homeiti-
öt sisältävät betaglukaania, 
johon peptidimyrkyt tarttu-
vat keuhkoissa. Myös 8-10 
vuorokauden vesipaasto te-
kee oireettomaksi. Oireetto-
muus jatkuu, kunnes altistuu 

Suomalaisten 
ongelmat
saattavat johtua 
kansallisesta
tavasta tehdä 
betonia vääristä
aineista.

Katso videot: 
uutiset.perussuomalaiset.fi
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Suomessa 
rakennetaan 
sutta ja sekundaa VALTAOSA oireista on lieviä 

ja ohimeneviä, mutta tuhan-
net saavat vuosittain vaka-
viakin oireita. Professori, sisä-
tautien ja infektiosairauksien 
erikoislääkäri Ville Valtonen 
sanoo, että ihmisten alttius 
homeoireisiin vaihtelee.

- Homesairaus alkaa yleen-
sä hengitysteiden ja silmien 
ärsytysoireilla kuten nuhalla, 
yskällä, hengitysteiden polt-
telulla ja silmien punoituk-
sella. Jotkut voivat olla jopa 
vuosikymmeniä homeisessa 
rakennuksessa saamatta oi-
reita, toiset voivat saada sel-
viä oireita jo muutaman kuu-
kauden altistuksen jälkeen, 
Valtonen varoittaa.

Valtosen mukaan homesai-
raus alkaa yleensä hengitys-
teiden ja silmien ärsytysoi-
reilla kuten nuhalla, yskällä, 
hengitysteiden polttelulla ja 
silmien punoituksella. Seu-
raavaksi ärsytysoireiden lisäk-
si potilaalle alkaa ilmaantua 
poikkeavan paljon keuhko-
putkentulehduksia ja pos-
kiontelotulehduksia sekä 
usein myös päänsärkyä ja 
poikkeavaa väsymystä. 

Osalle potilaista tulee erilai-
sia neurologisia oireita kuten 
raajojen puutumisia ja kipu-
ja eri puolille kehoa. Keskitty-
minen on vaikeaa, muisti voi 
pätkiä, ikään kuin ”aivot olisi-
vat sumussa”. Tämän jälkeen 
osalle potilaista tulee reu-
maattisia oireita. Osalle poti-
laista voi lopulta puhjeta ast-
ma.

Monikemikaaliyliherkkyys

Valtonen kertoi myös nk. 
monikemikaaliyliherkkyydes-
tä, joka liittyy voimakkaas-
ti homesairauteen. Noin puo-
lelle homepotilaista tulee 
aikaa myöten myös tällainen 
yliherkkyys. Monikemikaali-
yliherkät potilaat saavat eri-
laisia oireita mm. hajuvesistä, 
hajusteista, tupakansavusta, 
maaleista, lakoista, liuottimis-
ta, painomustetuotteista, au-
ton tuulilasin pesunesteestä, 

hiuslakasta, erilaisista pölyis-
tä ja pakokaasuista. 

- Tällainen yliherkkyys on 
potilaalle usein pahempi kuin 
pelkkä homeallergia, kos-
ka ärsyttävien kemikaalien 
välttäminen käytännössä on 
usein vaikeampaa kuin ho-
mealtistuksen välttäminen.

Homesairauden 
tunnistaminen vaikeaa

Valtosen mukaan tällä het-
kellä ei ole olemassa luotet-
tavaa laboratoriokoetta, joka 
varmistaisi tai poissulkisi koh-
talaisella varmuudella home-
sairauden. Päinvastoin, poti-
laan oirekuvaa ei aina uskota 
ja potilaan sairaus saatetaan 
tuomita ”psykiatriseksi”. 

Homesairauteen ei myös-
kään ole tällä hetkellä ole-
massa riittävän hyvää hoi-
tomuotoa. Paras keino on 
välttää lisäaltistuksia homeil-
le ja ärsyttäville kemikaalille.

- Yliopistollisiin sairaaloihin 
tulisi perustaa sisäilmaklini-
kat, Valtonen ehdottaa.

Mikä neuvoksi 
homeongelmissa?

Professori Valtosen lääk-
keet homeongelmiin olivat 
selkeät: Homesairauteen liit-
tyvää tutkimusta pitäisi lisä-
tä. Lisäksi yhteiskunnan pi-
täisi rakennuttaa puhtaita 
turva-asuntoja homesairai-
den evakkoasunnoiksi. Perim-
mäinen ongelma on Valtosen 
mukaan rakentamisen huono 
laatutaso. 

- Tähän vaikuttaminen on 
viime kädessä poliittinen ky-
symys.

Valtonen osallistui perus-
suomalaisten kansalaisin-
foon, jota emännöi kansan-
edustaja Ritva “Kike” Elomaa. 
Perussuomalaisista home-
ongelmia olivat kommen-
toimassa myös eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Jari 
Lindström ja eduskunnan va-
rapuhemies Anssi Joutsen-
lahti. 

Kosteusvaurioihin liittyvät terveyshaitat koskettavat 
huomattavan suurta ihmisjoukkoa. Yli 600 000 suo-
malaista on saanut jonkinasteisia oireita altistuttuaan 
homeelle ja kosteusvaurioille. 

Home vie terveyden

uudelleen mikrobimyrkyille, 
Nikkola opastaa.

- Olin Englannissa täysin oi-
reeton, kunnes saavuin Hel-
sinki-Vantaan kakkoster-
minaaliin. Hengitys vaikeutui 
viidessä sekunnissa. Se joh-
tui terminaalin betonilattias-
ta. Oireet poistuivat, kun kak-
kosterminaali siirtyi toiseen 
käyttöön.

Eduskunnan selvitys 
ei vieläkään kerro

Vuonna 2012 Työterveyslai-
tos teki eduskunnan tarkas-
tusvaliokunnalle selvityksen 
Rakennusten kosteus- ja ho-
meongelmat, joissa vaietaan 
täysin edellä kerrotuista asi-
oista.

- Tämä julkaisu on erin-
omainen, mutta valitettavas-
ti se koskee ei-suomalaista 
homeongelmaa. Sillä ei oike-
astaan ole mitään tekemistä 
suomalaisen kosteusvaurion 
kanssa. Tätä raportin tekoa 
ei olisi nimessä saanut antaa 
Työterveyslaitokselle, Nikko-
la manaa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Homeongelma 
on Suomen
oma ongelma, 
sillä kosteus-
vaurio-
ongelmaa ei 
juuri esiinny 
ulkomailla.

Kosteus-
ongelmien 
korjaaminen 
on työlästä ja 
kallista.
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Konkurssin partaalla heiluvaa Talvivaaraa on ”saneerattu” 
jo vuoden päivät.  - Osa työntekijöistä ottaa epävarmuuden 
raskaasti, sillä monella on uudet omakotitalot ja lainat hoi-
dettavana, pääluottamusmies Jukka Vetola harmittelee. 
TALVIVAARAN nikkelikai-
voksen maaperää katsellessa 
tulee mieleen karu kuumai-
sema. Lokakuun alkupäivinä 
Sotkamossa sijaitsevalla avo-
louhoksella näyttää hiljaisel-
ta, sillä vain muutama huolto-
auto liikkuu alueen sorateillä. 
Malmikivien kuljetukseen 
tarkoitetut jättimäiset kuor-
ma-autot seisovat rivissä tyh-
jän panttina, sillä uuden mal-
min louhinta ja murskaus 
on ollut seisokissa. Kuljetta-
jat odottavat parempaa aikaa, 
jolloin he pääsisivät jälleen 
tarttumaan täydellä teholla 
työkoneidensa rattiin. 

Maailman kymmenen suu-
rimman nikkelikaivoksen 
joukkoon kuuluvalla Talvi-
vaaralla on töissä 460 ja lo-
mautettuna noin 30 henkilöä. 
Urakoitsijoiden palvelukses-
sa on 50-80 työntekijää. Kai-
vosyhtiön mukaan sen koko-
naistyöllisyysvaikutus on yli 1 
800 henkilöä. 

Kriisistä toiseen

Konkurssin partaalla hei-
luva Talvivaara on kulke-
nut kriisistä toiseen. Listalle 
mahtuvat laajat ympäristö-

ongelmat, talousvaikeudet ja 
tulossa olevat oikeustoimet, 
joissa neljää yhtiön johto-
henkilöä syytetään törkeästä 
ympäristön turmelemises-
ta. Kaikkien näiden ongelmi-
en ympärillä on ollut valtava 
mediamylläkkä.

 Talvivaaran työntekijöiden 
ammattiosaston puheenjoh-
taja ja työsuojeluvaltuutet-
tu Tero Pulkkinen kertoo, 
että työntekijät ovat kestä-
neet vastoinkäymiset yllättä-
vän hyvin. 

- Huoli työpaikoista on tie-
tenkin suuri ja ihmiset kyse-
levät paljon, mitä on tapah-
tumassa. Yllättävän pienillä 
näkyvillä vaurioilla on kui-
tenkin selvitty, sillä työnteki-
jöiden sairauspoissaolot tai 
muu avuntarve ei ole lisään-
tynyt, Pulkkinen sanoo. 

Talvivaaran työntekijöiden 
pääluottamusmies Jukka Ve-
tolan mukaan selvitysmie-
hen syyskuun lopussa esittä-
mät saneerausehdotukset oli 
askel oikeaan suuntaan, mut-
ta isot rahoituskuviot on vie-
lä auki. 

- Talvivaaran saneeraushäs-
säkkä on kestänyt reilun vuo-
den. Osa työntekijöistä ottaa 

epävarmuuden raskaasti, sillä 
monella on uudet omakotita-
lot ja lainat hoidettavana, Ve-
tola kertoo. 

Henkinen kantti 
koetuksella 

Talvivaaran kaivokseen liit-
tyvissä keskusteluissa pun-
nitaan kovin sanoin ovatko 
työllisyyshyödyt vai ympäris-
töhaitat suuremmat. Kaivos-
työläiset eivät halunneet an-
taa asiasta haastattelua, sillä 
Vetolan mukaan monet ovat 
saaneet tarpeekseen media-
mylläkästä ja sen varjopuo-
lista. 

- Harva Talvivaaran työn-
tekijän lapsi kehuu vanhem-
piensa työpaikkaa koulussa. 
Ikävintä on ollut koulukiu-
saaminen vanhempien työ-
paikan takia tai kun opetta-
ja on arvostellut Talvivaaraa 
työntekijöiden lasten kuul-
len koko luokan edessä, Veto-
la harmittelee. 

Sosiaalisessa mediassa käy-
dään kaivoksesta ja sen vai-
kutuksista jopa veristä kes-
kustelua. Vetola ei itse lue 
niitä, mutta kertoo osan työn-
tekijöistä olevan keskuste-

Talvivaaran työn-
tekijät myrskyn 
silmässä

KUNNALLISALAN kehittämissä-
tiön teettämän tutkimuksen mu-
kaan enemmistö eläkeläisistä ja 
60 vuotta täyttäneistä arvioi puo-
lueiden määrän Suomessa lii-
an suureksi. Lähes 40 prosenttia 
kaikista TNS Gallupin haastatte-
lemista noin tuhannesta ihmi-

sestä oli sitä mieltä, että puoluei-
den määrää tulisi vähentää. Lähes 
joka toinen kuitenkin torjui väit-
tämän.

Suomen puoluerekisterissä on 
tällä hetkellä kuusitoista puolu-
etta. Yhtenä keinona puolueiden 
määrän vähentämiseksi esitettiin 

puolueiden yhdistämistä. Eniten 
kannatettiin SDP:n ja vasemmis-
toliiton yhdistämistä, jota kannat-
ti yli 40 prosenttia vastanneista. 
Yleensä puolueiden kannattajat 
suosivat mieluiten jonkun muun 
kuin oman puolueensa yhdistä-
mistä.

Ikääntyneet haluaisivat vähemmän puolueita

luista kuohuksissaan. Myös 
työsuojeluvaltuutettu Pulk-
kinen tietää, että mielipiteet 
ovat jakautuneet kahtia. 

- Osa kannustaa toivoen hy-
vää jatkoa ja osa laittaisi la-
pun luukulle. Ilmapiiri on 
kuitenkin muuttunut myön-
teisempään suuntaan, mutta 
kipsisakka-allasvuotojen ai-
kana ei tohtinut mennä kaup-
paan Talvivaaran lippalak-
ki päässä. 

Pulkkinen painottaa, että 
kukaan työntekijöistä ei ha-
lua pilata luontoa. 

- Teollisuus jättää aina jäl-
kensä, jotka ovat korjattavis-
sa. Virheistä on otettu oppia 
ja esimerkiksi vesiturvalli-
suutta on parannettu, Pulkki-
nen sanoo. 

Työntekijät 
uskovat nousuun 

Nikkelikaivoksella on iso 
merkitys Kainuun aluetalou-
delle ja työllisyydelle. Yhti-
ön mukaan yli 80 prosent-
tia noin 500 työntekijästä on 
kainuulaisia ja yksistään sot-

PS P O L I T I I K K A

 Talvivaaran työntekijöiden pääluottamusmies Jukka Veto-
la toivoo isojen rahoituskuvioiden myönteistä ratkeamista 
lähikuukausina.

Valtavat kiviautot seisovat 
tyhjän panttina.
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Talvivaaran työn-
tekijät myrskyn 
silmässä

PIETARSAARELAINEN biovoima-
laitos Alholmens Kraft on mie-
lissään hallituksen lupauksesta 
metsähakkeen tuen lisäämises-
tä. Puuhakkeen tuki on pudon-
nut parin vuoden takaisesta 18 
eurosta viiteen megawattitunnil-
ta ja turpeen verotus noussut kol-

me euroa 1,9:stä 4,9 euroon. Al-
holmens Kraft on tehnyt paljon 
töitä kotimaisen energian tukita-
son palauttamiseksi.

Voimalaitoksen toimitusjohta-
jan Roger Holmin mukaan hak-
keen käyttö loppuisi nykyti-
lanteessa Alholmens Kraftilla 

kokonaan ja kivihiilen osuus nou-
sisi 70 prosenttiin. Hakkeen li-
sääminen puolestaan lisää myös 
työpaikkoja sekä tuloja metsän-
omistajille, urakoitsijoille ja yrittä-
jille, Yle Uutisissa kerrotaan.

kamolaisten palkkakertymä 
on noin kuusi miljoonaa eu-
roa. 

- Meillä ei ole vaihtoehto-
ja, koska täällä ei ole mui-
ta teollisia työpaikkoja tar-
jolla. Maailmanmarkkinat 
vaikuttavat toimintaan, mut-
ta uskon kaivoksen kannatta-
vuuteen. Kaivos toimii siel-
lä, missä on raaka-ainetta, eli 
ainakaan nämä työpaikat ei-
vät siirry muualle, Pulkkinen 
toteaa. 

Lindström: Sympatiat 
ovat Talvivaaran 
työntekijöiden puolella 

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja, 
kansanedustaja Jari Lindström 
on tyytyväinen, että Talvivaa-
ran kaivostoiminnan jatku-
vuuden turvaamiseksi teh-
dään kaikki mahdollinen.

 - Kaikki pyrkimykset Talvi-
vaaran jatkuvuuden turvaa-
miseksi ovat hyviä asioita. 
Kaivos sijaitsee alueella, jos-
sa työttömyys räjähtää käsiin 
mikäli kaivos ajautuisi kon-
kurssiin, Lindström tietää. 

Liiketoiminta 
terveelle pohjalle

Kaivosyhtiö Talvivaaralla on 
velkaa toista miljardia euroa. 
Talvivaaran tilannetta kartoit-
taneen selvitysmiehen mu-
kaan kaivostoiminta Sotka-
mossa voidaan saada vielä 
kannattavaksi, mutta se vaa-
tii velkojen rajua leikkausta ja 
uutta rahoitusta 100-200 mil-
joonaa euroa. 

Selvitysmies ehdottaa myös, 
että Talvivaara Sotkamon lii-
ketoiminta myydään uudel-
le yhtiölle. Saneerausohjel-
ma kestäisi kahdeksan vuotta, 
mutta toteutuminen riippuu 
siitä, hyväksyvätkö velkojat 
sen ja löytyykö kaivokselle li-
sää rahaa. Rahoituksen pi-
tää olla selvillä 1. joulukuuta, 
muuten uhkana on konkurssi. 

Elinkeinoministeri Jan Va-
paavuoren (kok.) mukaan val-

tio on valmis rahoittamaan 
Talvivaaraa, jos yhtiö saa sa-
maan tapaan vakaan ja uskot-
tavan yhteistyökumppanin 
kuin Turun telakka, josta sak-
salaisyhtiö osti 70 prosenttia 
ja valtio lähti mukaan 30 pro-
sentilla. 

- Vapaavuoren ajatus on 
hyvä asia ja se on myös alue-
politiikkaa. Täytyy kuitenkin 
pitää mielessä, että veron-
maksajien rahoja ei voi loput-
tomasti syytää sinne, vaan 
tuen kohde pitää olla terveel-
lä pohjalla, Lindström muis-
tuttaa. 

Ympäristöasiat 
saatava kuntoon

Useista kaivosmiehistä tun-
tuu, että poliitikot eivät us-
kalla puolustaa Talvivaaraa. 
Lindströmillä on toisenlaiset 
ajatukset. 

- Uskon, että kukaan ei ole 
sinänsä Talvivaaraa vastaan, 
vaan ympäristöasiat halutaan 
saada kuntoon. Se on myös 
työntekijöiden ja yhtiön etu. 

Lindströmin sympatiat ovat 
epävarmuuden keskellä olevi-
en kaivostyöläisten puolella. 

- Minulla on kokemusta löy-
sässä hirressä roikkumisesta 
kun olin töissä lakkautetulla 
UPM:n Voikkaan paperiteh-
taalla, joten toivon työnteki-
jöille tsemppiä ja jaksamista. 

  Talvivaaran arvioitu vuotuinen tuotanto täydessä 
  mittakaavassa: 

  50 000  tonnia nikkeliä vuodessa 

  90 000  tonnia sinkkiä vuodessa 

  15 000  tonnia kuparia vuodessa 

     1 800  tonnia kobolttia vuodessa 

     6 500  tonnia  uraania vuodessa
  (Lähde: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj)

- Minulla on kokemusta löysässä hirressä roikkumi-
sesta, kun olin töissä lakkautetulla UPM:n Voikkaan 
paperitehtaalla, sanoo perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Jari Lindström.

Jari Lindström

Talvivaaran työntekijöiden 
työsuojeluvaltuutettu Tero 
Pulkkinen uskoo kaivoksen 
elinkelpoisuuteen vaikeuk-
sista huolimatta. 

Nikkeli on kaivoksen pää-
tuote ja elinehto, sillä siitä tu-
lee rahaa. Kaivoksen metal-
litehtaan käyttöaste on ollut 
tänä vuonna 93 prosenttia ja 
nikkeliä on saatu tehtyä hyvä 
määrä. 

- Täällä on isot malmiva-
rannot kymmeniksi vuosik-
si, ammattitaitoinen henki-
löstö ja paras tekniikka, eli 
kaivos on iskukunnossa. Nyt 
vain bioliuotuskasa ja me-
tallitehdas ovat toiminnassa, 
mutta väellä on kova tekemi-
sen halu. Pitää saada vain ra-
hoitus kuntoon, niin saadaan 
tulosta aikaan ja ihmisille lei-

pää pöytään, Vetola sanoo. 
Lähikuukaudet näyttävät, 

millainen tie Talvivaaralla on 
edessään. Puhetta kaivosyh-
tiöstä varmaan riittää julki-
suudessa ja kulissien takana. 

- Kaivoksesta on tullut po-
liittinen pelinappula, jol-
la kalastellaan ääniä olemal-
la sitä vastaan tai tarvittaessa 
sen puolella. Eduskuntavaalit 
on ensi keväänä ja saa nähdä, 
mitä mieltä poliitikot silloin 
ovat Talvivaarasta, Pulkkinen 
odottaa. 

■ TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

Mitä Talvivaara tuottaa?

Metsähakkeelle lisätukea
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EU:ssa on yksitoista nettomaksajaa ja 
kuusitoista nettosaajaa. Suomi on yksi 
Euroopan suurimmista nettomaksajista.

SUOMI tunnetusti kuuluu 
EU:n nettomaksajien jouk-
koon. Tänä vuonna Suomen 
jäsenmaksuosuus nousee 
huimasti; vähän yli kuudes-
tasadasta miljoonasta noin         
1 153 miljoonaan euroon. 
Laskelmien mukaan tämä 
tarkoittaa sitä, että kansan-
tuotteeseen suhteutettuna 
Suomi tulee nousemaan ku-
luvana ja seuraavana vuonna 
ainakin kolmen suurimman 
nettomaksajan joukkoon, 
kenties jopa EU:n suurim-
maksi nettomaksajaksi. 

- Tämä johtuu oikeastaan 
siitä, ettei Suomi ole hakenut 
huojennuksia jäsenmaksui-
hinsa monen muun EU:n net-
tomaksajan tavoin, ja jos nii-
tä ei haeta, ei niitä myöskään 
myönnetä, perussuomalais-
ten kansanedustaja Ville Vä-
hämäki huomauttaa. 

Myös tullimaksujen 
tilitykset huomioitava 

Vuonna 2013 EU:n suu-
rimpia nettomaksajia olivat 
Ruotsi, Tanska, Saksa, Iso-
Britannia ja Hollanti. Suo-
mi oli sijalla yhdeksän. Tänä 
vuonna jäsenmaksu nousee 
lähes kaksinkertaiseksi joh-
tuen lähinnä tiettyjen tuki-
kausijaksojen päättymises-
tä. Osa jäsenmaksuhinnasta 
kompensoituu vuonna 2015, 
mutta siitä huolimatta muo-

dostuu Suomen nettomaksu-
osuudeksi vielä ensi vuonna-
kin noin 950 miljoonaa euroa. 

- Ei voida siis puhua, että 
korotus on vain tilapäinen, 
kun kahtena vuonna peräk-
käin Suomen maksuosuus on 
jo noin paljon, Vähä-
mäki arvelee. 

EU-jäsenmak-
sun suuruutta 
arvioitaessa pi-
tää ottaa huo-
mioon myös 
tullimaksujen 
tilitykset, jot-
ka eivät näy bud-
jetissa. Suomi tilit-
tää kantamistaan tulleista 
kolme neljäsosaa EU:lle ja pi-
tää itse kantopalkkiona loput. 
Vuonna 2013 Suomi keräsi 
tullimaksuja 166 miljoonaa, 
josta EU:lle tilitettiin 124,5 
miljoonaa ja Suomi sai pitää 
41,5 miljoonaa. 

- Toisin sanoen noin 125 
miljoonaa pitää myös huomi-
oida EU-jäsenmaksuun kuu-
luvana kuluna. Näin arvioi-
den Suomen jäsenmaksun 
hinnaksi tänä vuonna muo-
dostuisi noin 1 277 miljoonaa 
euroa, Vähämäki laskee.

Suomi maksanut 
2,5 miljardia muiden 
huojennuksia 

Kun monet muut maat saa-

vat maksuhelpotuksia, Suo-
men maksuosuus vastaavasti 
kasvaa. Suomi maksaa pel-
kästään Ison-Britannian jä-
senmaksuhelpotuksia 136 
miljoonaa euroa tänä vuonna. 

Valtiovarainministeriöstä 
toimitetuista tiedoista 

käyvät ilmi Suomen 
rahoitusosuudet 
eri maille myön-
nettyihin mak-
sualennuksiin 
vuosina 1995-
2014 eriteltyinä. 

Ison-Britannian 
(Yhdistyneen ku-

ningaskunnan) maksu-
alennuksesta Suomen osuus 
on ollut tähän mennessä         
1 549 miljoonaa euroa, Ison-
Britannian maksualennuk-
seen myönnetyn 75 prosentin 
alennuksen (Saksa, Hollan-
ti, Ruotsi, Itävalta) rahoitta-
misesta 578 miljoonaa, ALV-
maksun alennuksesta (Saksa, 
Hollanti, Ruotsi, Itävalta) 312 
miljoonaa ja BKTL-maksun 
alennuksesta (Hollanti, Ruot-
si) 63 miljoonaa euroa. 

- Arvion mukaan vuosi-
na 1995-2014 Suomi on mak-
sanut muiden maiden mak-
sualennuksia yhteensä noin       
2 502 miljoonaa euroa. Luvut 
ovat käyvin hinnoin. Vuonna 
2014 ei makseta muita kuin 
Yhdistyneen kuningaskun-
nan maksualennusta johtuen 
siitä, että uusi omien varojen 

PS P O L I T I I K K A

päätös ei ole vielä voimas-
sa. Muiden maksualennusten 
odotetaan tulevan takautu-
vasti maksuun vuonna 2016, 
kertoo neuvotteleva virka-
mies Armi Liinamaa valtio-
varainministeriöstä. 

Kuvio tuntuu 
oudolta 

Vähämäki pitää koko EU-
kuviossa kaikkein oudoimpa-
na sitä, että Suomi tukee huo-
mattavilla summilla muiden 
maiden maataloustuottajia, 
jotka ovat kotimaisten maata-
loustuottajien kovimpia kil-
pailijoita. 

- Saadaanhan sillä jäsen-
maksulla muutakin, mutta 
tämä kuvio tuntuu oudolta. 
EU:sta myönnetään maata-
loustukia, maaseudun ke-
hittämistukia, tukia työl-
lisyyden, kilpailukyvyn ja 
hallintoyhteistyön kehittämi-
seksi, mutta niiden vaikutta-
vuutta on paha mennä arvi-
oimaan. En muutenkaan näe 
kovin mielekkäänä toiminta-
na, että maksetaan EU:hun 
huomattavia summia, joi-
ta sitten anotaan takaisin hy-
vin monimutkaisella tavalla. 
Ehkä jotkut EU:n tieliiken-
nehankkeet ovat olleet hyviä, 
muiden muassa TEN-T-han-

Näin paljon 
maksamme 
EU:lle

Miksi Suomi ei hae jäsenmaksualennusta?
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ke, Vähämäki kertoo. 
Suomelle siis ei ole myön-

netty jäsenmaksuhelpotuk-
sia eikä niitä myöskään ole 
haettu. Syytä siihen, miksi ei 
ole haettu, on vaikea arvail-
la. Poliitikot usein perustele-
vat sitä muiden tukien säilyt-
tämisellä. 

- Monesti vedotaan siihen, 
että vaikka joku maatalous-
tuki saatiin säilytettyä, kun ei 
haettu helpotuksia. Vaikea on 
kuitenkin sanoa, mistä tässä 
oikeasti on kysymys. Nyt oli-
si aika lähteä ensimmäiseksi 
neuvottelemaan jäsenyyseh-
toja uusiksi ja ennen kaikkea 
hakemaan huojennusta Suo-
men jäsenmaksuihin, Vähä-
mäki toteaa. 

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA

Ville Vähämäki

Suomi on maksanut 

2,5 miljardia muiden 

huojennuksia!

Suomen 
nettomaksu-
osuus 
1995-2013 (M€)

1995:  - 70,8 

1996:  + 72,6 

1997:  + 30,1 

1998:  - 105,0 

1999:  - 200,0 

2000:  + 275,9 

2001:  - 153,0 

2002:  - 4,9 

2003:  - 26,7 

2004:  - 69,6 

2005:  - 84,8 

2006:  - 241 

2007:  - 171,6 

2008:  - 318,5 

2009:  - 544,2 

2010:  - 300,2 

2011:  - 652,1 

2012:  - 658,0

2013:  - 604,0 

(Lähde: Eurooppatiedotus) 

SUUREN valiokunnan perus-
suomalaiset jäsenet esittivät, 
ettei Suomi hyväksy EU:n ensi 
vuoden talousarviota, koska 
määrärahojen kasvua ei edel-
leenkään ole saatu kuriin.

- Päinvastoin, budjetti paisuu 
entisestään. Tämä takaa sen, 
että Suomen EU-jäsenmaksu-
osuus kasvaa tulevaisuudes-
sakin, Juho Eerola, Pietari Jääs-
keläinen, Anne Louhelainen ja 
Vesa-Matti Saarakkala varoit-
tavat.

Valitettavasti perussuomalais-
ten perusteltu ehdotus kaatui 
valiokunnassa äänin 18-4.

Tämänhetkisten arvioiden 
mukaan Suomen maksuosuus 
saattaa kuluvana vuonna nous-
ta yli miljardiin euroon.

- Tämä on kohtuutonta tilan-
teessa, jossa kotimaassa joudu-
taan jatkuvasti etsimään uusia 
leikkauskohteita ja tekemään 
kansalaisia rasittavia veronko-

rotuksia. Suomen talous on kui-
lun partaalla, eikä se siksi kai-
paa yhtäkään lisärasitusta EU:n 
suunnalta, perussuomalaiset 
sanovat.

Perussuomalaisten mielestä 
Suomen tulee ajaa painokkaas-
ti EU:n budjetin pienentämistä. 
Erityistä huomiota on kiinnitet-
tävä hallinnollisten kulujen leik-
kaamiseen ja byrokraattiarmei-
jan pienentämiseen.

- Myöskään suomalaisten ve-
ronmaksajien rahojen kierrät-
täminen Brysselin kautta ei ole 
maamme etujen mukaista. On 
järjetöntä lähettää ensin rahaa 
Brysseliin ja anoa sitä takaisin 
monimutkaisten ja aikaa vie-
vien prosessien kautta. Eten-
kin kun myönnetyt tuet ovat 
tehottomia ja huonosti koh-
dennettuja. Tutkimusten mu-
kaan EU:lta saatu tukieuro on 
Suomen talouskasvun kannalta 
vain 50 sentin arvoinen.

Perussuomalaiset: EU:n 
budjettia on leikattava
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PS E D U S K U N T A

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ottaa 
voimakkaasti kantaa lapsiin kohdistuvan 
jengiväkivallan ehkäisemiseksi. 

VIIME päivinä mediassa laa-
jalti esillä olleet väkivallan-
teot ovat kohdistuneet suo-
malaista syntyperää oleviin 
n. 10–18-vuotiaisiin lapsiin 
ja nuoriin. Uhrien määrä on 
suuri, ja osa on saanut paho-
jakin vammoja, mm. pisto-
haavoja ja luunmurtumia. 

Eduskuntaryhmän kaksi po-
liisikansanedustajaa Tom 
Packalén ja Mika Raatikai-
nen vaativat, että ongelmiin 
reagoidaan.

- Yhteiskuntarauham-
me on järkkymässä. Epäon-
nistuneen maahanmuutto-
politiikan seuraukset ovat 
realisoituneet pahimmal-

la mahdollisella tavalla, ryh-
män poliisikansanedustajat 
uskovat.

Kulttuurierot 
vaikeuttavat 
sopeutumista

Kansanedustajien mielestä 
on selvää, että kotouttamis-
toimet ovat epäonnistuneet, 
ja maahanmuuttajat itsekin 
ovat tutkimusten mukaan sitä 
mieltä, että kotouttamistoi-
mista ei ole ollut konkreet-
tista hyötyä. Maahanmuut-
topolitiikassa pitää panostaa 
siihen, että kotouttamistoi-

Kettunen: Avun tavoitettava myös syrjäytyneet nuoret
PERUSSUOMALAISET Kelan 
valtuutetut jättivät lakialoit-
teen viranomaisten välisen tie-
donvaihdon parantamisesta.

- Tarkoituksena on estää 
16-30-vuotiaiden nuorten syr-
jäytyminen ja auttaa syrjäy-
tyneitä nuoria parantamalla 
Kelan sekä TE-toimistojen ja so-
siaaliviranomaisen välistä tie-
donkulkua, kansanedustaja 
Pentti Kettunen selventää.

Viranomaisen välisellä toimi-
valla yhteistyöllä on keskeinen 
merkitys nuorten yhteiskunta-
osallisuuden edistämisessä.

- Syrjäytymisvaarassa ole-
va nuori on pyrittävä saamaan 
mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa sellaisten työ- ja sosi-
aalipalvelujen sekä tuen piiriin, 

joilla edistetään hänen kasvu-
aan ja itsenäistymistään sekä 
pääsyään koulutukseen ja työ-
markkinoille. Myös syrjäyty-
neitä nuoria on autettava, Ket-
tunen muistuttaa.

- Kelan, TE-toimistojen ja so-
siaaliviranomaisten välinen sa-
lassapitosäännösten estämättä 
tapahtuva tiedonkulku tehos-
taa hallintoa ja yksinkertaistaa 
sekä nopeuttaa nuorten asioin-
tia ja heidän auttamistaan eri 
viranomaisissa.

met ovat vaikuttavia eikä 
pelkkää silmänlumetta. Li-
säksi on jatkossa harkittava 
maahanmuuttajien taustan ja 
kotouttamistoimenpiteiden 
välistä yhteyttä.

- Jotta kotouttamistoimet 
onnistuvat, tulee myös miet-
tiä sitä, mistä maahanmuut-
tajat tulevat. On selvää, että 
samankaltaisista kulttuuri-
sista oloista tuleville henki-
löille integroituminen maa-
hamme ja yhteiskuntaamme 
on helpompaa kuin niille, joi-
den kulttuuritausta poikke-
aa omastamme, edustajat to-
teavat. 

- Maahanmuuttopolitiikan 
suuntaa on muutettava, ja sii-
hen tarvitaan yhteinen puo-
luerajat ylittävä tahtotila.

Syrjäytynyt nuori jää 
usein oman onnensa 
nojaan.

■ TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS KUVAT LEHTIKUVA

Yhteiskunta-
rauhamme on 
järkkymässä

PS:n poliisikansanedustajat: 
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Immonen: Vaaralliset tartuntataudit 
seulottava

Perussuomalaiset eivät 
hyväksy kiinteistöveron 
korotuksia

Perussuomalaisten 
välikysymys tehosi

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Olli Immonen jätti kir-
jallisen kysymyksen hallitukselle 
kansainvälisen liikkuvuuden ai-
heuttamien tartuntatautien le-
viämisen estämisestä Suomeen.

Kansainvälisen liikkuvuuden 
kasvun myötä tartuntatautien le-
viämisen riski on kasvanut. Län-
si-Afrikkaa koetteleva Ebola-epi-
demia on riistäytynyt käsistä ja 
uhkaa levitä useampiin maihin. 

- Viime vuosina on uutisoitu 
paljon myös maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden levittä-
mistä mahdollisista tuberkuloo-
sitartunnoista. Jokin aika sitten 
esimerkiksi Tampereen seudun 
ammattiopistossa jouduttiin tar-
kastamaan ja keuhkokuvaamaan 

noin 80 tuberkuloosille altistu-
nutta henkilöä. Tästä aiheutu-
neet kustannukset tulivat valtion 
maksettavaksi, Immonen muis-
tuttaa.

- Vuoden 2013 elokuussa il-
mestyneen saksalaistutkijoiden 
julkaisun mukaan tuberkuloo-
si aiheuttaa koko Euroopan alu-
eella 500 miljoonan euron kus-
tannukset. Lisäksi tämä sitkeä 
keuhkosairaus aiheuttaa yli vii-
den miljardin euron välilliset me-
not työvoiman tuottavuuden las-
kun takia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
tos THL ylläpitää maalistaa, jossa 
luokitellaan sairaudet, jotka kus-
takin maasta Suomeen tulevilta 
pakolaisilta ja turvapaikanhaki-

joilta seulotaan. Suomi ei kuiten-
kaan aseta maahantulolle ter-
veydellisiä vaatimuksia, eivätkä 
seulonta ja terveystarkastukset 
ole pakollisia, vaan niihin pyyde-
tään henkilöltä suostumus. 

- Tuberkuloosin sekä muiden 
THL:n maalistassa määritelty-
jen sairauksien seulonta tulisi 
asettaa pakolliseksi kaikille Suo-
meen saapuville kiintiöpakolai-
sille ja turvapaikanhakijoille. Li-
säksi maassamme olisi harkittava 
vakavasti seulonnan ulottamista 
koskemaan myös riskimaista saa-
puvia tutkinto- ja vaihto-opiske-
lijoita sekä työperäisiä maahan-
muuttajia, Immonen esittää.

EDUSKUNNAN valtiovarain-
valiokunta käsitteli tämänpäi-
väisessä kokouksessaan kiin-
teistöverolain muuttamista. 
Hallituksen ehdotus tarkoit-
taa käytännössä 48 miljoo-
nan euron suuruista veronko-
rotusta.

- Kiinteistöverolaki syntyi ai-
koinaan vuonna 1993 Esko 
Ahon johtaman keskustahal-
lituksen aikana, kun katumak-
su muutettiin kiinteistöve-
roksi. Sitä kautta veromuoto 
laajennettiin koskemaan 
myös asema- ja rakennus-
kaava-alueiden ulkopuoli-
sia kiinteistöjä loma-asunnot 
mukaan lukien, perussuoma-
laiset muistuttavat.

- Perussuomalaiset ei hyväk-
sy kiinteistöveron korotusta, 
sillä tasaverona se kohdistuu 

poikkeuksellisen voimakkaas-
ti pienituloisiin ja erityises-
ti yksinasuviin eläkeläisiin. 
Jokaisen on jossakin asutta-
va, joten omalla käytöksel-
lään kansalainen ei voi veroa 
välttää.

Valiokunnan perussuo-
malaiset jäsenet jättivät asi-
aan eriävän mielipiteen. Sii-
nä kiinnitetään huomiota 
myös siihen, että valtio suun-
nittelee valtionosuuksia alen-
tamalla keräävänsä itselleen 
kiinteistöveron korottamises-
ta kertyvät lisätulot.

- Tämä on hyvin ongelmal-
lista, koska kiinteistövero on 
nimenomaan kuntien vero, 
ja se on tarkoitettu kuntien 
omien menojen kattamiseen, 
perussuomalaiset tietävät.

PERUSSUOMALAISET ottavat 
tyytäväisinä vastaan kokoo-
muksen esityksen parlamen-
taarisen työn aloittamisesta 
liittyen sisäiseen turvallisuu-
teen.

- Suhtaudumme positiivi-
sesti siihen, että nyt aloite-
taan perusteellinen työ ylei-
sen turvallisuuden ja samalla 
myös oikeuslaitoksen toimin-
tojen takaamiseksi, puolue-
hallituksen julkilausumassa 
todetaan.

Timo Soinin ja Jari Lindströ-
min allekirjoitamassa julkilau-
sumassa muistutetaan perus-
suomalaisten kiinnittäneen 
jatkuvasti vakavaa huomiota 

poliisin resursseihin, oikeus-
laitoksen toimintaan ja kan-
salaisten kokemaan turvatto-
muuteen.

- Mehän nostimme asian 
tärkeyden esille Stubbin hal-
litukselle jätetyssä ensim-
mäisessä välikysymyksessä. 
Olemme toistuvasti vaatineet 
lisämäärärahoja sekä ulkoi-
seen että sisäiseen turvalli-
suuteen.

- Sisäinen turvallisuus ja oi-
keuslaitoksen toiminnan ta-
kaaminen ovat perussuoma-
laisten politiikan kulmakiviä 
ja pidämme hyvänä sitä, että 
päähallituspuolue kokoomus 
tukee tätä linjaa. 

Epäonnistuneen
maahanmuut-
topolitiikan 
seuraukset ovat 
perussuomalais-
ten poliisikan-
sanedustajien 
mukaan realisoi-
tuneet pahimmal-
la mahdollisella 
tavalla.

■  KOLUMNI

PUOLUSTUKSEN pitkän aikavälin haasteita pohti-
nut parlamentaarinen selvitysryhmä, jossa sain yhdes-
sä Tom Packalénin kanssa olla mukana, on päättänyt 
työnsä. 

RYHMÄN kanta on, että puolustusmateriaalin hankin-
taan on suunnattava lisärahoitusta vuodesta 2016 alka-
en. Lisäys olisi aluksi 50 miljoonaa euroa, ja määräraha 
kasvaisi asteittain 150 miljoonaan vuoteen 2020 men-
nessä. Lisäksi summiin tehtäisiin indeksikorotukset. 
Näkemys vastaa puolustushallinnon käsitystä puolus-
tusvoimien rahoitustarpeesta. 

MYÖHEMMIN on erikseen linjattava ilma- ja meri-
voimien 2020-luvun suurista materiaalihankinnoista, 
kuten Hornetien korvaamisesta. Asiat on otettava val-
misteluun ensi vaalikaudella, mutta päätöksiä tehdään 
vasta sitä seuraavalla. 

YMMÄRRYSTÄ määrärahojen korottamiselle löytyi 
yli hallitus-oppositiorajojen. 

UKRAINAN kriisi avitti vanhat puolueet huomaamaan, 
että omasta puolustuksestamme on huolehdittava, vaik-
ka Suomeen ei tällä hetkellä kohdistukaan sotilaallista 
uhkaa. Vain äärimmäinen vasemmisto vastusti lisäraho-
ja. On hyvä, että näin suuressa kansallisessa kysymyk-
sessä saavutetaan laaja parlamentaarinen konsensus. 

PERUSSUOMALAISET olisi maanpuolustukseen 
myötämielisesti suhtautuvana puolueena ollut valmis 
suurempaankin korotukseen ja nopeammalla aikatau-
lulla. Selvitysryhmän lopputulema on kuitenkin koh-
tuullinen kompromissi, jonka kanssa voi elää. Koko pro-
sessia voi pitää voittona puolueemme murtumattomalle 
peruslinjalle. 

LISÄRAHOITUS puolustusvoimille tulee todelliseen 
tarpeeseen, sillä tällä vaalikaudella tehdyt leikkaukset 
ovat olleet vastuuttoman suuria. Selvitysryhmän esi-
tys toisi puolet leikkauksista takaisin. Rahalla hankitaan 
etenkin maavoimille materiaalia vanhenevan tilalle. 

MIKÄLI määrärahoja ei nosteta, ei puolustusvoimat 
pysty huolehtimaan tehtävistään. Resurssien riittämät-
tömyys alkaa näkyä viimeistään vuosikymmenen lopul-
la. Sen jälkeen olisi pakko pohtia puolustuksemme pe-
ruspilareista - yleisestä asevelvollisuudesta, koko maan 
puolustamisesta ja sotilaallisesta liittoutumattomuudes-
ta - tinkimistä. 

VASEMMISTOLIITON eriävän mielipiteen lisäksi 
Vihreät jätti raporttiin lausuman, jonka mukaan sodan 
ajan joukkoja tulisi pienentää. Niiden vahvuutta vähen-
netään ensi vuonna puolustusvoimauudistuksen myötä 
350 000:sta 230 000 sotilaaseen. Pudotus on siis jo nyt 
roima, ja tätä pienemmällä joukolla Suomen kokoisen 
maan puolustaminen olisi kauniisti sanottuna hankalaa. 

SELVITYS sai punavihreiltä poliitikoilta kritiikkiä siitä, 
että se sitoo seuraavan eduskunnan ja hallituksen käsiä. 
Tämä ei pidä paikkansa. Nyt on saatu aikaan laaja yh-
teisymmärrys puolustusvoimien tulevasta rahoitustar-
peesta, mutta varsinaiset päätökset asiassa tehdään vas-
ta hallitusneuvotteluissa. Tulevissa eduskuntavaaleissa 
äänestetään siis myös puolustuksemme tulevaisuudesta.

Yhteisymmärrys 
puolustusrahoista

JUSSI NIINISTÖ
KANSANEDUSTAJA , 
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN PUH.JOHT. 
PERUSSUOMALAISTEN 1. VARA-
PUHEENJOHTAJA
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Helsinkiläinen Antti yöpyy tällä hetkellä helsinki-
läisessä asunnottomille tarkoitetussa asuntolassa 
avovaimonsa Nean kanssa. Vielä kuukausi sitten 
he nukkuivat pesutuvassa.
YHÄ useampi suomalainen 
on vailla vakinaista asuntoa. 
Kohtuuhintaisten asuntojen 
pula näkyy suoraan asunnot-
tomuuden kasvuna. Ongel-
ma on erityisen vakava pää-
kaupunkiseudulla ja suurten 
kaupunkien ympäristössä. 

- Mua ottaa päähän, kun 
mua katsotaan kuin halpaa 
makkaraa, asunnoton Antti 
myöntää.

 Väkevän elämän jäljet nä-
kyvät vajaa nelikymppisessä 
Antissa. Nuhruisten vaattei-
den lisäksi hänen vasemman 
kämmenselkänsä arpi näkyy 
selvästi. Se on vielä arka puu-
kotuksen jäljiltä.

- On mua myös ammuttu ja 
hakattu. Viimeiseksi emäntä-
ni (Nea) ex-mies. Puolustin 
naistani, niin kuin kuka ta-
hansa tekisi, hän kertoo.

 Kadulla Antti on asunut vii-
meisten kuuden vuoden aika-
na useasti.

- Välillä on ollut jotain kave-
rien kämppiä käytössä, mutta 
suurimmaksi osaksi olen jou-
tunut majoittumaan pesutu-
vissa ja rappukäytävissä.

 
22 jälkeen 

Antin mukaan taloyhtiön 
pesula on kodittomalle huo-

noista vaihtoehdoista se pa-
ras, varsinkin talvella. 

- Parempi nahkean kostea 
ilma kuin 30 asteen pakka-
nen, hän sanoo. 

Antti kertoo, että tavallises-
ti taloyhtiöiden sähköluk-
ko sulkee pesulan oven kel-
lo 22 jälkeen, jolloin tupa on 
lähes varmasti tyhjä - jollei 
joku muu kaveri ole sinne jo 
eksynyt.

- Viime talvena sain usein 
majoituttua yhden tutun “en-
tisen kodittoman” taloyhtiön 
pesulassa. Hän jätti pesuhar-
jan varren oven rakoon, jot-
ta pääsin livahtamaan sisään 
yhdessä emäntäni kanssa, 
Antti kuvailee. 

Kadulla on oma 
hierarkiansa

Haastattelun aikana Ant-
ti kaivaa hupparinsa sisältä 
metallisen pampun, jota hän 
käyttää, jos tilanne sitä vaa-
tii. Kadulla on oma hierar-
kiansa. Ajoittain majapaikois-
ta ja alkoholijuomista syntyy 
kiistaa. Antti kertoo olevansa 
vahvoilla. 

- Helpompi täällä kadulla 
on pärjätä kuin linnassa. Mua 
kunnioitetaan, sillä mainee-

ni tiedetään. Ruma elämä on 
ottanut paljon, mutta antanut 
mulle myös keinot selviytyä, 
hän luonnehti kymmennen 
vuoden mittaista vankila-ai-
kaansa. 

- Tällä hetkellä olen jok-
seenkin ylpeä siitä, että olen 
pysynyt kuusi vuotta pois lin-
nasta. Pelkään kuitenkin, että 
tilanne ei ole pysyvä. Jos en 
pian saa rahaa, joudun ra-
hoittamaan elämääni taas pi-
rikaupalla, hän sanoo vaka-
vana. 

Vankilakierre vei 
mukanaan

Vankilakierre imaisi Antin 
parikymppisenä. Sitä ennen 
Antti eli satakuntalaisess-
sa pikkukaupungissa tavallis-
ta nuoren elämää. Hän pelasi 
jääkiekkoa ja harrasti yleis-
urheilua. 

Antin mukaan jokin vaan 
meni pieleen ja kerta toisensa 
jälkeen “ryhdistäytymisestä” 
tuli hankalampaa. Ensimmäi-
nen tuomio tuli tapon yrityk-
sestä.

- Sen jälkeen urani on kul-
kenut Jokelan, Riihimäen, 
Kakolanmäen, Sörnäisten ja 
Katajanokan läpi. Tuomiot 

Yhä useampi kärsii asunnottomuudesta

PS P O L I T I I K K A

KUNTIEN kiristyvä taloustilan-
ne on jo alkanut heikentää vam-
maispalvelujen saatavuutta eri 
puolilla Suomea. Esimerkik-
si Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirastoon on tehty aiempaa 
enemmän kanteluja vammais-
palveluista. Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto on antanut 
Kallion peruspalvelukuntayh-
tymälle huomautuksen, kos-
ka vammaispalvelut eivät tänä 
vuonna ole toteutuneet Alavies-
kassa, Nivalassa, Sievissä ja Yli-
vieskassa lain vaatimassa aika-
taulussa.

Huomautuksen jälkeen Kalli-
on peruspalvelukuntayhtymä on 
tehnyt parannuksia palveluihin-
sa muun muassa palkkaamalla 
syyskuun alusta lisätyöntekijän 
henkilöstöpulan helpottamisek-
si. Asiasta kertoi ensimmäise-
nä Yle.

Oikeasti
syrjäytynyt

Rappukäytävät tulevat monelle 

asunnottomalla tutuiksi.

“MUA OTTAA 

PÄÄHÄN, 

KUN MUA 

KATSOTAAN 

KUIN HALPAA

MAKKARAA.”

Vammaispalveluissa puutteita



15

Asumiskustannukset vievät jopa 
60 prosenttia toimeentulosta 

Yli puolet asunnottomista 
helsinkiläisiä

ASUMISEN kalleus tuntuu eri-
tyisesti Helsingissä ja sen ke-
hyskunnissa. 

- Asumiskustannuksia on vai-
kea hillitä, koska kaupungin 
tonttivuokrat ovat niin korkei-
ta. Korotukset olivat jopa yli 
kymmenkertaisia. Ratkaisulla 
on monitahoiset ja pitkäkes-
toiset vaikutukset, eduskun-
nan valtiovarainvaliokunnan 
asunto- ja ympäristöjaoston 
puheenjohtaja Juha Väätäi-
nen tietää. 

Esimerkiksi Helsingissä on 
160 000 asuntoa kaupungin 
vuokratonteilla. Korkeat tont-
tivuokrat koskevat siis asuk-

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN alai-
sen Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskuksen mukaan 
marraskuussa 2012 Suomessa 
oli 7 850 asunnotonta, joista yli 
puolet oli helsinkiläisiä. 

Asunnottomien määrä ehti 
laskea 2000-luvun alkuvuosi-
na, mutta se on kääntynyt taas 
nousuun.

Moderni asunnottomuus sai 
ensi kerran suurempaa huomi-
ota loka-marraskuussa 1967, 

kun pakkasyöt surmasivat Hel-
singissä 44 asunnotonta mies-
tä. Tuosta tapahtumasta syn-
tyi Marraskuun liike. Sen jäljiltä 
Helsingin Ruoholahdessa avat-
tiin niin sanottu Liekkihotel-
li joka tunnettiin myös Lepak-
ko-nimellä.

Asunnottomien asiaa ajaa 
muun muassa Vailla vakinaista 
asuntoa ry: 
http://www.vvary.fi

Oikeasti
syrjäytynyt

OMISTUSASUJALLE voivat asu-
misen hoitokulut maksaa pit-
kän pennin, kerrotaan Kaup-
palehdessä. Tilastokeskuksen 
mukaan taloyhtiökerrostalon 
hoitokulut olivat viime vuonna 
keskimäärin 4,54 euroa neliöl-
tä kuussa. Reilu kolmasosa täs-
tä kulusta, 36 prosenttia, menee 

lämmitykseen, veteen ja talo-
yhtiön sähköön. Kiinteistölii-
ton tutkimus- ja kehitysjohtaja 
Jukka Keron mukaan tätä ”ener-
giapakettia” voi varsin helposti 
leikata kolmanneksella. 90-neli-
öisessä huoneistossa tämä mer-
kitsisi vuositasolla noin 580 eu-
ron säästöä.

- Lähtökohdaksi voi ottaa ve-
denkulutuksen leikkaamisen. 
Jos tyypillisestä vedenkulutuk-
sesta - 155 litraa/henkilö/vuo-
rokausi - kulutus pudotettaisiin 
100 litraan, säästöä kertyisi ne-
lihenkisellä perheellä noin 490 
euroa vuodessa, sanoo Kero.

Asumiskuluissa voi säästää

ovat tulleet niin huumausai-
neiden myynnistä kuin väki-
valtaisista teoista, hän sanoo.

Kuun alku 
- rahat meni jo

Antti saa toimeentulotukea, 
josta pakollisten vähennys-
ten jälkeen jää käteen 95 eu-
roa koko kuukauden menoi-
hin; ruokaan, puhelinlaskuun 
ja muihin tavallisiin arjen ku-
luihin.

- 95 euroa riittää muutaman 
tunnin. Ensin maksan ve-
lat kavereille ja loppurahalla 
ostan prepaid-aikaa puheli-
meen, hän kertoo.

Rahattomana Antin päi-
vät kuluvat huonosti. Työn-
hakuun ei ole aikaa, sillä arki 
kuluu selviytymiseen. Ruo-
kaa ei ole varaa ostaa, joten 
se täytyy varastaa.

- Juoksumokan eli ilmaisen 
pahvikahvin saa näppäräs-
ti mukaan aamuruuhkaisel-
ta kioskilta. Tietyissä ruoka-
kaupoissa on keskipäivällä 
sopivasti porukkaa, joten lou-
nastarpeetkin saa helposti 
mukaan. Usein kuitenkin os-
tan jotain halpaa epäilyn häl-
ventämiseksi, hän kertoo. 

Haastateltujen nimet on 
muutettu.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

kaiden enemmistöä. Väätäisen 
mukaan suuri ongelma näkyy 
myös Helsingin kiinteistöviras-
ton tonttiosaston uusimissa so-
pimuksissa.

- Se nostaa huoneistokohtai-
sia asumiskustannuksia kuu-
kausitasolla 50-200 euroa. 
Vuokra sidotaan indeksiin ja 
sitä sitoudutaan maksamaan 50 
vuotta. 

Lisäksi korotus on täysin vas-
tikkeeton eli siitä ei koidu vuok-
ralaiselle mitään lisähyötyä, hän 
lisää.

Myös vanhoja taloja rasittavat 
putkiremontit kallistavat vuok-
ra-asumista.

- Ne nostavat tonttivuokris-
ta riippumattomia yhtiövas-
tikkeita heti kaksinkertaisiksi 
kymmenien vuosien ajaksi.

“MUA OTTAA 

PÄÄHÄN, 

KUN MUA 

KATSOTAAN 

KUIN HALPAA

MAKKARAA.”
Juha Väätäinen
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Ennen vanhaan ihmiset äänestivät äidinkielensä, poliittisen ideolo-
giansa ja yhteiskuntaluokkansa mukaan. Nyt äänestyskäyttäytymi-
seen vaikuttavat myös miesten ja naisten toisistaan eriytyneet arvot.

SDP:N toukokuussa valit-
tu puheenjohtaja Antti Rin-
ne julistautui puheenjohtaja-
vaalin alla “äijäfeministiksi” 
Helsingin Sanomien haastat-
telussa. Moni Rinnettä kan-
nattanut demari varmaankin 
toivoi, että äijäfeministi pu-
heenjohtajana toisi takaisin 
perussuomalaisten kannat-
tajiksi siirtyneitä demareita 
- Urpilaisen linjoilla ollei-
ta naiskannattajia menettä-
mättä.

Rinne valittiin puheenjoh-
tajaksi 9. toukokuuta. Sdp:n 
kannatus oli Taloustutkimuk-
sella alkuvuoden haarukassa 
15,5-15,8 prosenttia. Touko-
kuun mittauksessa kannatus 
oli laskenut 15,0 prosenttiin, 
kesäkuussa 14,8 prosenttiin - 
heinäkuussa tuli historialli-
nen pohjanoteeraus 13,8.

Lukujen valossa näyttää sil-
tä, että äijäfeministi Rinne ei 

ainakaan alkuun onnis-
tunut tuomaan duunari-
miehiä takaisin demarien 

kannattajiksi, mutta sai kui-
tenkin karkotettua osan nai-
sista kokoomukseen. Elo-
kuussa kannatus elpyi 15,8 
prosenttiin, kun naisia palasi 
Sdp:n kannattajiksi.

Perussuomalaiset 
ja vihreät

Mutta miksi sukupuolel-
la ylipäätään on väliä? En-
nen vanhaan ihmiset äänesti-
vät äidinkielensä, poliittisen 
ideologiansa ja ennen kaik-
kea yhteiskuntaluokkansa 
mukaan. Vasemmisto kyseen-
alaisti perinteiset sukupuo-
liroolit 1960-luvulta alkaen, 
mutta tasa-arvokysymyk-
sen kohdalla jakolinja meni 
“edistyksellisten” ja “taantu-
muksellisten”, ei miesten ja 
naisten välillä.

Puoluekannatus ei yleisen 
käsityksen mukaan ollut vie-

lä 1970-luvul-
la kovin suku-
puolittunutta. 
Sitä on tosin 
vaikea todis-
taa, koska tut-
kimuslaitok-
silla ei ollut 
ennen van-
haan tapana 
yhdistellä puo-

lueiden kannatustietoihin 
taustamuuttujia, kuten suku-
puoli tai ikä. 

- Tarkkaa tietoa asiasta on 
vaikea löytää. Mutta ilman 
laajaa datan seurantaakin voi 
varsin turvallisesti sanoa, että 
kyllä politiikka ja puolueiden 
kannatus ovat sukupuolittu-
neet. Eihän ennen ollut mi-
tään perussuomalaisia eikä 
edes vihreitä, sanoo tutki-
muspäällikkö, yhteiskuntatie-
teiden tohtori Juho Rahko-
nen Taloustutkimuksesta.

- Nehän ovat sukupuolit-
tuneita puolueita, ja myös 
kristillisdemokraateissa on 
vihreiden tapaan kaksi kol-
masosaa naisia. Muissa puo-
lueissa miehet ja naiset ovat 
aika lailla tasoissa.

Tasa-arvo 
eriytti arvoja

Rahkosen mukaan vihreä 
liike oli aikanaan vastaisku 
yhteiskunnan koville, mas-
kuliinisille ja materialistisil-
le arvoille.

- Sukupolvi myöhem-
min perussuomalaisis-
ta tuli vastaiskun vastaisku, 
eli vastalause yhteiskunnan 
feminisoitumiselle ja masku-
liinisten, materialististen ar-
vojen heikkenemiselle. Siinä 
on jo todisteita politiikan su-
kupuolittuneisuudesta.

Aiemminhan julkinen elämä 
oli Rahkosen mukaan voit-
topuolisesti miesten aluetta. 

Naisten tulo politiikkaan vii-
me vuosikymmenien aikana 
on muuttanut agendaa niin, 
että on yhä enemmän leimal-
lisesti miesten aiheita ja nais-
ten aiheita.

 Jo puoli vuosisataa miesten 
ja naisten välistä tasa-arvoa 
ja sukupuoliroolien heiken-
tämistä on pidetty Suomessa 
hyvinä arvoina. Tasa-arvos-
ta huolimatta - vai ehkä juuri 
sen takia - miesten ja naisten 
arvot ovat eriytyneet. Erot 
heijastuvat paitsi politiik-
kaan, myös ihmissuhteisiin.

Miehet 
asiakeskeisempiä

 
Miehet ovat arvoiltaan ylei-

sesti ottaen materialisti-
sempia ja perinteikkäämpiä 

kuin naiset, Rahkonen ker-
too. Mies asuu maalla ja puu-
hailee autotallissaan, nainen 
asuu kaupungissa ja shop-
pailee sekä jakaa asioita 
somessa. 

- Tämä aiheut-
taa epäsuhdan 
ja vaikeuttaa ih-
misten pariutumis-
ta Suomessa, Rahkonen huo-
mauttaa.

Taloustutkimuksen Value-
graphics-arvotutkimuksen 
mukaan miesten suurin ar-
voluokka on asiakeskeiset. 
Naisten suurin arvoluokka on 
puolestaan elämykselliset.

- Sukupuolia erottavat eni-
ten toisistaan sellaiset ky-
symykset, jotka asettuvat 
materialismi-humanismi-
ulottuvuudelle, Rahkonen sa-
noo.

- Vielä nykyäänkin mies 
tuppaa olemaan enemmän se, 
joka kyselee kulujen perään 
ja miettii,  kuka tämän lys-
tin maksaa. Naisilla puoles-
taan korostuu enemmän kuin 
miehillä sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden ja tasa-ar-
voisuuden vaatimus sekä uni-
versalismi.

Naiset 
suvaitsevampia

Miesten ja naisten poliittis-
ten mielipiteiden eroista on 

Kun politiikka 
sukupuolittui

TÄNÄ vuonna Nobelin rauhan-
palkinto myönnettiin tyttöjen 
koulutusta puolustaneille pa-
kistanilaiselle Malala Yousafzail-
le (17) ja intialaiselle Kailash Sa-
tyarthille (60). Nobel-komitean 
mukaan palkitut ovat ponnis-
telleet lasten ja nuorten alista-

mista vastaan ja koulunkäynnin 
puolesta.

Malala Yousafzai nousi julki-
suuteen vuonna 2012 talebani-
en asemiehen ammuttua häntä 
koulumatkalla päähän sen jäl-
keen, kun Malala oli blogissaan 
puolustanut tyttöjen oikeut-

ta koulunkäyntiin. Tervehtymi-
sensä jälkeen hän on jatkanut 
kampanjointiaan lisääntyneis-
tä tappouhkauksista huolimatta. 
Satyathi puolestaan on tehnyt 
aktiivisesti työtä lapsityövoiman 
kitkemiseksi 1990-luvulta saak-
ka.

Nobelin rauhanpalkinto tyttöjen 
koulutuksen puolustajille

Naisten tulo politiikkaan viime
vuosikymmenien aikana on muut-
tanut agendaa niin, että on yhä 
enemmän leimallisesti miesten 
aiheita ja naisten aiheita.
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lukuisia esimerkkejä Talous-
tutkimuksen kyselyissä. 

Avioliittolain avaamista sa-
maa sukupuolta oleville kan-
nattaa naisista 68 ja miehis-
tä 62 prosenttia. Homo- ja 
lesboparien adoptio-oikeut-
ta kannattaa naisista 63 pro-
senttia, miehistä vain niukka 
enemmistö eli 51 prosenttia.

 Perintöveron poistoa kan-
nattaa miehistä 40, naisis-
ta 28 prosenttia. Naisista 78 
prosenttia katsoo, että halli-
tuksen on otettava ilmasto-
tieteen vaatimukset parem-
min huomioon ja toimittava 
nykyistä voimakkaammin il-
mastonmuutoksen torjumi-
seksi; miehistä tätä mieltä on 
55 prosenttia. 

 Tämän vuoden maaliskuus-
sa naisista kannatti Natoon 
liittymistä 18, miehistä 26 
prosenttia.

 Ydinvoimakysymyksessä 

sukupuolierot ovat erityisen 
suuret. Helmikuussa 2010 
ydinvoiman lisärakentamista 
rakenteilla olevan viidennen 
reaktorin jälkeen kannatti 
miehistä enemmistö, 51 pro-
senttia, naisista vain 31 pro-
senttia.

Eroja on myös suhtautumi-
sessa lasten ruumiilliseen ku-
rittamiseen. Naisista 67 pro-
senttia ei hyväksy lasten 
ruumiillista kurittamista mis-
sään tilanteessa, kun miehistä 
ehdottoman nollatoleranssin 
kannalla on 45 prosenttia.

Kakuntekijää 
kiinnostaa maksaja

Maahanmuuttopolitiikassa 
erot eivät ole ihan niin suu-
ria kuin monen mielikuvis-
sa. Miehistä 55 prosenttia piti 
Suomen maahanmuuttopo-
litiikkaa hieman tai aivan lii-

an löyhänä, naisista 47 pro-
senttia.

Politiikan sukupuolittunei-
suus ei Rahkosen mukaan 
enää juurikaan tarkoita sitä, 
että naiset olisivat vaatimas-
sa itselleen muodollisia oi-
keuksia - nehän ovat jo lähes 
kokonaan toteutuneet - vaan 
lähinnä sitä, että politiikan 
areenalla on naisille ominai-
sia moderneja, humanistisia 
teemoja entistä enemmän. 

- Miehet, etenkin perussuo-
malaiset, puolestaan pitävät 
vielä kakuntekijän näkökul-
maa esillä ja kysyvät aina sen 
oikeutetun kysymyksen: kuka 
maksaa?

■ TEKSTI MARKO HAMILO
      KUVAT LEHTIKUVA

Kun politiikka 
sukupuolittui

EUROOPAN talousveturina tun-
netun Saksan talous alkaa pii-
puttaa. Maa tarvitsisi “pienen 
ihmeen” välttääkseen taantu-
man. 

Saksan kausitasoitettu vien-
ti pieneni elokuussa 5,8 pro-
senttia heinäkuusta. Saksan te-
ollisuustuotanto putosi sekin 4 

prosenttia heinäkuusta. Saksa 
aiheutti hämmennystä kevääl-
lä, kun maan bruttokansantuo-
te pakitti 0,2 prosenttia. Mikä-
li Saksan talous supistuu myös 
kolmannella neljänneksellä, 
Saksa ajautuu taantumaan.

Vuoden 2011 Japanissa Fukus-
himassa tapahtuneen ydinvoi-

malaonnettomuuden jälkeen 
Saksassa on suljettu ydinvoi-
maloita ja siirrytty uusiutuvaan 
energiaan. Vaikutukset näkyvät 
nyt. Ranskalaisen energiayhtiö 
EDF:n johtaja Henri Proglio ku-
vailee Saksan energiamarkki-
noita katastrofaalisiksi. Proglion 
mukaan toinen Saksan suuresta 

energiayhtiöstä on viittä vaille 
konkurssissa, eikä hyvin mene 
toisellakaan. Yhtiöistä RWE ra-
portoi elokuun tuloksen painu-
neen yli 60 prosenttia, ja toinen 
energiajätti E.ON:in tulos ku-
tistui 20 prosentilla. RWE syytti 
ongelmistaan uusiutuvaa ener-
giatuotantoa.

Taantuma uhkaa Saksaa

Käräjäoikeus 
tyrmäsi Hauta-ahon 
kanteen

HELSINGIN käräjäoikeus on 
hylännyt vuoden 2013 syys-
kuussa vireille tulleen pe-
russuomalaisten puolueko-
kousta koskevan kanteen 
kokonaisuudessaan. Janak-
kalalaisen insinöörin Seppo 
Hauta-ahon jättämä kanne 
koski Joensuun puolueko-
kouksen lainmukaisuutta.

Oikeus päätti 10.10.2014 
antamassaan päätöksessä 
joko hylätä Hauta-ahon esit-
tämät vaatimuskohdat tai 
jättää ne tutkimatta. Oikeus 
velvoitti Hauta-ahon korvaa-
maan vastapuolen oikeuden-
käyntikuluja 55 800 eurolla 
kuukauden kuluessa päätök-
sestä. Oikeus ei sovitellut oi-
keudenkäyntikuluja kuin 
vähäisiltä osin, koska tuomio-
kirjelmän mukaan ”asia ei ole 

ollut odotettavissa olevalta 
lopputulokseltaan erityisen 
epäselvä eikä kantajalla ole 
katsottava olleen muutoin-
kaan perusteltua syytä kan-
teen nostamiseen.”

Puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo otti päätöksen 
tyytyväisenä vastaan. Tulos 
oli hänen mukaansa juuri se, 
mitä odotettiinkin.

- On hienoa, että asia saa-
tiin näinkin nopeasti päätök-
seen. Voitaisiinko nyt pikku-
hiljaa keskittyä olennaisiin 
kysymyksiin, kuten Suomen 
talouden kääntämiseen ta-
kaisin nousu-uralle, Slunga-
Poutsalo kysyy.

■ TEKSTI MATIAS TURKKILA
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Käräjäoikeus on hylännyt kaikki Seppo Hauta-
ahon perussuomalaista puoluetta kohtaan esittä-
mät vaatimukset. Hauta-aho velvoitettiin maksa-
maan oikeudenkäyntikuluina 55 800 euroa. 
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Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin 
tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa 
tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimi-
tusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan 
puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtiti-
lausten määrästä ja toimituksesta.  Tilaukset täy-
tyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten 
nettisivuilta.

Perussuomalaisen
nipputilaukset

Kokoukset ja tapahtumat
Ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään mennessä osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 28.10.2014 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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