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Perussuomalaiset torppasi Keva-Rädyn 
poskettoman palkankorotuksen

Miten Suomi saadaan 
uudelleen nousuun?

Perussuomalaisten 
sote-malli pitää 
palvelut lähellä

Rakentajista 
tuli pätkä-
työläisiä



Kotoutumisen 
kommervenkit

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

Himanen onkin 
perussuomalainen?

Perussuomalaiset 
ovat eniten vaatineet 
Pekka Himasen 
peräänkuuluttamaa 
avoimuutta päätök-
sentekoon, kirjoittaa 
tutkijan surullisen-
kuuluisaan raporttiin 
tutustunut Matti 
Hukari.

TOHTORI Pekka Himasen toimittama 
ja tohtori Manuel Castellsin johtama sel-
vitys ”kestävän kehityksen malli – globaa-
li näkökulma” julkistettiin valtioneuvoston 
kanslian julkaisusarjassa 8.11.2013. 

Yle uutisoi pääuutislähetyksessään, että 
Himasen tutkijaryhmä näkee Suomen tu-
levaisuudelle jopa 8 miljardin vuosittaista 
kestävyysvajettakin suuremman uhan. Se 
on yhteiskuntamme sulkeutunut ilmapii-
ri, jota ilmentää perussuomalaisten huikea 
menestys vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. 

Ylen uutisoinnin perusteella Himanen 
siis päättelee viisaudessaan, että jos Timo 
Soini ei olisi perustanut perussuomalais-
ten puoluetta, Suomi olisi avoimempi. On 
silmiinpistävää, että Himanen ei näe Suo-
men tulevaisuudelle mitään uhkaa poli-
tiikkamme sisäisessä korruptiossa, jon-
ka osittainen paljastuminen oli yksi osasyy 
perussuomalaisten hyvään vaalimenestyk-
seen eduskuntavaaleissa 2011. 

Miksi Himanen ei 
moittinut presidenttiä?

Himasen tutkimuksessa on yhteensä 354 
sivua ja lisäksi lähdeluetteloa 30 sivua. 
Ylen uutisoinnissa mainittua kysymys-
tä Himanen pohtii vain kolmella sivulla 
ja niilläkin ainoastaan muutaman lauseen 
verran. Himanen ei ole selvästikään viitsi-
nyt edes tutustua perussuomalaisten puo-
lueohjelmaan, vuoden 2011 vaaliohjelmaan 
eikä näköjään edes Sampo Terhon talous-
työryhmän raporttiin. Himanen ei mainit-
sekaan mitään edellä mainituista teksteis-
tä lähdeluettelossaan. Olisi kannattanut 
tutustua; silloin hän olisi havainnut, että 
perussuomaisten politiikka vastaa suo-
malaisista puolueista eniten Himasen tut-
kijoiden esiin tuomia malleja. 

Himanen otaksuu kansallismielisten voi-
mien vastustavan kaikenlaista avoimuut-
ta, jota edustaa maahanmuutto, EU ja euro. 
Himasen ja Castellsin mukaan euron tuki-
pakettien vastustaminen on vaarantanut 
EU-maiden keskinäisen solidaarisuuden. 
Miksi sitten euromaissa kansalaiset kapi-
noivat, vaikka tukipaketit tehtiin? Yhä use-
ammat talousasiantuntijat ovat sitä miel-
tä, että tukipaketeilla pelastettiin pankit, ei 
kansalaisia. Timo Soini oli tätä mieltä alun 
perin ja vastusti tukipaketteja nimenomaan 
solidaarisuuden vuoksi kriisimaiden kan-
salaisia kohtaan. 

Euron ympärillä tehtävät päätökset ja nii-
den päätösten tekijät ovat irvikuva avoi-
muudesta. Perussuomalaiset ovat eniten 
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SATEINEN aamu Helsingissä. Kaupungintalolle on kerääntynyt sa-
takunta ihmistä kuulemaan kansainvälisen Open Society Foundations 
-tutkimusryhmän analyysia siitä, mikä on somalien tilanne tässä kau-
pungissa.  

LÄPEENSÄ velkaantuneen Helsingin kaupunginjohtaja, kokoomus-
lainen Jussi Pajunen avaa tilaisuuden. Puheesta puskevat läpi termit 
”moninaisuus”, ”tiivis yhteys” ja ”muiden maiden tekemien virheiden 
välttäminen”. Pajusen puheen perusteella voisi luulla, että kotoutumi-
nen sujuisi valtakunnan pääkaupungissa mallikkaasti, ja että tulevai-
suus olisi mennyttä parempi. 

MUTTA somaliyhteisön asiat eivät ole hyvin. Kädessäni oleva raport-
ti puhuu rujoa kieltään siitä, mihin tilanteeseen kaupungin yhteisö on 
ajautunut. Tutkimusryhmän esiin nostamat koulutusta ja työllisyyttä 
kuvaavat tilastotiedot ovat rajuja:  

TYÖIKÄISISTÄ somalinaisista on töissä 13 prosenttia - siis joka kah-
deksas. Miesten luku on hieman parempi, mutta silti: vain joka nel-
jäs työikäisistä käy töissä. Yrittäjiksi on työikäisistä miehistä ryhtynyt 
prosentin puolikas. Naisista pyöreä nolla. 

TUTKIMUKSEN ehkä kaikkein hätkähdyttävin kohta löytyi koulu-
tusta käsittelevästä osasta: Helsingin alueen yliopistoissa ei tutkimuk-
sen mukaan opiskele ainoatakaan somalia. 
Ensimmäiset somalit rantautuivat Suomeen yli 20 vuotta sitten. Miksi 
tilanne on yhä näin kehno? Ja mitä sille voidaan tehdä? 

KOTOUTUMISTA on tutkittu paljon. Sen pääperiaatteista ollaan 
varsin yksimielisiä - kielitaito ja työ nopeuttavat kotoutumista.  Ja nii-
den puute vastaavasti hidastaa sitä. 

KIELIKOULUTUKSEN lisääminen vaatisi rahaa, mutta valtiolla ja 
kunnilla on niin valtavat säästöpaineet, että uusia menoja on turha 
esittää. Ja huonossa suhdanteessa työmarkkinatkaan eivät vedä. 
Ratkaisuksi tarjotaan usein sitä, että kaupungin tulisi työllistää pako-
laistaustaisia ihmisiä enemmän. Sekä vielä järeämpänä toimena sitä, 
että työpaikkoja pitäisi kiintiöidä etnisin perustein. Voidaanko näin 
toimia?

HARVA olisi valmis palauttamaan Kevan väistynyttä toimitusjohta-
jaa Merja Ailusta takaisin työhönsä, johon hänet oli alun perin nos-
tettu keskustan poliittisen läänityksen ansiosta, ohi pätevämpien haki-
joiden. Poliittinen läänitys ei ollut kestävä syy palkkauspäätöksiin – ja 
aivan yhtä heikko syy olisi etnisin perustein tehty läänitys.  Työpaikko-
jen jakaminen toissijaisin perustein on yksiselitteisesti väärin.
 
OSF-RYHMÄN raportti kertoo lukuisista muistakin somaliyhteisöä 
riivaavista ongelmista. Nuorten identiteettikriisi kahden kulttuurin 
välissä, syrjintäkokemukset, koulupudokkuus ja naisten huono ase-
ma ovat niistä päällimmäisiä. Somaliäideistä puolet on yksinhuoltajia. 
Keskimääräinen lapsiluku on neljä. 

EI kovin hyvältä näytä. Mikä sitten auttaisi? 

VASTAUS tuskin löytyy mahdollisimman suurta erilaisuutta koros-
tavien ”moninaisuus” tai ”monikulttuurisuus”-käsitehirviöiden takaa 
- ne kun ovat vain omiaan alleviivaamaan sitä, että maahanmuuttajat 
poikkeavat muista. Harva työnantaja kuitenkaan haluaa työntekijöil-
tään erilaisuutta. He haluavat ennustettavasti käyttäytyviä, tehokkai-
ta työntekijöitä.  Ja edelleen on erittäin vaikeaa ymmärtää, miksi Afri-
kan sarvea vuosisatoja hallinnut somalikansa on ylipäätään alistunut 
täkäläisen humanistipoppoon erilaisuusobjekteiksi. Ehkei kannattaisi. 

RAPORTIN lukujen valossa olisi mielestäni rehellistä todeta, että 
nykyisenkaltainen kotouttamisstrategia ei toimi, ja kotoutuminen on 
suurimmalta osin epäonnistunut. Ne virheet, joita kaupunginjohtaja 
Pajunen sanoi tehdyn muualla, on nyt toistettu täällä. 
Viime kädessä ainoa tapa saavuttaa kantaväestön hyväksyntä on työl-
listyä laajassa mittakaavassa. Jos tähän joskus päästään, monet muut 
ongelmat asettuvat siedettävämmälle tasolle. 

KAIKEN ytimessä on työ. Niin keinona kuin tavoitteenakin. On uu-
rastettava, jotta pääsisi lopulta töihin. Sellainen on tämän päivän maa-
ilma.

vaatineet Himasen peräänkuuluttamaa 
avoimuutta päätöksentekoon. President-
ti Sauli Niinistö on todennut parasta soli-
daarisuutta olevan sen, että jokainen maa 
huolehtii itse taloudestaan hyvin, eikä jaa 
taakkaansa epäsolidaarisesti muille mail-
le. Kas kun Himanen ja Castells eivät huo-
manneet moittia presidenttiämme.   

Euroopan unionin komissio on toinen esi-
merkki avoimuuden puutteesta. EU:n tilin-
tarkastustuomioistuin on kieltäytynyt hy-
väksymästä kokonaisuudessaan komission 
tilejä jokaisena vuotena, jotka Suomi on ol-
lut EU:n jäsenenä. Edesmennyt toimittaja 
Erkki Toivanen kirjoitti jo 2007, että lii-
keyrityksenä EU olisi pantu konkurssiin, ja 
sen johto istuisi telkien takana. Tänä vuon-
na on löytynyt jälleen uusi ennätys huonos-
ti tehdystä EU:n rahanjaosta. Vuonna 2012 
rahaa on jaettu loiskäytössä 7 miljardia. 
Komission omat tutkimukset eivät silti löy-
dä pienintäkään väärinkäyttöä.

Perussuomalaisten 
vanavedessä

Maahanmuutossa Himanen kehuu Kali-
fornian mallia, jossa luovien, hyvätuloisten 
ja hyvin koulutettujen ihmisten maahan-



Himanen onkin 
perussuomalainen?

muutto lisää taloudellista kasvua. Juuri tätä 
ovat perussuomalaisetkin toitottaneet ja kri-
tisoineet maahanmuuttopolitiikkaamme siitä, 
että suvaitsevaisuuspisteitä keräävät poliitikot 
haluavat tuoda tänne ihmisiä, jotka sopeutu-
vat mahdollisimman huonosti ja ovat kaikkea 
muuta kuin Himasen ihannoimaa piilaaksopo-
rukkaa. 

Himanen kiinnittää myös huomiota yrittäjä-
vastaiseen ja kateuden kyllästämään ilmapii-
riimme. Tässäkin asiassa hän on perussuoma-
laisten linjalla. Viime presidentinvaaleissa ja 
kunnallisvaaleissa Timo Soini oli ainoa puo-
luejohtaja, joka puhui tarpeesta lisätä konkurs-
silainsäädäntöön henkilökohtaisen konkurssin 
mahdollisuus. Tällöin yrittäjänä toiminut kon-
kurssin tehnyt ihminen ei jäisi loppuelämäk-
seen häpeään ja toimintakieltoon.  

Tutkimusta voi 
verrata dekkariin

Kolmas esimerkki koskee tuloerojen kasvua. 
Tieteellisesti perustellen ja eri maiden sisäi-
siä tuloeroja vertailemalla Himanen toteaa sen 
uhaksi luottamuksen ilmapiirin lisäämiselle 
ja sitä kautta kestävälle taloudelliselle kasvul-
le. Taas ollaan perussuomalaisuuden ytimessä. 
Perussuomalaiset ovat ehdottaneet kattoa suu-

rille eläkkeille ja pienimmille kansaneläkkeil-
le tasokorotusta. Ylisuuret eläkkeet edustavat 
räikeää yhteiskunnan eriarvoisuutta. Tähän 
eivät Himasen suitsuttamat hallituspuolu-
eet halua puuttua. Eläkekatolla saisi osaltaan 
paikattua kestävyysvajetta ja luotua henkistä 
luottamuksen ilmapiiriä. 

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, 
mutta apua siihen löytyy usein kevyemmäs-
täkin kaunokirjallisuudesta enemmän kuin 
hallituksen rahoilla tehdyistä tutkimuksista. 
Esimerkiksi Reijo Mäen humoristisessa dek-
karissa Hard Luck Cafe esitetty surrealistinen 
tulevaisuuden visio Suomesta vuonna 2025 on 
edennyt hämmästyttävästi kuluneen 7 vuoden 
aikana. Dekkarin yksinkertainen sanoma on, 
että jos kilpailukykymme murenee ja vientiin 
suuntautuneet, ensisijaisesti teollisuuden työ-
paikat edelleen vähenevät, siirrymme vihre-
ään keräilytalouteen ja susiraja siirtyy kehä yk-
köselle. Suunnilleen samaan näkyy päätyneen 
myös Himanen tulevaisuusselvityksessään. 

■ TEKSTI MATTI HUKARI
    KUVA LEHTIKUVA
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Himanen ei ole sel-
västikään viitsinyt 
edes tutustua perus-
suomalaisten puolue-
ohjelmaan, vuoden 
2011 vaaliohjelmaan 
eikä näköjään edes 
Sampo Terhon 
taloustyöryhmän 
raporttiin.

SUOMEN talous on ajautunut pysäh-
tyneisyyden tilaan. Keskeiset tunnus-
luvut osoittavat, että olemme täysin 
pudonneet Saksan kelkasta. Lähestym-
me Italian ja Ranskan lukuja, kahta eu-
romaata, jotka ovat luottoluokitusten 
laskun myötä lähellä kriisiä. Valtio-
tieteiden tohtori Heikki Koskenkylän 
tiukka analyysi Suomen taloudesta ja 
sen mahdollisuuksista.

PERUSSUOMALAISTEN mielestä perus-
kunnat on säilytettävä, koska päätök-
set on tehtävä mahdollisimman lähellä 
ihmistä. Tällöin kansalaisten toiveet ja 
tarpeet tunnetaan hyvin ja lähipalve-
lut ja lähidemokratia toimivat. 

RAKENTAMINEN supistuu tänä vuonna 
3 prosenttia, eikä se käänny vielä ensi 
vuonnakaan kasvuun. Rakennusalan 
työttömyysaste kohosi huhti-kesä-
kuussa 11,3 prosenttiin.  Hollolalaisen 
pienyrittäjän Jari Ronkaisen työmaalla 
eletään hetki kerrallaan. Huterat ra-
kennusalan näkymät pakottavat kir-
vesmies-yrittäjän pätkätyöllistäjäksi.

KUNNALLISTEN koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten rakennusten 
kunnossapito ja korjaus vie rahaa. Useissa kunnissa on herätelty aja-
tusta siirtää osa kiinteistöistä emokunnan taseen ulkopuolisiin yhti-
öihin, jolloin kunnan taloudellinen tilanne näyttäisi paremmalta aina-
kin paperilla. 

PERUSSUOMALAISILLA on jo 14 EU-
ehdokasta, joista tässä numerossa 
esittelyssä pääluottamusmies Marko 
Kulpakko (kuvassa) sekä kansanedusta-
jat Pirkko Mattila ja Juho Eerola. 

Mikä 
auttaa 
pysähtynyttä 
Suomea?

Perus-
suomalaisten 
palvelukunnat

Töitä vain 
pätkissä

Perus-
suomalaiset 
EU-ehdokkaat

Kiinteistöyhtiö ei ole pelastus

S.4

S.6

S.10

S.16

S.12
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PS
P O L I T I I K K A

Miten Suomi 
saadaan 
uudelleen 
nousuun?
Suomen talous on ajautunut pysähtyneisyyden 
tilaan. Keskeiset tunnusluvut osoittavat, että 
olemme täysin pudonneet Saksan kelkasta. 
Lähestymme Italian ja Ranskan lukuja, kahta 
euromaata, jotka ovat luottoluokitusten 
laskun myötä lähellä kriisiä.

VIELÄ kymmenkunta vuotta 
sitten, toivuttuamme 1990-lu-
vun alun lamasta ja Noki-
an kulta-aikana, taloutemme 
oli Euroopan kärjessä ja me-
nestystämme ihailtiin laajalti. 
Tuolloinen kahdeksan prosen-
tin vaihtotaseen ylijäämä suh-
teessa bruttokansantuotteeseen 
(BKT) oli todella korkea ja ker-
toi erinomaisesta kilpailukyvys-
tä. Työllisyysaste oli 71,5 pro-
senttia oltuaan laman aikaan 
vain 64 prosenttia. Valtion vel-
ka suhteessa BKT:een oli vain 
35 prosenttia eli EU:n alimpia 
ja valtion budjetti oli tasapai-
nossa. 

Kun Suomen lukuja tänä päi-
vänä verrataan kriiseistä huo-

limatta menestyneiden pien-
ten maiden (Itävalta, Hollanti, 
Ruotsi, Sveitsi ja Tanska) ja suu-
ren Saksan lukuihin, tulos on 
hätkähdyttävä. Suomi on pu-
donnut täysin kelkasta. Vaihto-
taseen ylijäämämme on muut-
tunut alijäämäksi kun taas 
kaikilla edellä mainituilla on 
huomattava ylijäämä (3, 10, 6, 
12, ja 5 sekä Saksalla 7 %). 

Heikko kilpailukyky 
ja ylikorkea kokonais-
verotus

Kilpailukykymme on suoras-
taan romahtanut. Ruotsin ja 
Tanskan menestys on merkil-

le pantavaa. Valtion budjetin 
osalta vertailumailla on ta-
sapaino tai pienehkö alijää-
mä kun taas Suomella kaik-
kia niitä suurempi alijäämä. 
Suomen valtion velka-as-
te on edelleen alhaisem-
pi kuin osalla vertailumaita 
pois lukien Ruotsi ja Sveitsi, 
mutta velka-asteen kasvu-
vauhti on muita nopeampi. 
Erittäin huolestuttavaa on 
vertailumaita selvästi huo-

nompi työllisyysaste (työl-

listen osuus työikäisestä väes-
tä). Meillä se on 68 prosenttia 
ja laskee edelleen. Vertailumail-
la se on välillä 73-75 prosenttia 
eli ratkaisevasti Suomea korke-
ampi. Suomi ei yksinkertaisesti 
työllistä enää. 

Ylikorkea kokonaisverotus 
tainnuttaa tyystin talouskasvun. 
Vain julkinen sektori kasvaa 
edelleen. Suhteellisesti julkiset 
menomme ovat EU:n korkeim-
pia peräti 57 % BKT:sta eli lähes 
Ranskan tasoa. Suomi on kohta 
60 % tasolla, jolloin koko EU:n 
suhteellisesti suurin julkinen 
talous on Suomessa. Ykkössijaa 
ei kannata juhlia, suruliputus 
on paikallaan. Ongelma on ää-
rimmäisen vakava.  Sosiaalide-
mokraattinen hyvinvointivaltio 
on tullut tiensä päähän ja alas-
ajo on alkamassa.

Kriisitietoisuus Suomessa on 
selvästi kasvanut. Yrityksissä ja 
erityisesti teollisuudessa ongel-
mien kärjistyminen havaittiin jo 
vuosia sitten. Valtioneuvosto on 
ollut viimeisiä ja valtiovarain-
ministeri viimeisin, joka vasta 
elokuussa havaitsi tilanteen va-
kavuuden. Todellisuudessa ta-
loutemme huononeminen nä-
kyi jo vuoden 2007 jälkeen, 

Talous hiipuu ja rakenne-
ongelmat kärjistyvät

KUNTIEN MENOJEN VÄHENTÄMINEN 
TEHTÄVIÄ KARSIMALLA
HALLITUKSEN arvio julkisen talouden kestävyysvajeesta on lähes 10 mil-
jardia euroa eli noin 5 prosenttia suhteessa BKT:een. Kuntien tehtäviä 
karsittaisiin yhden miljardin verran. Toinen miljardi säästöä saataisiin ko-
hottamalla kuntien tuottavuutta ja osin verojakin. Kahden miljardin sääs-
tö yhteensä olisi noin yksi prosenttiyksikkö koko kestävyysvajeesta. 
Tavoite on mahdollista saavuttaa vain karsimalla myös sosiaali- ja terve-
ysalan sekä koulutuksen menoja, koska ne ovat noin 75 prosenttia kunti-
en menoista.

TYÖURAT JA 
TYÖNTARJONTA
HALLITUKSEN tavoitteena on tässä-
kin 2,8 miljardin säästö, joka on lä-
hes kolmannes koko kestävyysva-
jeesta. Hallituksen suunnitelma on 
täysin avoin. Eläkeikää joudutaan 
välttämättä nostamaan. Sopiva ta-
voite voisi olla aluksi 64 vuoteen ja 
aikaa myöten 65-66 vuoteen. Rat-
kaisevaa olisi kuitenkin kaikkinai-
nen työmarkkinoiden joustojen li-
säys. Oppia voidaan ottaa Gerhard 
Schröderin ns. Harz-paketista Sak-
sassa 2000-luvun alussa. Työttö-
myyskorvauksia tulisi alentaa, mikä 
kannustaisi työn tarjontaan. Palkat 
tulisi sopia yritystasolla ja palkka-
sopimusten yleissitovuus tulisi lo-
pettaa. Sitä ei ole muissakaan poh-
joismaissa. Radikaalit uudistukset 
ovat tarpeen, jotta työllisyys saa-
daan muiden pohjoismaiden tasol-
le. Toistaiseksi tämä on vain kaukai-
nen haave.

Rahoituskonsultti, valtiotieteiden tohtori ja Suomen Pankin 
johtajistoon kuulunut Heikki Koskenkylä tunnetaan tiukoista 
kannanotoistaan. 

Suomi tarvitsee uusia 
yrityksiä PK-sektorille.
Vientimme ei voi enää 
perustua vain investointi-
tavaroihin ja metsä-
teollisuuteen.

■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ, VTT, 
    KUVA LEHTIKUVA
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■  KOLUMNI

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

Rivit tiiviiksi
PERUSSUOMALAISET on kansanliikkeenä tiukemman 
luupin alla kuin muut puolueet. Jokainen puoluettamme kos-
keva kriittinen tai kielteinen uutinen revitellään isosti. Näin 
käy etenkin, jos tuollainen uutinen tulee puolueen omista ri-
veistä.

TURKISSA on sanonta, että se vaatii yhden ihmisen heittä-
mään kiven kuoppaan ja tuhat kaivamaan sen ulos. Se on hy-
vin sanottu. Tähän päivään soveltaen se tarkoittaa sitä, että 
yksi ihminen ei voi jarruttaa yhteistä linjaa. 

PERUSSUOMALAISTEN voima on kentässä, sen työssä ja 
tuessa. Ilman jäsenistömme tukea emme voi mitään tehdä. 
Elämme syyskokousten aikaa. Piireissä ja paikallisyhdistyk-
sissä tehdään valintoja. Joskus niistä äänestetään. Se on de-
mokratiaa. Vaalin jälkeen pitää elää päätöksen mukaan. Valit-
tujen pitää antaa johtaa. Tuota mandaattia ei pidä hakea joka 
hallituksen kokouksessa uudestaan.

KUN päätökset on tehty, pulinat pois. Se on reilu linja. Aina 
on olemassa ihmisiä, jotka asian hävittyään aloittavat sääntö-
kirjasaivartelun. Heistä ei ole yhteiseen rintamaan. Olen huo-
mannut, että tämä oppi menee nykyisen paremmin perille. 

EUROVAALIT lähestyvät. Vain kentän tuki ja ehdokkaiden 
työ sekä kestävä linja tuovat halutun tuloksen. Rivit tiiviiksi. 
Sen olemme velkaa itsellemme, toisillemme ja kannattajil-
lemme. Perussuomalaiset on Suomen paras puolue, pidetään 
se sellaisena.

EN ole ikinä vuotanut luottamuksellisia tietoja. Ikävä kyllä vii-
me päivien kokemusten perusteella kaikki eivät toimi samoin. 
Halveksin Juudaksia. Oman pesän likaajille ei pidä antaa periksi. 
Kentältä saamani palautteen perusteella heille pitää antaa ken-
kää. Olen samaa mieltä.

JULKISEN SEKTORIN 
TUOTTAVUUDEN KASVU
HALLITUKSEN tavoite on kunnianhimoinen eli peräti 
2,8 miljardin säästö tuottavuutta parantamalla. Tämä 
olisi 1,4 prosenttiyksikköä viiden prosenttiyksikön 
kestävyysvajeesta eli kolmannes. Tuottavuuden kasvu 
on ollut julkisessa taloudessa paljon hitaampaa kuin 
yrityksissä. Tuottavuutta voidaan parantaa monin kei-
noin kuten töiden organisoinnilla, johtamisella ja mo-
tivoimalla työntekijöitä. Käytännössä tehokkain tapa 
on kuitenkin työvoiman vähentäminen. Julkinen talous 
on Suomessa pian EU:n suurin, sen kokoa on pienen-
nettävä rajusti. Tavoitteena tulisi olla 45 % taso jul-
kisen talouden BKT-osuudessa kun se nyt se on 57 %.  
Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan ainakin 10 vuotta 
ja vielä monta hallitusta!

Vain julkisia menoja karsimalla saadaan kokonais-
veroaste laskemaan. Tämä on välttämätöntä, kos-
ka ylikorkea kokonaisverorasitus tappaa tyystin ta-
louskasvun ja aiheuttaa valtavia kannustinongelmia 
työntekijöille ja yrityksille.

TALOUDEN TUOTANTOPOTENTIAALIN 
PARANTAMINEN
TÄMÄ on haastava tavoite, johon hallituksella ei 
ole toistaiseksi mitään tarjottavaa, vaikka ta-
voitteeksi onkin asetettu 1,2 miljardia euroa kes-
tävyysvajeesta (5 mrd) eli 0,6 prosenttiyksikköä.

Tuotantopotentiaalin nostaminen onnistuu par-
haiten muuttamalla balanssia julkisen ja yksi-
tyisen sektorin välillä. Julkisen sektorin kokoa 
olisi alennettava tuntuvasti ja vastaavasti yksi-
tyisen osuuden kasvatettava. Uutta yrittäjyyt-

tä tulisi kannustaa monin keinoin. Osinkovero-
tus tulee korjata neutraaliksi, koska se ei saa olla 
epäneutraali yritysmuodon tai yrityksen pörs-
silistauksen / ei listauksen yritys suhteen. Suo-
men pääomamarkkinat ovat taantuneet. Pörssiin 
ei tule uusia yrityksiä toisin kuin muissa pohjois-
maissa. Ulkomaisia investointeja Suomeen tulisi 
myös kannustaa aiempaa enemmän.

mutta mitään ei tehty. Päinvas-
toin, yksikkötyökulumme kas-
voivat sen jälkeen selvästi no-
peammin kuin kilpailijamaissa 
vaikka vaihtotaseen ylijäämä 
oli jo kääntynyt jyrkkään las-
kuun.

Suomi voi menestyä 
myös omalla valuutalla

Hallitus sai elokuussa ai-
kaiseksi rakenneuudistuksiin 
tähtäävän suunnitelman, joka 
toistaiseksi on vain eräänlai-
nen ideapaperi. Lisäksi saatiin 
maltillinen palkkasopimus. 
Sote- ja kuntauudistus takkua-
vat pahasti. Osinkoverouudis-
tus pilattiin täysin, siitä tuli 
piensijoittajia sorsiva, pahasti 
epäneutraali ja aivan liian mo-
nimutkainen. Yritysverotuk-
sen alentamisesta hallitukselle 
voi antaa kiitosta. Se onkin ai-
noa vero, joka Suomessa on nyt 
kohdallaan, kaikki muut verot 
ovat aivan liian korkeita.

Suomi tarvitsee uusia yri-
tyksiä PK-sektorille. Monel-
le maalle pienet ja keskisuuret 
yritykset ovat olleet vientime-
nestyksen tae, erityisesti Sak-
sassa, Tanskassa, Itävallassa ja 

Hollannissa. Vientimme ei voi 
enää perustua vain investoin-
titavaroihin ja metsäteollisuu-
teen.

Ohjelman toteutus vie aina-
kin kymmenkunta vuotta. Kun 
suuret linjat, kannustinjärjes-
telmät ja työmarkkinajoustot 
saadaan kuntoon, niin mark-
kinavoimat (yrittäjät, inves-
toijat ja rahoittajat) kyllä löy-
tävät oikeat investointikohteet 
ja tuotteet sekä palvelut. Suo-
men olisikin aika siirtyä oi-
keaan markkinatalouteen. 
Valuutta ja siihen liittyvä jär-
jestelmä ei ratkaise maan me-
nestystä kuten vertailu me-
nestyneisiin pieniin maihin ja 
Saksaan osoittaa. Suomi voi 
menestyä sekä euroalueen jä-
senenä että myös omalla va-
luutalla.

Kansainvälistä nousu-
kautta ei ole tulossa

Suomi kuten muutkin poh-
joismaat selvisivät 1990-luvun 
alun lamasta varsin hyvin. Ja-
pani sitä vastoin juuttui pysy-
vään deflaatioon, josta se ei ole 
vieläkään toipunut. Suomen 

nopea elpyminen johtui useas-
ta tekijästä, jotka olivat:
• Julkisen talouden tehokas 
saneeraus Ahon hallituksen 
toimesta.
• Reaalipalkkojen lasku kol-
mena vuotena (1991-1993).
• Valuutan devalvaatio (1991) 
ja devalvoituminen (1992).
• Kansainvälinen nousukausi, 
joka päättyi teknologiakuplaan 
vuonna 2000.
• Nokian huikea menestys 
vuoden 1997 jälkeen.

Nyt tilanteemme on selväs-
ti huonompi. Valuutan deval-
voituminen ei ole mahdollis-
ta vaikka euro on meille liian 
vahva. Kansainvälistä nou-
sukautta ei ole tulossa, kos-
ka teollisuusmaat ovat pahasti 
ylivelkaantuneita ja kehittyvil-
lä talouksilla on vakavia ongel-
mia. Voimme turvautua vain 
sisäiseen devalvaation, julki-
sen sektorin saneeraukseen ja 
reaalipalkkojen laskuun. No-
kian tilalle tarvitaan nyt laaja 
talouden rakennemuutos, joka 
elvyttää yrityssektorin. Hyvin-
vointivaltiota on pakko purkaa 
huomattavasti, jotta yrityssek-
torille tulee tilaa.  



Palvelut 
pidetään 
lähellä
Perussuomalaisten oma sote-malli, perus-
kunta-piirikuntamalli, pyrkii tehostamaan 
terveydenhuoltoa niin, että päätösvalta säi-
lyy lähellä ihmistä. Demokratian turvaami-
seksi nykyiset kunnat säilytetään, elleivät 
kunnat itse toisin halua. 

MITEN perussuomalaisten oma sote-
malli on parempi kuin hallituksen malli?

- Emme ole sitoneet kuntauudistusta 
ja sote-ratkaisua toisiinsa, kuten hallitus 
on tehnyt. Keskitymme pääasiaan eli so-
siaali- ja terveyspalveluiden uudistami-
seen. Tämän vuoksi kuntien ei tarvitse 
lopettaa itseänsä sote-uudistuksen takia. 
Ne voivat tehdä kuntaliitoksia jos halu-
avat, mutta sote-uudistus ei pakota niitä 
siihen, palveluskunta-ohjelman työryh-
män vetäjä, kansanedustaja Pirkko Mat-
tila kertoo.

- Lähtökohtana on suomalainen ihmi-
nen. Hänen vuokseen pitää lähidemo-
kratia turvata ja peruskunnat säilyttää. 
Ne asiat, jotka vaativat leveämpiä harti-
oita, hoidetaan kuntien yhteistyön avulla. 
Tämä onkin peruskunta-piirikuntamal-
li, työryhmän jäsen Reijo Tossavainen 
kertoo.

Ryhmän kolmas jäsen Hanna Mäntylä 
painottaa, että ps-malli lähtee kuntalai-
sen tarpeista.

- Perusterveydenhuollon, erikoissai-
raanhoidon ja sosiaalitoimen toiminto-
ja tuodaan lähemmäs toisiaan. Mallimme 
vähentää byrokratiaa ja helpottaa viran-
omaisten välistä yhteistyötä. Tällä tavoin 
saavutetaan paitsi parempaa palvelua, 
myös huomattavia säästöjä, työryhmän 
kolmas jäsen, kansanedustaja Hanna 
Mäntylä painottaa.

Peruskunta-piirikuntamalli järjestää 
sosiaali- ja terveysalan palvelut uudel-
la tavalla. Ne kattavat jopa noin 60 pro-

senttia kuntien menoista. Sen vuoksi yh-
teistyön tehostaminen voi myös säästää 
rahaa. Vaikeuksissa oleva kuntien pe-
rusterveydenhuolto yhdistetään erikois-
terveydenhuoltoon, joka voi paljon pa-
remmin. Tähän voidaan yhdistää myös 
sosiaalihuollon tehtäviä, jos näin eri puo-
lilla maata halutaan.

Joustavampi kuin 
keskustan malli

Miten tämä malli poikkeaa keskustan pe-
ruskunta-maakuntamallista?

- Meidän mallimme on joustavam-
pi kuin keskustan malli, jossa palvelui-
den järjestäminen on sidottu maakun-
taan. Piirikunta voi olla pienempi kuin 
maakunta. Se toimii luontevilla yhteistoi-
minta-alueilla. Esimerkiksi Etelä-Savos-
sa luontevia alueita ovat Savonlinnan ja 
Mikkelin seudut, jotka muodostavat kai-
kessa toiminnassa omat kokonaisuuten-
sa, Tossavainen kertoo.

- Piirikunnan hoidettaviksi annetaan 
ensin perusterveydenhuolto ja erikois-
terveydenhuolto, jotka yhdistetään toi-
siinsa. Suomessa kuntien järjestämä pe-
rusterveydenhuolto on ollut suurimmissa 
vaikeuksissa, kun sen sijaan sairaanhoito-
piirien järjestämä erikoisterveydenhuol-
to toimii suhteellisen hyvin. Yhdistämäl-
lä annamme suuremmat mahdollisuudet 
myös perusterveydenhuollolle, Tossavai-
nen kertoo.
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E D U S K U N T A

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ • KUVA KALLE ERKKILÄ

Perussuomalaisten 
sote-malli

Perus- ja erikoisterveyden-
huollon yhdistäminen 
säästää rahaa

Terveyskeskuksiin on ollut vaikeaa saa-
da lääkäreitä. Yhteistyössä suurempi-
en sairaaloiden kanssa on ollut ongelmia, 
mikä tuottaa ylimääräisiä kuluja. 

- Erikoisterveydenhoidon kunnille lä-
hettämät laskut ovat liian isoja, myös 
Pirkko Mattila toteaa.

- Perusterveydenhuollossa on nuoria ja 
ulkomaalaisia lääkäreitä. Kun potilaan oi-
reista ei saada selvyyttä itse heti, hänet 
lähetetään helposti uusiin tutkimuksiin 
erikoissairaanhoidon puolelle. Ihmisiä 
pompotellaan turhaan sairaalasta toiseen. 
Tämä tuo ylimääräisiä kuluja. Kun eri-
kois- ja perusterveydenhuolto yhdiste-
tään, se parantaa vastaanottolääkäreiden 
ja erikoislääkäreiden yhteistyötä. Kun ra-

hoituskin virtaviivaistetaan, se parantaa 
perusterveydenhuollon mahdollisuuksia, 
Tossavainen tuumailee ja jatkaa:

- Koska monella alueella myös sosiaa-
liset ongelmat liittyvät terveyden ongel-
miin esimerkiksi ikääntymisen vuoksi, 
voisi jatkossa myös vaativampi sosiaali-
työ yhdistää piirikuntien tehtäväksi, jos 
alueella niin parhaaksi nähdään. Myö-
hemmin piirikuntiin voitaisiin yhdistää 
muut peruskuntaa laajemman väestöpoh-
jan palvelut, kuten esim. työvoimapalve-
lut, ammatillinen koulutus, pelastustoi-
mi, lupa-asioita, seudullinen maankäytön 
suunnittelu ja edunvalvonta, Tossavainen 
kaavailee.

Suurkunta hämärtää 
paikallisdemokratiaa

Perussuomalaiset muistuttavat, että pe-
ruskuntien säilyttäminen takaa sen, että 
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päätöksentekijä tuntee alueen ihmiset ja 
elämän. 

- Suurissa kuntaliitoksissa tämä on jo 
hämärtynyt. Kouvolassa eräs Valkealan 
koulun johtaja kertoi, että ennen kun-
taliitosta hän saattoi sopia asioista kun-
nanjohtajan kanssa heti. Oli vain yksi 
virkaporras. Kuntaliitos toi kolme uutta 
hallintoporrasta ja 10 minuutin tapaami-
nen kaupunginjohtajan kanssa pitää vara-
ta kuukautta aiemmin, Tossavainen ker-
too.

Tossavaisen mukaan piirikuntamalli 
säästää myös rahaa, vaikkei kuntia välttä-
mättä yhdistetäkään.

- Tilastot kertovat lahjomattomasti, 
että pienet kunnat järjestävät palvelun-
sa tehokkaasti ohuella organisaatiolla. Iso 
kunta käyttää palveluihinsa noin 20 pro-
senttia enemmän rahaa asukasta kohti. 
Hallituksen linjaus, että iso kunta on pa-
ras ja tehokkain, ei pidä paikkaansa. Siitä 

huolimatta se yrittää myös sote-uudistuk-
sen varjolla painostaa kuntia yhteen, Tos-
savainen toteaa.

Myös kuntayhtymien 
kuluja täytyy karsia

Pirkko Mattilan mukaan myös kuntayh-
tymistä koituu omia kulujaan. Ne eivät 
ole täydellisiä ja niiden kustannusraken-
teita pitää tarkastella kriittisesti. Toimin-
tamalleja pitää pystyä uudistamaan niin, 
että kulut pienentyvät. 

- Säästöä syntyy, kun haetaan leveämpiä 
hartioita aina harvinaisemmissa ja taval-
lista kalliimmissa hoidoissa, Mattila pai-
nottaa.

Erikois- ja perusterveydenhuollon yh-
distäminen on jo yksi keino. Tehostamista 
edellyttää jo ensi vuonna voimaan tuleva 
sairaanhoitodirektiivi, jonka mukaan po-
tilas saa valita hoitopaikkansa itse. Ruot-

sissa on vastaava järjestelmä ollut jo vuo-
sia käytössä. Samalla sairaalat voivat ottaa 
potilaita aina ulkomaita myöten. Mutta 
oman kunnan potilaat ovat hoidossa aina 
etusijalla. Mattilan mukaan tätä pitääkin 
tarkkailla jatkossa, siitähän ei ole vielä 
kokemusta, etteivät ulkomaiden maksul-
liset potilaat mene oman kunnan potilai-
den ohi, vaikka asia onkin lakiin ihan hy-
vin kirjattu.
Entä vähentääkö uudistus byrokrati-
aa kunnista? Hallitushan pyrkii vähentä-
mään kokonaisia kuntia.

- En näe byrokratiaa sinänsä ongelma-
na: on lakeja, jotka vaativat byrokraatteja. 
Päivähoitajat, opettajat ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon työntekijät tekevät ihan 
oikeaa työtä. Kunnat toteuttavat siinä val-
tion hyvinvointitehtäviä. Kun sote-palve-
lut vievät kuntien menoista 60 prosenttia, 
minua hämmästyttääkin, miksei arvoste-
ta sitä 40 prosenttia, mitä kunnat tekevät. 

Siinä on sivistystoimi ja esimerkiksi kaa-
voitus, Mattila muistuttaa.

Mattilan mielestä jatkossakin tarvitaan 
maaseutumaisia kuntia ja maakuntia. 
Hän kannattaa Pudasjärven esitystä, jon-
ka mukaan metropolimallin ohella olisi 
myös harva-malli harvaan asutuille seu-
duille, joiden kunnat ovat pinta-alaltaan 
suuria.

Kriisikunnat ovat sitten oma lukunsa.
- Minäkin kannatan kriisikuntamenette-

lyä. Kuntien pitää kyetä tehostamaan toi-
mintaansa, Mattila painottaa.

Mattila moittii hallituksen kovaa kun-
tapainostusta: kun kunnat odottavat ensi 
huhtikuussa annettavaa esitystä sotealue-
laista ja osa suunnittelee kuntaliitoksia jo 
nyt, kunnat eivät ehdi suunnitella elinkei-
nopolitiikkaansa lainkaan, kun aika me-
nee liitoshuoliin.
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■ TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS • KUVAT LEHTIKUVA

Epäoikeudenmukainen energiatodistuslaki

PS tuomitsee Neste Oilin 
ulkoistamiset 

PERUSSUOMALAISTEN eduskun-
taryhmä näkee kesäkuun alussa 
voimaan tulleessa energiatodis-
tuslaissa suuria heikkouksia. Pe-
russuomalaiset on vastustanut 
energiatodistuslakia alusta al-
kaen.

- Näemme siinä suuria heikko-
uksia ja epäoikeudenmukaisuuksia 
kansalaisten näkökulmasta kat-
sottuna. Olemmekin nyt jättäneet 
eduskunnassa lakialoitteen ko. 
laissa olevien epäkohtien korjaa-
misesta, perussuomalaisten edus-

kuntaryhmän puheenjohtaja Pirk-
ko Ruohonen-Lerner kertoo.

Energiatodistuslain taustalla on 
Euroopan unionista tuleva lain-
säädäntö, jonka tarkoituksena on 
parantaa rakennusten energia-
tehokkuutta ja edistää uusiutu-
van energian käyttöä. Energiato-
distuksen esittämistä vaaditaan 
haettaessa rakennuslupaa uudis-
rakennukselle. Energiatodistus 
on myös pakollinen vuokrattaes-
sa tai myytäessä vuoden 1980 jäl-
keen rakennettu talo, ja heinä-

kuun 2017 alusta lähtien todistus 
vaaditaan kaikilta taloilta.

Yksi suuri epäkohta, johon pe-
russuomalaisten lakialoittees-
sa kiinnitetään huomiota, on se, 
että energiankulutuksen lasken-
nallinen määritys ei perustu to-
delliseen kulutukseen vaan annet-
tuihin laskentamuotokertoimiin. 
Tämä voi johtaa esimerkiksi sii-
hen, että pientalo, jolla on huono 
muotokerroin, saa huonon luoki-
tuksen. Tätä kautta talon myyn-
tiarvo laskee.

PERUSSUOMALAISTEN ryhmän-
johdon mielestä on käsittämät-
tömän ristiriitaista, että samaan 
aikaan kun valtio-omisteisen 
Neste Oilin tuloksen on kerrot-
tu lokakuussa olevan vahva, niin 
yritys päättää aloittaa ulkoista-
missopimuksen valmistelun hoi-
tovarustamotoimintansa osalta. 
Eli siis Neste Oil ulkoistaa, ja 
tekee samalla hyvää tulosta.

Neste Shipping aloittaa neu-
vottelut ulkoistamissopimuksen 
ehdoista mahdollisten kumppa-
neiden kanssa. Hoitovarusta-
motoiminnan koko henkilökunta 
siirtyisi uuden kumppanin pal-
velukseen. Siirto koskisi noin 
300 merenkulkijaa ja 20 maaor-
ganisaation työntekijää. Neste 
Shippingin rahtaustoiminto jat-
kaisi osana Neste Oilin organi-
saatiota.

- Ulkoistamiset yleensä tar-
koittavat henkilöstön etujen 
heikentämistä sekä henkilöstön 
kotimaisuusasteen vähentymis-
tä, koska ainakin pitkällä aika-
välillä on houkutus siirtyä käyt-
tämään halpatyövoimaa. Koko 
Suomen meriosaaminen muun 
muassa jäänmurron osalta voi 
vaarantua, kansanedustaja Jari 
Lindström varoittaa.

Valtionyhtiöiden vastuunkanto 
työllisyydestä on ollut luvatto-
man heikkoa. Ulkoistamalla toi-
mintojaan yhtiöt samalla siir-
tävät suuria määriä henkilöitä 

valtion valvonnan ja omistajaoh-
jauksen ulkopuolelle, vaikkakin 
ohjaus ja valvonta ovat olleet 
puutteellista ja tehotonta. 

Perussuomalaiset vaativat mi-
nisteri Pekka Haaviston puuttu-
mista asiaan ajoissa.

- Mielestämme nyt tarvitaan 
valtion omistajapolitiikan ko-
konaisvaltaista tarkastelua ja 
strategiatyön aloittamista, jot-
ta valtion omistuksilla voidaan 
turvata tulevaisuutta keskeisil-
lä aloilla. Purkamalla omistusta 
mielivaltaisesti, voidaan samal-
la tuhota pohja uuden rakenta-
miselta, perussuomalaiset muis-
tuttavat.

Potilas-
turvallisuus 
heikkenee 
hallituksen 
siunauksella

Arja Juvonen: 

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaa-
tii hallitukselta toimia potilasturvallisuuden takaami-
seksi hoitohenkilöstön lomautuksiin tai irtisanomisiin 
ajautuvissa sairaanhoitopiireissä. 

KANSANEDUSTAJA Arja Ju-
vonen ihmettelee hallituksen 
ja peruspalveluministeri Susan-
na Huovisen hiljaisuutta tilan-
teessa, jossa sairaanhoitopiirit 
sulkevat osastoja ja hoitokentän 
henkilökuntaa lomautetaan.

- Henkilöstökustannusten kar-
siminen lomautuksilla ja irti-
sanomisilla on uusi ilmiö jul-
kisessa terveydenhuollossa. 
Talousvaikeuksissa olevat sai-
raanhoitopiirit joutuvat sääs-
tökuurille, vaikka potilaiden 
hoidon järjestäminen kärsii mo-
nissa sairaanhoitopiireissä jo 
nyt työvoiman puutteesta, Juvo-
nen sanoo.

Hallitus ei noudata ohjeistusta
Terveydenhuollosta tehtävät 

säästöt ja lomautukset ovat Ju-
vosen mukaan juuri niitä pu-
naisen valon sytyttäviä toimia, 
joista muistutetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön laatimassa 
Edistetään potilasturvallisuutta 
yhdessä -ohjeistuksessa.

- Ohjeistukseen on sitoudut-
tu ympäri Suomen, mutta nyt 
säästöjen keskellä hallitus näyt-
tää lakaisevan senkin maton 
alle.  Sosiaali- ja terveysminis-
teriö muistuttaa ohjeistukses-
saan, että kaikki päätökset, mu-
kaan lukien taloudelliset, on 
arvioitava myös potilasturvalli-
suuden näkökulmasta. Potilas-
turvallisuus on asetettu keskei-
seksi tavoitteeksi suomalaisessa 
sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
Juvonen muistuttaa.

Työtä ihmisten eteen

Sairaanhoitajana työskennel-
lyt Juvonen painottaa, että ter-
veydenhuollon toimijat tekevät 
joka päivä työtä ihmisen eteen. 
Terveydenhuollossa työskente-
levillä ei hänen mukaansa ole 
luppoaikaa, sillä hoitaminen ja 
potilaat eivät Suomessa lopu.

- Ei ole merkitystä elämme-
kö hyviä vai huonoja aikoja. On 

varmistettava, että organisaati-
ossa on riittävästi henkilökuntaa 
ja että työntekijöillä on riittävä 
osaaminen työnsä toteuttami-
seen. Ihminen on asetettava kes-
kiöön kaikkia säästöjä suunni-
teltaessa, Juvonen sanoo.

- Tein viime elokuussa hoito-
henkilöstön irtisanomisista ja 
lomautuksista kirjallisen kysy-
myksen. Peruspalveluministeri 
ei vastannut kysymykseeni poti-
lasturvallisuuden turvaamises-
ta, vaan keskittyi vastauksessaan 
aivan muuhun. Se kertoo selväs-
ti sen, että hallitus on unohtanut 
sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeistukset potilasturvallisuu-
den edistämisestä Suomessa, Ju-
vonen toteaa.

Juvonen pitää nykyistä kehi-
tystä erittäin huolestuttavana.

- Potilasturvallisuus heikkenee 
Suomessa hallituksen siunauk-
sella, Juvonen summaa.

Arja Juvonen
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Niinistö: 
Ei langeta 
kyber-
hypetykseen

Soini: 
Rehn jämähtänyt 
norsunluu-
torniin

Kurjistuvat maataloustuet

Tiukennuksia ensikertalaisten 
vankeusrangaistuksiin

YLEISESTÄ asevelvollisuudes-
ta kannattaa pitää kiinni, kun ha-
luamme puolustaa koko maata. Se 
on ainoa realistinen tapa tuottaa 
riittävän suuret sodan ajan jou-
kot. Alueellinen puolustusjärjestel-
mä, johon koko maan puolustus no-
jaa, edellyttää kohtuullisen suuria 
joukkoja. Puolustusvoimauudistuk-
sen myötä määrittyvä uusi sodan 
ajan joukkojen koko, 230 000 tais-
telijaa, on ehdoton minimi. Materi-
aalilla tai teknologialla kilpailtaes-
sa ei Suomen kokoinen maa pärjää 
– ei yksin, ei liittoutuneena.

Sotilaalliset uhkakuvamme eivät 
ole vanhentuneet. Edelleen sotia 
käydään myös mies miestä vastaan, 
jos kohta sodankäynnin teknisty-
minen erityisesti ilma- ja merivoi-
missa onkin muuttanut taistelu-
kenttää kokonaisuutena.

Uusia uhkia on muodostunut, esi-
merkiksi kybersodankäynti. Kyber-
hypetykseen ei kuitenkaan pidä 
langeta. Uudet uhat eivät tee mui-
ta sotilaallisen voimankäytön me-
netelmiä vanhanaikaisiksi. Tie-
toyhteiskuntaa vastaan voidaan 
hyökätä myös perinteisillä mene-
telmillä. Myös tulevaisuudessa voi-
man käyttö valtiota vastaan on 
monien keinojen yhdistelmä. Kyber 
on keino muiden joukossa.

Jussi Niinistö

Eduskunnan valtiovarainvaliokun-
nan perussuomalaiset jäsenet, kan-
sanedustajat Pentti Kettunen, Ville 
Vähämäki ja Kauko Tuupainen ovat 
jättäneet valiokunnassa vastalau-
seen liittyen hallituksen esitykseen 
energiaverotusta koskevan lainsää-
dännön muuttamiseksi. Valiokun-
nan jäsenet katsovat, että Suomen 
energiaintensiivisen teollisuuden 
kilpailukyky on kärsinyt hallituksen 
energiaveronkorotuksista mittavan 
vahingon.

- Suomen kilpailukykyä on jo ku-
ritettu niin sanotun rikkidirektii-
vin käyttöönotolla ja heti perään 
hallitus aikoo säätää windfall-ve-
ron sekä nostaa sähkön verotus-
ta, vastalauseessa todetaan ja huo-
mautetaan näiden toimien olevan 
ristiriidassa teollisuuden toiminta-
edellytysten kohentamista lupaavan 
hallitusohjelman kanssa, kolmikko 
selventää.

Valtiovarainvaliokunnan perus-
suomalaiset toteavat, että tasa-
veroluonteisten energiaverojen 
korotukset rokottavat valtiova-
rainministeriön omienkin laskelmi-
en mukaan pienituloisia jopa arvon-

lisäverotuksen korotusta pahemmin. 
Perussuomalaiset kantavat huol-
ta erityisesti taajama-alueen ulko-
puolella asuvista yksinhuoltajista 
ja eläkeläisistä, joiden energiakulut 
saattavat ylittää jopa 20 % käy-
tettävissä olevista tuloista.

- Jyrki Kataisen ja Mari Kivinie-
men hallitusten toteuttamat ve-
ronkorotukset ovat johtaneet sii-
hen, että myös Suomesta löytyy 
enenevässä määrin niin sanottuja 
energiaköyhiä eli henkilöitä, joille 
tuottaa vaikeuksia suoriutua lämmi-
tykseen ja sähkönkulutukseen liit-
tyvistä kustannuksista, vastalau-
seessa sanotaan.

Perussuomalaisen energiapolitii-
kan keskeinen tavoite on kotimai-
sen energian aseman parantaminen 
suhteessa tuontienergiaan. Halli-
tuksen harkitsematon päätös lei-
kata kotimaisen bioenergian kuten 
turpeen ja puuenergian tukia on 
johtanut siihen, että useat energia-
yhtiöt ovat korvanneet bioenergian 
kivihiilellä. Negatiivisen kehityksen 
kääntämiseksi tulisikin turpeen ve-
rotuki ja metsähakkeen tuki palaut-
taa vuoden 2012 tasolle.

VAALEILLA valitsematon EU-komis-
saari Olli Rehn arvosteli Ylen Yk-
kösaamussa vaaleilla valittuja pe-
russuomalaisia Suomen tilanteen 
vaikeuttamisesta. Olli Rehn on jä-
mähtänyt norsunluutorniin, EU-by-
rokraatit haluavat hallita vaali-
tuloksista piittaamatta. Tämä on 
EU-eliitin asenne laajemminkin. Pe-
russuomalaisten vaikutuksesta EU-
päätöksenteon epädemokraat-
tisuus ja suuren rahan suosinta 
on tullut päivänvaloon. Ärsyttää-
hän se.

EU-vaalien päätavoite on palaut-
taa EU-eliitit maan pinnalle. Eu-
roopan Unioni ei ole demokratia 
vaan byrokratia. Perussuomalaisten 
huomattava vaalivoitto on ainoa 
tapa vaikuttaa Suomesta käsin Eu-
roopan suunnan kääntämiseksi to-
dellisen kansanvallan suuntaan.

Perussuomalaiset on vaikutta-
va voima Euroopassa. Tulen teke-
mään voitavani, että EU-kriittisten 
voimien vaikutusvalta ja yhteistyö 
kasvavat. Kotimaan politiikassa on 
tärkeää tehdä selväksi, että Suo-
men Eduskunnassa ja sen EU-valio-
kunnassa keskusta on vastustanut 
lähes kaikkia Olli Rehnin esikun-
nan esittämiä ratkaisuja. Keskus-
tan kahden katiskan politiikka on 
kaksinaamaisuudessaan vertaan-
sa vailla. Olli Rehn toteuttaa tuki-
paketteja Euroopassa ja Keskusta 
vastustaa niitä kotimaassa.

Timo Soini

EU:N maatalousuudistuksen ko-
konaispaketti ajaa suomalais-
ta maa- ja metsätaloutta yhä 
ahtaammalle. Maa- ja metsäta-
lousvaliokunnan perussuoma-
laisten mielestä suomalainen 
maataloustuotanto on turvatta-
va jatkossakin.

Euroopan parlamentti hyväk-
syi Ranskassa Euroopan unionin 
maatalousuudistuksen kokonais-
paketin. Uudistukseen liitty-
en maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen (kok.) pääsi puo-
lestaan sopuun komission kans-
sa maamme kansallisen tuen 
jatkosta Etelä-Suomen osalta. 
Tämä osaratkaisu on kiinteästi 
linkitetty niin kutsuttuun Suo-
mi-pykälään (149a), joka kor-
vaa aikaisemman 141-tuen maas-
samme.

Eduskunnan maa- ja metsäta-
lousvaliokunnan perussuoma-

laiset jäsenet, kansanedustajat 
Lauri Heikkilä, Reijo Hongisto 
ja Pirkko Mattila eivät pidä nyt 
saavutettua neuvottelutulosta 
riittävänä.

- Tämä ratkaisu on selvää jat-
kumoa nykyisen kokoomusvetoi-
sen hallituksen ajamalle maa- ja 
metsätalouden keskittämis- ja 
kurjistamislinjalle, jolle ei näy 
loppua, perussuomalaiset kan-
sanedustajat toteavat tiedot-
teessaan.

He katsovat ratkaisun vaike-
uttavan entisestään viljelijöiden 
ja maatalousyrittäjien toimin-
taa Suomessa ja muistuttavat 
tässä yhteydessä myös halli-
tuksen aiemmin tekemistä rat-
kaisuista ja leikkauksista, jois-
ta maa- ja metsätaloutemme on 
joutunut kärsimään kohtuutto-
masti. 

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Vesa-Matti Saarakka-
la jätti oikeusministeri Anna-Maja 
Henrikssonin vastattavaksi kirjal-
lisen kysymyksen, jossa hän perää 
tiukennuksia vankeusrangaistusten 
ns. ensikertalaisuuskäytäntöön.

Rikoslain mukaan vanki, joka ei 
rikosta edeltävinä kolmena vuo-
tena ole suorittanut vankeusran-
gaistusta vankilassa, päästetään 
ehdonalaiseen vankeuteen, kun 
rangaistuksesta on suoritettu puo-
let. Alle kahtakymmentäyhtä ikä-
vuotta nuorempana tehdystä ri-
koksesta voidaan henkilö päästää 
ehdonalaisuuteen tämän kärsittyä 
vasta yhden kolmasosan rangais-
tuksestaan.

Ainoastaan vakavien, vähintään 
kolmen vuoden vankeuteen johta-
vien rikosnimikkeiden tapauksessa 
voi tuomioistuin syyttäjän vaati-
muksesta määrätä tuomion suo-
ritettavaksi kokonaisuudessaan 
vankeinhoitolaitoksessa tai, mikä-
li henkilö on syyllistynyt kyseises-
sä lainkohdassa määriteltyihin ri-

koksiin uutta tuomiota edeltävän 
kymmenen vuoden aikana tai jos 
henkilö on todettu erityisen vaa-
ralliseksi.

- Suomalaista rangaistuskäytän-
töä voidaan katsoa hallitsevan kri-
minaalipoliittinen katsantokanta, 
jonka mukaan vankilaan tuomittu-
jen henkilöiden määrän kasvu tulee 
yhteiskunnalle kalliiksi, eikä tä-
mänkaltaisten rangaistusten usko-
ta vähentävän rikollista käytöstä. 
Näiden periaatteiden soveltaminen 
on johtanut lieviin rangaistuksiin 
sekä vankilatuomioiden välttämi-
seen, Saarakkala muistuttaa.

- Suomessa ensikertalaisina van-
kilassa istuvien henkilöiden tuo-
miot ovat tuntuvasti lyhytkestoi-
sempia kuin muissa Pohjoismaissa. 
Suomen käytäntöä ensikertalai-
suusstatuksen palautumisesta van-
kilasta vapautumista seuraavien 
kolmen vuoden nuhteettoman käy-
töksen jälkeen ei ole käsittääkseni 
muissa maissa seurattu, Saarakkala 
huomauttaa.

Energiavero-
politiikan suuntaa 
on muutettava



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i10

41-vuotias Jari Ronkainen ryhtyi yrittäjäksi vuonna 2006 isän-
sä jalanjäljissä. - Aluksi oli tarkoitus kokeilla vuosi. Sillä tiellä 
nyt sitten ollaan. Enkä aio luovuttaa, sanoo Perussuomalaisten 
Hämeen piirin puheenjohtajana toimiva Ronkainen.

Rakentajista tuli 
pätkätyöläisiä
Rakentaminen supistuu tänä vuonna 3 pro-
senttia, eikä se käänny vielä ensi vuonnakaan 
kasvuun. Rakennusalan työttömyysaste kohosi 
huhti-kesäkuussa 11,3 prosenttiin. Hollolalaisen 
pienyrittäjän Jari Ronkaisen työmaalla eletään 
hetki kerrallaan. Huterat rakennusalan näky-
mät pakottavat kirvesmies-yrittäjän pätkätyöl-
listäjäksi.

YRITTÄJÄ Jari Ronkainen 
sanoo rakennusalan olevan niin 
suurissa vaikeuksissa, että työtä 
voidaan välillä vain luvata kah-
den viikon pätkissä. Rahan saan-
ti markkinoilta näkyy välittö-
mästi rakennusyrittäjän arjessa. 

- Nyt myös myrkyllinen deflaa-
tiopeikko tuntuu jarruttavan ky-
syntää, Ronkainen sanoo.

Ronkaisen yritys toimii pää-
osin omakotirakentamisen ja re-
montoinnin saralla. Hän yri-
tyksensä palkkalistoilla on 
keskimäärin viisi rakennusmies-
tä. 

- Keväällä tilanne näytti jo vä-
hän paremmalta. Nyt tilanne on 
kuitenkin se, että parin viikon 
sykleissä eletään; onko töitä vai 
eikö ole. Tässä on työmiestenkin 
pinna tiukalla, kun on näin epä-
varma olo, Ronkainen myöntää.

Ronkaisen tuntee hyvin alan 
suhdanneherkkyyden, mutta nyt 
vastassa on kovin monta toimin-

tamahdollisuuksia heikentävää 
kuoppaa.

- Tarjouskilpailutus on epäter-
veellä pohjalla. Laki sanoo, että 
saan tarjota 1,5 kertaa liikevaih-
toni kokoisen urakan. Tämä te-
kee pk-yrityksen kasvun todella 
haastavaksi. Vain suuret pär-
jäävät näillä markkinoilla, hän 
summaa.

Käänteisen alv:n 
pimeä puoli

Ronkainen ruotii myös har-
maata taloutta.

- Kun Suomessa vuonna 2008 
otettiin käyttöön käänteinen alv, 
sen piti poistaa pimeä työ. Nyt 
tilanne on se, että valtio menet-
tää vain suuria summia. Pahim-
millaan pääurakoitsija kerää 
kaikki alvit ja jättää ne tilittä-
mättä, Ronkainen sadattelee.

- Alv-saatavat sitovat paljon 
pienyrittäjän pääomaa. Varsin-

Terveyskeskuslääkäreiden 
palkoissa suuria alueellisia eroja
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄREIDEN palkois-
sa on tuhansien eurojen alueellisia ero-
ja. Maakunnista huonoiten palkatut 
lääkärit löytyvät Uudeltamaalta ja Poh-
jois-Savosta, parhaiten palkatut Poh-
jois-Karjalasta, joiden palkka on lähes 
viidenneksen eli noin tuhat euroa poh-

joissavolaisia korkeampi, kirjoittaa Yle 
Uutiset.

Suomen Lääkäriliiton tutkimuspäällik-
kö Jukka Vänskä ei pidä vertailun tu-
losta mitenkään yllättävänä. Kuopiossa 
koulutetaan lääkäreitä, joten työvoimaa 
on paljon tarjolla. Huonoiten palkatut 

lääkärit löytyvät maakunnista, joissa 
lääkäreitä koulutetaan. Myös maakun-
tien sisällä saattaa lääkärien palkois-
sa olla huomattavaa hajontaa. Yleensä 
palkkataso nousee, mitä kauemmas kas-
vukeskuksista mennään.

kin, kun pk-yritysten puolella 
eletään kädestä suuhun.

Ronkaisella on sanottavaa 
myös kotitalousvähennyksen 
puolittamisesta.

- Se näkyy suoraan rakennuk-
silla ”muovipussiyrittäjien” kas-
vuna. Nämä työläiset lähtevät 
aamuisin pussi kourassa työ-
maalle ja tuskin niillä mitään ti-
litettävää veronumeroa on rin-
nuksissa, hän naurahtaa.

Remonttiin 
tarvitaan kannustavia 
veroratkaisuja

Uhkakuvien alla piilee tosin 
joitain mahdollisuuksiakin. Nii-
tä Ronkainen näkee muiden mu-
assa korjausrakentamisessa, 
eritoten hometalojen kunnosta-
misessa.

- Jos nyt korjausten vitkutte-
lu saataisiin vihdoin päätökseen 
esimerkiksi korjausta kannusta-
valla veroratkaisulla.  Tämä voi-
taisiin toteuttaa vähennysoikeu-
den määrää lisäämällä, jolloin 
sillä olisi selkeä vaikutus talojen 
kunnossapitokuluihin.

- Remontit ovat kalliita toteut-
taa ja sen vuoksi ne jäävät useal-
ta asukkaalta monta kertaa ihan 
viime tippaan, Ronkainen tar-
kentaa.

Rakennusyrittäjä muistuttaa 

myös, että jos esimerkiksi katto- 
tai kylpyhuoneremonttia lykä-
tään liian pitkälle, vesivahingon 
riski lisääntyy huomattavasti, 
joka luonnollisesti saattaa aihe-
uttaa homeongelmia. 

- Tämä pätee myös putkire-
montin suhteen. Nämä remon-
tit maksavat paljon; keskimäärin 
15 000 – 25 000. Nyt tarvittai-
siin apua ja kannustusta, jotta 

vältyttäisiin tulevaisuuden ho-
metaloilta ja sen myötähome-
altistumisen aiheuttamilta ter-
veyshaitoilta.

Suomalainen 
osaaminen karkaa

Ronkaisen mielestä on kum-
mallista, ettei suomalaista ra-
kennusosaamista arvosteta tai 

PS
P O L I T I I K K A

Koiravero on Suomen 
kierretyin vero 
KOIRAVERO saattaa olla Suomen 
kierretyin vero, jonka jättää mak-
samatta jopa kaksi kolmasosaa vel-
vollisista. Koiraveroa kerätään 
enää Helsingissä ja Tampereel-
la. Esimerkiksi Helsingissä koirave-

ro tuottaisi vuodessa 1,3 miljoonaa 
euroa, jos kaikki koiranomistajat 
maksaisivat sen. Todellinen tuotto 
jää alle puolen miljoonan. 

Koiraveron kiertämistä ei juuri 
valvota, joten siitä kiinnijääminen 

on lähinnä teoreettista. Helsingin 
kaupunginvaltuusto käsitteli kes-
kiviikkona esityksen koiraverosta 
luopumisen selvittämiseksi. 
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Kevan toimitusjohtajan Merja Ailuksen 
eroon johtanut nimitys- ja palkkiosotku 
saa yhä oudompia sävyjä. 

Postin työntekijät 
uhkaavat lakolla joulun alla

Mauno Koivisto on Suomen 
pitkäikäisin presidentti

POSTI- ja logistiikka-alan unioni PAU uhkaa laa-
jentaa lakkonsa postilajittelussa koko maata kos-
kevaksi 9.-13. joulukuuta. Toteutuessaan lak-
ko sotkisi joulupostiliikenteen. Kyseinen viikko on 
postin vilkkain, jolloin postissa käsitellään 90 mil-
joonaa tuotetta. Käsittelyn pysähtyminen saattaa 
ruuhkauttaa postiliikenteen niin pahasti, etteivät 

paketit ehdi jouluksi perille.
PAU haluaa oikeuden määrittää työntekijöiden 

vuotuiset vähennystarpeet Itellassa, paremman 
muutosturvan ja korotusta jakelun minimipalkkoi-
hin. Postissa eletään suurta murroskautta posti-
liikenteen digitalisoituessa. Uhattuna on tuhansia 
työpaikkoja.

MAANANTAINA 90 vuotta täyttä-
nyt Mauno Koivisto on Suomen pit-
käikäisin presidentti. Vaatimattomis-
sa oloissa yksinhuoltajaisän hoivissa 
varttunut Koivisto kävi koulut toh-
toriksi asti ja nousi valtakunnan yk-
köspaikalle sivuoven kautta, sillä 

hän ei ollut kansanedustaja eikä toi-
minut puolueen johtoelimissä. Koi-
viston kannatus oli ensimmäisestä 
pääministerikaudesta toiselle presi-
denttikaudelle asti niin ylivertaista, 
että puhuttiin Manu-ilmiöstä.

Vain harmaita 
näkymiä

Perussuomalaiset 
torppasi Rädyn 
tolkuttoman 
palkankorotuksen

TÄNÄ vuonna arvioidaan aloitetta-
van 27 000 asunnon rakentaminen, 
mikä on 6 prosenttia viimevuotis-
ta vähemmän. Ensi vuonna aloitus-
määrät pysyvät miltei ennallaan. 
Vapaarahoitteinen tuotanto supis-
tunee hivenen, mutta tuetun tuo-
tannon odotetaan kasvavan kehys- 
ja budjettiriihessä päätettyjen 
toimien ansiosta. 

Talonrakennustöitä aloitetaan 
31 miljoonan kuutiometrin verran, 
mikä on vähemmän kuin vuoden 
2009 taantumassa. 

Tänä vuonna arvioidaan aloitet-
tavan 27 000 asunnon rakentami-
nen, mikä on 6 prosenttia viime-
vuotista vähemmän. 

Ensi vuonna aloitusmäärät pysy-
vät miltei ennallaan. Vapaarahoit-
teinen asuntotuotanto supistunee 
hivenen, mutta tuetun tuotannon 
odotetaan kasvavan kehys- ja bud-
jettiriihessä päätettyjen toimien 
ansiosta.

Toimitilarakentamisen pohja on 
saavutettu, mutta maa- ja vesi-
rakentaminen supistuu edelleen. 
Omakotitalotuotanto vähenee en-
tisestään tänä vuonna.

Työ- ja elinkeinoministeriön re-
kisteritilaston mukaan tämän vuo-
den elokuussa työttömiä rakennus-
alan työnhakijoita oli lomautetut 
mukaan lukien lähes 23 000 hen-
kilöä eli 3 300 henkilöä enemmän 
kuin vuosi sitten. Vuoden 2012 ai-
kana rakennustoiminta työllisti 
keskimäärin 175 000 henkilöä. (*

Korjausrakentamisen arvo oli 11,1 
miljardia euroa vuonna 2012 VTT:n 
laskelmien mukaan, ja sen määrä 
kasvoi 2,5 prosenttia. Ammattira-
kentajien tekemät työtunnit kor-
jausrakentamisessa kuitenkin py-
syivät viime vuonna ennallaan.

Korjausrakentamisen määrän ar-
vioidaan vuosina 2013–2014 kasva-
van 2,5-3 prosenttia vuosittain.

(*Työllisyystilastoissa ei ole 
mukana ulkomainen työvoima.
Lähteet: Rakennusteollisuus; 
suhdannekatsaus 10/2013, 
Tilastokeskus ja VTT.

KEVAN hallituksen puheen-
johtaja Laura Räty (kok.) kri-
tisoi poliittisia virkanimityk-
siä, mutta unohtaa mainita, 
että hänet itsensä on nimet-
ty kokoomuksen mandaatilla 
sekä Kevan hallitukseen että 
Helsingin kaupungin apulais-
kaupunginjohtajaksi. Lisäksi 
Räty on ollut itse alkuvuoden 
aikaan osallisena palkankoro-
tussotkussa, jossa hyvällä hal-
lintotavalla on niin sanotusti 
pyyhitty pöytää.

Helsinkiläinen kaupungin-
hallituksen jäsen, kansan-
edustaja Jussi Halla-aho 
kertoi tapauksesta Scripta-
blogissaan. Hänen mukaansa 
Helsingin kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen esitti vuoden 
2012 joulukuussa Rädyn ja 
muiden apulaiskaupunginjoh-
tajien palkan korottamista 144 
803 eurosta 159 288 euroon 
vuodessa. Apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Sauri (vihr.) 
esitti vastaavasti, että kaupun-
ginjohtajan palkkaa nostettai-
siin 190 380 euroon vuodessa. 
Palkankorotus olisi tuottanut 
Pajuselle korkeammat ansiot 
kuin New Yorkin pormestaril-
le. Halla-aho kuvasi palkan-
korotusesityksiä ”tolkutto-
miksi”.

Perussuomalaiset nostivat 
asiasta metelin ja tekivät en-
sin palkankorotusesityksistä 
hylkäysesityksen, joka ei me-
nestynyt. Asiaa ei kuitenkaan 
jätetty silleen. Halla-aho ku-
vaa toisessa blogikirjoitukses-

saan tapahtumien jatkoa:
- Palkankorotusasia pala-

si kaupunginhallitukseen 
11.3.2013. Varavaltuutettu Pek-
ka Tiusanen (ps.) oli tehnyt 
perussuomalaisten valtuusto-
ryhmän puolesta oikaisuvaa-
timuksen, jossa edellytettiin 
palkankorotuspäätösten ku-
moamista mm. siksi, että kau-
punginjohtaja Pajunen ja apu-
laiskaupunginjohtaja Sauri 
olivat tosiasiallisesti jäävejä 
toimimaan esittelijöinä toisi-
aan koskevassa asiassa.

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Tatu Rauhamäki 
(kok) totesi esittelyssään, että 
menettely on ollut omiaan ai-
heuttamaan epäilyksiä puolu-
eettomuudesta:

- On katsottava, asiaa objek-
tiivisesti arvioiden, että täl-
laisessa menettelyssä saat-
taa syntyä perusteltu epäilys 
viranhaltijoiden puolueetto-
muudesta asiakokonaisuuden 
käsittelyn yhteydessä.

Perussuomalaisten ärhäk-
kä toiminta johti siihen, että 
kaupunginjohtajiston palkan-
korotustoiveet lopulta kariu-
tuivat. Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Rauhamäki il-
moitti toukokuussa, ettei hän 
aio esitellä palkankorotuksia.

Ja niin Laura Rädynkin oli 
tyydyttävä 144 803 euron vuo-
sipalkkaan.

■ TEKSTI MATIAS TURKKILA
    KUVA LEHTIKUVA

hyödynnetä, varsinkin nyt, kun 
Suomen kasvun aineksia etsi-
tään ja pohditaan joka suun-
nalla.

- Maamme rakentamisosaa-
minen kelpaa kyllä muualla. 
Osaajia lähtee kauas maailmal-
le, jossa työllemme osataan an-
taa arvoa. Omat ammattilaiset 
makaavat työttömänä ja ulko-
maalaiset tekevät työt, hän ih-
mettelee.

Ronkaisen mukaan suoma-
laisten rakennusmiesten arvo 
on jo ymmärretty esimerkiksi 
etelänaapurissa.

- Virolaiset rikkaat palkkaa-
vat meikäläisiä raksamiehiä. 
Virossa tuo talouskasvu kun 
vetää, mutta mihin maksetaan 
verot? hän kysyy.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
    KUVAT MATTI MATIKAINEN

- Keväällä tilanne 
näytti jo vähän 
paremmalta. Nyt 
tilanne on kuiten-
kin se, että parin 
viikon sykleissä 
eletään; onko töitä 
vai eikö ole, Ron-
kainen myöntää.

Koiravero on Suomen 
kierretyin vero 
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KASVAVA joukko ekonomisteja on 
tullut siihen tulokseen, että euro-
maiden tukipaketit ovat osoittau-
tuneet virheliikkeiksi. Euromaiden 
erilaisten talouksien yhdistäminen 
on johtanut siihen, että pohjoisis-
sa euromaissa on jouduttu yhteis-
vastuullistamaan yhä kasvavia vel-

kavuoria. Eteläiset euromaat ovat 
taas huolissaan itsemäärämisoi-
keutensa ripeästä katoamisesta.

Brysseliläinen ajatushautomo 
Bruegel julkaisi kansainvälisen va-
luuttarahasto IMF:n entisen apu-
laisjohtajan Ashoka Modyn nä-
kemyksiä. Esipuheessa Bruegelin 

johtaja Guntram Wolff kirjoittaa, 
ettei yhtäkään eurokriisin perus-
syistä olla korjattu kriisivuosien 
aikana. Näihin syihin lukeutuvat 
pankkikriisi, euromaiden velka-
kriisi ja erilaisista eurotalouksista 
johtuva kilpailukykykriisi.

Mody ehdottaakin, että valta pi-

täisi hajauttaa takaisin kansalli-
selle tasolle. Se kuitenkin vaatii 
sen, että Euroopassa täytyy hy-
väksyä maiden olevan erilaisia. 
Toisaalta tällaisen hyväksyminen 
puolestaan vaatii sen, etteivät 
maat joutuisi ottamaan riskikseen 
muiden maiden vastuita.

IMF:n ex-apulaisjohtaja: Tukipaketit olivat vikatikki

Suomi leikkaamassa itseään hengiltä
JULKIS- ja yksityisalojen toimihenkilö-
liitto Jyty on huolissaan perus- ja hy-
vinvointipalvelualoille kohdistuvista 
säästötoimenpiteistä. Jytyn tuoreen jä-
sentutkimuskyselyn mukaan 38 prosent-
tia kymmenestätuhannesta vastaajasta 
on joutunut työpaikallaan säästötoimien 

kohteeksi kuluvan vuoden aikana.
Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlaja-

mäen mukaan leikkauslistat kuvastavat 
sitä tosiasiaa, etteivät kunnat enää sel-
viä lainsäätäjän sille asettamista velvoit-
teista.

-Tällä menolla Suomi-neito on leikkaa-

massa itsensä hengiltä tai ainakin kaiva-
massa itsensä sellaiseen kuoppaan, josta 
ei enää omin avuin onnistu ylös nouse-
maan, sanoo Pihlajamäki kokoomuksen 
Verkkouutisissa.

Kiinteistö-
yhtiö ei ole
pelastus
Kunnallisten koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten raken-
nusten kunnossapito ja korjaus vie rahaa. Useissa kunnissa on 
herätelty ajatusta siirtää osa kiinteistöistä emokunnan taseen 
ulkopuolisiin yhtiöihin, jolloin kunnan taloudellinen tilanne 
näyttäisi paremmalta ainakin paperilla. 

YKSI tällainen kunta on 55 000 
asukkaan Kotkan kaupunki. Val-
tion kriisikunniksi nimettävil-
le kunnille asetetuista kuudesta 
talouskriteeristä Kotka täyttää 
tänä vuonna viisi. Rakennusten 
peruskorjaustarpeiseen ei ole 
pystytty osoittamaan riittävästi 
määrärahoja kaupungin talous-
suunnitelmassa. 

Kaupunginhallitus antoi syys-
kuussa kaupungin talous- ja ra-
hoitusjohtajalle tehtäväksi kiin-
teistöyhtiön perustamiseen 
liittyvän selvitystyön aloittami-
sen. Se pitää sisällään muun mu-
assa kiinteistöyhtiöön siirrettä-
väksi ajateltujen kolmen koulun 
arvonmäärityksen. 

- Jos yhtiö perustetaan, se on 
100-prosenttisesti kaupungin 
oma konserniyhtiö, jonka mark-
kinoilta saama lainaraha on kau-

pungin takaamana edullista, ta-
lous- ja rahoitusjohtaja Sirpa 
Kosonen kertoo. 

- Esillä on ollut myös elinkaa-
rimalli, jossa jokin rakennutta-
ja ottaisi alusta loppuun vastat-
tavakseen kiinteistöt ja niiden 
kunnostuksen. Monesti tällai-
nen ratkaisu tulisi pitkässä juok-
sussa edulliseksi.

Velat siirretään 
piiloon?

Kaupunginvaltuustossa pe-
russuomalaisten ryhmää johta-
va Vesa Levonen ei pidä sanee-
rausta tarvitsevien kiinteistöjen 
siirtämistä kaupungin taselas-
kelman ulkopuolelle ensimmäi-
senä keinona talouslukujen ko-
hentamiseen. 

- Emme ole tässä vaihees-

sa yhtiöittämisen innokkaita 
kannattajia. Ensin on kaupun-
gissa käynnistettävä organisaa-
tiomuutos, jolla toimintaan saa-
daan tehokkuutta. Siitä tullaan 
käymään vielä tiukkaa poliittista 
vääntöä. Viime kädessä päätök-
sen yhtiöittämisestä tekee val-
tuusto.

Levonen epäilee, että kaupun-
gin kiinteistöjen mahdollinen 
yhtiöittämien veisi valtuustol-
ta pois päätäntävaltaa. Häntä ar-
veluttaa myös se, olisiko oikein 
siirtää kiinteistöyhtiöön kau-
pungin peruspalvelujen, ku-
ten koulujen käyttämiä raken-
nuksia. 

Kuntataloutta Tampereen yli-
opistossa tutkiva professo-
ri Pentti Meklin on Levosen 
kanssa samoilla linjoilla. 

- Kunnissa voidaan hämätä 

päättäjiä ja itseä sillä, että siirre-
tään omaisuutta emokunnan ta-
seesta yhtiöihin vain siksi, että 
kriisikuntakriteereillä tarkastel-
laan emokuntaa eikä koko kau-
punkikonsernia. Sillä tavoin 
kunta saa siirrettyä velkojaan 
yhtiöihin, ja asiat näyttävät pa-
remmilta.

Plussana kiinteistöyhtiöi-
den perustamisessa Meklin nä-
kee sen, että joustavasti toimi-
vat kiinteistöyhtiöt voivat löytää 
rakennusten kunnostamiseen 
tarkoituksenmukaisia rahoitus-
keinoja ja hoitaa kiinteistöjään 
hyvin. Ne voivat esimerkiksi 
tehdä yhteistyötä ulkopuolisten 
rahoitusyhtiöiden kanssa. 

Kaikella on hintansa

Mutta jos yhtiöllä menee huo-
nosti, se voi joutua korottamaan 
emokunnalta tilojen käytöstä 
perimäänsä vuokraa. Kun kiin-
teistöyhtiössä tehdään päätök-
siä, ei emokunnan valtuusto voi 
niihin paljonkaan vaikuttaa. Yh-
tiöissä tehtävät operatiiviset 
päätökset voivat olla vieraita ta-
vallisille valtuutetuille. 

Tutkimusasiamies Veli Pel-
konen Kunnallisalan kehittä-
missäätiöstä näkee vahvana tu-
levaisuuden trendinä sen, että 
kansainväliset pääomasijoitta-
jat ovat tulossa toimijoiksi kun-
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■  KOLUMNI

SAMPO TERHO

KIRJOITTAJA ON 
PERUSSUOMALAINEN
EUROPARLAMENTAARIKKO

Ruotsiin ennätysmäärä pakolaisia
RUOTSIIN on saapunut muutaman vii-
kon aikana 1 800 turvapaikanhakijaa. 
Kokoomuksen Verkkouutisten mukaan 
kyseessä on ennätyksellisen korkea 
luku. Ruotsin televisiouutisten mukaan 
se merkitsee maahanmuuttoviraston 
työntekijöille kuusipäiväisiä työviikko-

ja ja vuorotyötä, jotta kaikki hakemuk-
set ehditään käsitellä. Maahanmuutto-
virasto arvioi, että koko vuoden luku 
saattaa nousta 60 tuhanteen tai jopa 
ylikin.

Viimeksi samoissa lukemissa ollaan 
oltu Bosnian sodan aikana. Maahan-

muuttovirasto joutuu palkkaamaan ensi 
vuodeksi 550 uutta työntekijää, jota 
varten se on anonut tilapäistä 500 mil-
joonan kruunun (56 miljoonaa euroa) 
lisämäärärahaa ensi vuodelle. Jos lisä-
määrärahaa ei saada, kasvavat jonot, 
mikä myös kasvattaa valtion kuluja.

Tiukennuksia vuorotteluvapaan ehtoihin
VUOROTTELUVAPAALLE pääse-
misen saattaa tulevaisuudessa 
olla mahdollista vasta seitse-
mäntoista vuoden työuran jäl-
keen. Tällä hetkellä vuorotte-
luvapaata voi hakea, jos takana 
on kymmenen vuoden työura. 
Tiukennuksia pohtinut työryh-

mä on asiasta yksimielinen. 
Työryhmä aikoo esittää myös, 
ettei vuorotteluvapaalta voi-
si enää jäädä eläkkeelle. Tämä 
koskisi vuoden 1975 jälkeen 
syntyneitä. Muista suunnitel-
luista tiukennuksista on luo-
vuttu. Vuorotteluvapaan saa 

jatkossakin käyttää kuten ha-
luaa. Ehdotuksen on määrä eh-
tiä eduskunnan käsiteltäväksi 
aikaisintaan ensi keväänä. Asi-
asta kertoi ensimmäisenä Hel-
singin Sanomat.

SURULLISEN kuuluisan Himasen raportin hintaa ja tieteelli-
syyttä on jo kommentoitu monelta taholta, mutta yhteen koh-
taan haluaisin vielä kiinnittää huomiota: mitä raportti sanoo pe-
russuomalaisista. Alla olevat lainaukset ovat sivuilta 107-109.

“Syy Perussuomalaisten nousuun on ollut puolueen voimakas 
kansallismielinen vastarinta kaikenlaista avoimuutta kohtaan – 
olipa kyse maahanmuutosta, Euroopan unionista tai eurosta yli-
kansallisen, globaalin verkostoyhteiskunnan kehityksen edusta-
jina.”
”Perussuomalaiset on suomalainen versio nousevasta äärinatio-
nalismista, joka nojautuu populismiin tarjoamatta ratkaisuja 
suuriin akuutteihin haasteisiin.”
”Perussuomalaiset vaikuttivat jopa Euroopan unionin poliitti-
seen ajatteluun vaarantamalla Euroopan koko tukipaketin Por-
tugalille. Siitä lähtien Euroopan maiden välinen solidaarisuus on 
jatkuvasti heikentynyt.”

ENPÄ usko, että hätäisempää analyysia perussuomalaisten nou-
susta juuri voisi tehdä. Samoin kirjoittajan käsitys avoimuudesta 
on erikoinen. Ilmeisesti Himanen tarkoittaa sillä avoimia rajoja, 
eikä avointa keskustelua, tiedonsaantia tai ongelmanratkaisua.
Esimerkiksi maahanmuuton osalta me perussuomalaiset olem-
me nimenomaisesti peräänkuuluttaneet avointa keskustelua on-
gelmista ja ratkaisuista, sekä avointa tiedonsaantia hyödyistä ja 
kustannuksista.

AVOIMEEN ja rehelliseen keskusteluun kuuluu myös käsiteltä-
vien asioiden ikävien puolien esiintuominen. Maailmassa kaikki 
ei ole ”fantastista” ja monen ongelman ratkaisu vaatii muutakin 
kuin positiivista ajattelua. Tämän tunnustaminen ei ole sulkeu-
tuneisuutta, vaan nimenomaan avointa suhtautumista erilaiselle 
ajattelulle ja rohkeillekin ratkaisumalleille.

MITÄ tulee Euroopan unioniin, olemme kyllä vastustaneet 
avoimia sekkejä ja valtakirjoja. Sekin on totta, että perussuo-
malaiset eivät missään vaiheessa kriisiä ole kannattanut sellais-
ta ”solidaarisuutta”, jossa suomalaisten veronmaksajien rahoil-
la pelastetaan suuria ulkomaalaisia pankkeja. Jos tämä Himasen 
mielestä on väärin, olemme asiasta eri mieltä, mutta emme silti 
nähdäkseni sulkeutuneita.

ERITYISEN huonosti perusteltu on jo monesti kumottu väite, 
etteivät perussuomalaiset muka esitä vaihtoehtoja. Kuka muu 
muka Suomessa on esittänyt niin innokkaasti vaihtoehtoja mm. 
EU-politiikkaan, ilmastopolitiikkaan, kielipolitiikkaan ja maa-
hanmuuttopolitiikkaan?

JÄLJELLE Himasen raportin syytöksistä jää siis lähinnä ”ääri-
nationalismi”. Me perussuomalaiset olemme kyllä isänmaallisia 
ja laitamme Suomen edun esimerkiksi EU-politiikassamme etu-
sijalle, mutta se nyt tuskin tekee mitään puoluetta ääriliikkeeksi.
Pääministeri on tervattu tämän raportin tilaamisesta jo niin mo-
neen kertaan, että teen omasta puolestani vain yhden huomau-
tuksen: minusta on asiatonta, että hallitus tilaa veronmaksaji-
en kustantaman raportin, jossa pääoppositiopuoluetta kuvataan 
sulkeutuneiksi äärinationalisteiksi. Poliittisen väittelyn tulee pe-
rustua avoimeen keskusteluun, ei näennäistieteelliseen leimaa-
miseen.

Pekka Himasen mielestä 
olet sulkeutunut ääri-
nationalisti

tien kiinteistöihin. Jo nyt on 
olemassa kiinteistörahasto-
ja, jotka sijoittavat varojaan 
muun muassa päiväkotien ra-
kennuksiin. 

- On muistettava, että tällais-
ten pääomasijoittajien käyt-
tämät tuottoarvot ovat aivan 
eri näköisiä kuin kunnallisilla 
omistajilla, Kotkan kaupungin 
talous- ja rahoitusjohtaja Sir-
pa Kosonen muistuttaa. 

- On hintakysymys, paljonko 
kunnan asukkaat ovat valmiita 
maksamaan palveluistaan. 

■ TEKSTI JA KUVAT 
    MARTTI LINNA
    

Kotkalaisessa Korkeakos-
ken koulussa opiskelee 210 
oppilasta. Siitä ja Langin-
kosken sekä Karhuvuoren 
kouluista on tehty arvon-
määritykset mahdollista 
yhtiöittämistä varten. 

Rapautuva aapiskukko. Kot-
kassa, kuten monessa muus-
sakin kunnassa on enemmän 
korjattavia julkisia rakennuk-
sia kuin mihin on rahaa. 

Uuden asunto-osakeyhtiölain 
28 luvun 2 §:ssä säädetään 
keskinäisestä kiinteistöosa-
keyhtiöstä. Keskinäistä kiin-
teistöosakeyhtiötä voisi ku-
vata seuraavasti:

• Yhtiö ei ole asunto-osake-
yhtiö. Siinä on kuitenkin pal-
jon samanlaisia piirteitä kuin 
asunto-osakeyhtiössä. 
• Yhtiön yhtiöjärjestyksen 
määräämä tarkoitus on omis-
taa ja hallita vähintään yhtä 
rakennusta tai sen osaa. 
• Yhtiöjärjestys määrää, mi-
ten jokainen osake yksin tai 
yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottaa oikeuden halli-
ta huoneistoa tai muuta osaa 
yhtiön rakennuksesta tai sen 
hallinnassa olevasta kiinteis-
töstä. 
• Yhtiössä ei tarvitse olla 
asuntoja.

Keskinäiseen kiinteistöosa-
keyhtiöön sovelletaan asun-
to-osakeyhtiölakia, jollei 
laissa säädetä toisin. Poikke-
uksena ovat esimerkiksi seu-
raavat tilanteet:

• Jos yhtiöjärjestys määrää, 
ettei yhtiöön sovelleta asun-
to-osakeyhtiölakia, yhtiöön 
sovelletaan osakeyhtiölakia. 
• Jos yhtiöjärjestys määrää, 
että yhtiöön sovelletaan tiet-
tyjä asunto-osakeyhtiölain 
(1599/2009) määräyksiä, so-
velletaan yhtiöön muilta osin 
osakeyhtiölakia. 
• Jos keskinäistä kiinteistö-
osakeyhtiötä koskeva perusil-
moitus on tehty ennen 1 päi-
vää tammikuuta 1992, yhtiöön 
sovelletaan kuitenkin asunto-
osakeyhtiölakia vain, jos yh-
tiöjärjestys määrää. 

(Lähde: PHR)

Keskinäinen 
kiinteistö-
osakeyhtiö 
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Metsästys- ja kalastusharrastusten paris-
sa viihtyvä kansanedustaja Pentti Oinonen 
kummastelee Suomen petopolitiikkaa. Oi-
nosen mukaan petokantojen sääntelystä 
vastaava maa- ja metsätalousministeriö on 
luonnonsuojelijoiden talutusnuorassa.

SUURIN osa suomalaisista ha-
luaa, että metsistämme elää kar-
huja, susia, ahmoja ja ilveksiä. 
Maa- ja metsätalousministeri-
ön tavoitteena on, että suurpeto-
jen määrä on kestävällä pohjalla 
ja niitä elää tasaisesti eri puolilla 
maata. Tavoite aiheuttaa puhet-
ta petojen puolesta ja vastaan. 

Yksistään karhukannan voi-
mistuessa ja levittäytyessä ih-
misasumusten liepeille on sat-
tunut läheltä piti tilanteita. 
Esimerkiksi viime kesänä karhu 
jahtasi skootterilla ajanutta isää 
ja tytärtä Virroilla Pirkanmaal-
la. Saarijärvellä Keski-Suomes-
sa kontio kävi puolestaan hevo-
sen kimppuun ja aiheutti sille 
haavoja. 

Perussuomalaisten Keski-Suo-
men piirihallituksen puheen-
johtaja Pentti Tuomi kertoo, 
että Saarijärvellä moni innokas 
marjanpoimija ei ole mennyt 
metsään petopelon takia. Myös 
kansanedustaja Pentti Oino-
nen on saanut runsaasti yhtey-
denottoja, joissa toivotaan ny-
kyistä järeämpää petokantojen 
sääntelyä. Petoviha herää kun 
esimerkiksi metsästyskoira jou-
tuu suden suuhun.

– Metsästäjät eivät toivo suur-
petojen sukupuuttoa, mutta liika 
on liikaa. Petojen määrää pitäi-
si vähentää voimakkaasti, mutta 
maa- ja metsätalousministeriö 
nöyristelee luonnonsuojelujär-
jestöjä ja jättää metsästäjien nä-
kemykset huomioimatta, Oino-
nen jyrähtää. 

Suojelijat ja metsästäjät
Ministeriön ylitarkastaja Jussi 

Laanikari ei niele Oinosen kri-
tiikkiä.

– Emme nöyristele kenenkään 
suuntaan, mutta kompromisseja 
on tehtävä. Petopolitiikkaan vai-
kuttavat samanarvoisesti met-
sästäjät ja luonnonsuojelijat 
sekä molempien tahojen etujär-

jestöt, Laanikari sanoo. 
Laanikari mainitsee esimerk-

kinä viimeisimmän ilvesten kaa-
tokiintiön, jota nostettiin voi-
makkaasti kannan liiallisen 
kasvun hillitsemiseksi. Ministe-
riö ei muuttanut kiintiötä, vaik-
ka luonnonsuojelujärjestöt pi-
tivät sitä tolkuttoman suurena, 
Laanikari tähdentää.

Suurpetojen kannan säänte-
lyyn vaikuttaa myös kansallinen 
ja EU-lainsäädäntö. Lisäksi kiin-
tiöitä tarkastellaan Riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitoksen 
(RKTL) laatimien skenaarioiden 
avulla. Niiden perusteella mi-
nisteriö saa tietoa minkä verran 
petoja voi metsästää, jotta kan-
ta saadaan tarvittaessa tasaantu-
maan tai voimistumaan.

Kuolemantapaukset 
harvinaisia

Erityisesti petotihentymät he-
rättävät huolta kansalaisissa, 
jotka ovat olleet Oinoseen yhte-
ydessä. 

– Ihmisten arki hankaloituu ja 
lapsia ei uskalleta päästää kou-
lutielle ilman taksikyytiä, jos 
syntyy petotihentymiä. Kuka ot-
taa vastuun ja kuka pitää pu-
heen muistotilaisuudessa, jos 
ihminen kuolee pedon kynsiin? 
Oinonen kysyy. 

Pedot aiheuttavat ihmisille va-
hinkoja eri puolilla maailmaa. 
Suomessa kuolemaan johtaneet 
tapaukset ovat harvinaisia. Yksi 
ihminen on kuollut karhun kyn-
siin viimeisen kymmenen vuo-
den aikana. Suden tiedetään 
surmanneen ihmisen 1800-lu-
vulla. 

– Tapaukset ovat valitettavia 
vahinkoja. Metsästyksen avulla 
pedot voidaan pitää ihmisarkoi-
na. Riskiä ei voida kuitenkaan 
kokonaan poistaa, sillä karhu 

Oinonen ravistelee 
Suomen petopolitiikkaa
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suojelee aina pentujaan ja revii-
riään, Laanikari toteaa. 

Yli 7 miljoonan vahingot
Maa- ja metsätalousminis-

teriön mukaan suurpedot ai-
heuttivat viime vuonna yli 7,3 
miljoonan euron vahingot. Po-
rotalouden vahingot nousivat 
edellisvuoden vajaasta 4,9 mil-
joonasta yli 6,8 miljoonaan eu-
roon erityisesti ahmakannan 
voimistumisen seurauksena. 

Suurpetojen aiheuttamat vil-
jelys-, eläin- ja irtaimistovahin-
got olivat vuonna 2012 yhteensä 
noin 0,5 miljoonaa euroa. Kai-
kista suurpetojen aiheuttamista 
vahingoista yli 93 prosenttia ai-
heutuu porotaloudelle. 

– Ovatko arvot kohdallaan pe-
tokantojen hoidossa, eikö yli 
seitsemän miljoonan euron 
korvaussumman voisi käyttää 
mieluummin työttömien sekä 
vähätuloisten kansalaisten toi-
meentulon tukemiseen, Oino-
nen täräyttää. 

Ahmakanta on vahvistunut hi-
taasti, eikä vahinkoja aiheutta-
vien ahmojen tappamiseen ole 
myönnetty poikkeuslupia 30 
vuoteen. Maa- ja metsätalous-
ministeriö valmistelee parhail-
laan ahmakannan hoitosuunni-

Yh
t. 

28
6 

20
4 

€2007

40 000 44 500 39 045 27 908 58 751 76 000

2008 2009 2010 2011 2012

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät 
valtionavustukset Luonnon- ja riistanhoitosäätiölle:

➊ Karhuja 1 500-1 600 
 (talvella 1 000-1 200,   
 sillä talvipesiä on paljon 
 Venäjän puolella)
➋  Susia 140 - 200
➌  Ahmoja noin 200
➍  Ilveksiä noin 3 000
Lähde: Riista- ja kalatalouden-
tutkimuslaitos (RKTL)

Suomen suurpedot

Kansanedustaja Pentti Oinonen vähentäisi tuntuvasti suurpe-
tojen määrää nykyisestä. Karhua pelätään ja sen kaatoluvista 
kiistellään joka vuosi.

Lähde: Patentti- ja Rekisterihallitus/Luonnon- ja riistanhoitosäätiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuosina 2007 - 2012.

telmaa, joka valmistuu vuoden 
loppuun mennessä. 

– Petokantojen hoito on haas-
tava pala purtavaksi, sillä siinä 
pitää yhdistää ekologinen, sosi-

aalinen ja taloudellinen puoli, 
Laanikari toteaa. 

TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE
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Samaan aikaan kun wahlroosit ja ollilat 
jahtaavat peltopyitä metsästysretkillään, 
valtio syytää satojatuhansia euroja linnun 
suojeluun herrojen perustamalle säätiölle.

Pyyjahti on herrojen hupia

■  KOLUMNI

PIRKKO 
RUOHONEN-LERNER
KANSANEDUSTAJA,
PERUSSUOMALAISTEN 
EDUSKUNTARYHMÄN PJ.
TARKASTUSVALIOKUNNAN JÄSEN

ON yleisesti tiedossa, että Kevan toimitusjohtajan paik-
ka on läänitetty keskustapuolueelle. Samoin lukuisat muut 
valtion ja kuntien virat on läänitetty valtaa pitävien puolu-
eiden edustajille. Jopa vihreät ovat päässeet virkanimitys-
ten herrahissiin. Esimerkiksi Helsingissä apulaiskaupun-
ginjohtaja, psykologi Pekka Sauri on poliittisin perustein 
valittu teknisen puolen johtovirkaan. RKP on kahminut ko-
koonsa nähden ehkä eniten poliittisia nimityksiä. Eva Bi-
audetin nimittäminen vähemmistövaltuutetun virkaan on 
esimerkki siitä, kuinka puuttuva juristin tutkinto korvat-
tiin jäsenkirjalla. Myös Max Arhippaisen (r.) tuore nimi-
tys puolustusvoimien tiedotustehtäviin hämmästytti usei-
ta, sillä hän kiilasi ohitse ansioituneempien hakijoiden.  
 
OLEN kiinnittänyt huomiota poliittisiin virkanimityksiin 
siitä lähtien kun Porvoon kaupunki ja maalaiskunta lii-
tettiin yhteen vuoden 1997 alussa. Liitosta edelsi runsaan 
vuoden kestänyt hätäinen valmisteluvaihe, jonka aikana 
vakuuteltiin, että epäkohdat korjataan myöhemmin. Näi-
tä korjauksia ei vieläkään ole tehty. Porvoon nykyjohto on 
yhtä poliittinen kuin edeltäjänsä. Tämä on huolestuttavaa, 
sillä puutteellisen johtamisen takia monet tärkeät asiat, ku-
ten kaupunkilaisten palvelujen kehittäminen ja omien kiin-
teistöjen ylläpito, ovat jääneet retuperälle, ja tästä me mak-
samme kovan hinnan.  
 
KUNTALIITOKSESTA on kulunut 15 vuotta ja taloutem-
me on heikommassa hapessa kuin koskaan. Veroprosentti 
on noussut itsenäiseen Porvooseen verrattuna 17 prosentis-
ta 19,25 prosenttiin. Ensi vuonna korotetaan kiinteistövero-
ja ja seuraavana ilmeisesti jälleen kunnallisveroprosenttia. 
Kuntaliitoksen yhteydessä velkaa oli muutama sata euroa 
asukasta kohden, nyt asukaskohtainen velkataakka on 2 
700 euroa. Kaupungin velkasaldo on 130 miljoonaa euroa. 
Tämän lisäksi meillä on jo nyt piilovelkaa kymmeniä mil-
joonia euroja, sillä kaupungin investointeja on toteutettu 
elinkaarimalleilla ja pitkillä vuokrasopimuksilla. Ensi vuo-
den talousarvioon ja -suunnitelmaan on kirjattu uusia elin-
kaari-investointeja yhteensä 55,5 miljoonaa euroa.
 
TEIN vuosi sitten eduskunnassa lakialoitteen, jonka to-
teutuessa poliittisista virkanimityksistä voitaisiin päästä 
eroon. Sain nostettua poliittiset virkanimitykset esille Ylen 
aamutelevision lähetyksessä 20.11.2013, samoin suullisel-
la kyselytunnilla seuraavana päivänä. Poliittiset virkanimi-
tykset ovat erittäin epäoikeudenmukaisia. Parhaat kyvyt 
eivät edes pyri tärkeisiin tehtäviin, koska he tietävät, ettei 
heillä ole mahdollisuutta tulla valituksi, jos he ovat sitou-
tumattomia tai puolueen jäsenkirjassa on väärä väri. Lisäk-
si poliittiset virkanimitykset johtavat työn tuottavuudessa 
kakkosluokan tuloksiin ja tulevat siten julkiselle sektorille 
eli veronmaksajille hyvin kalliiksi. 
 
KOSKA tämä paha maan tapa on tiedossa, kysymys on sii-
tä, millä tavalla me pystymme sitä kitkemään. Kysyin mi-
nisteriltä, miten hän selittää sen, että poliittisiin virkanimi-
tyksiin liittyvät korruption ilmenemismuodot saavat jatkua 
vahvoina hallituskaudesta toiseen. Oikeusministeri Anna-
Maja Henrikssonin (r.) mukaan jokainen ministeri vastaa 
itse siitä, että hän esittää sen parhaan ehdokkaan, kun joku 
tietty virka pitää täyttää, ja näin hallituksessa toimitaan. 
Käytännön esimerkkien valossa tilanne vaikuttaa kuiten-
kin toisenlaiselta.
 
OLEN vakuuttunut, että tämä kirjoitukseni harmittaa joi-
takin virkamiehiä ja poliitikkoja, myös paikallislehdessä. 
Olen kuitenkin sitä mieltä, että ongelmista pitää puhua ja 
niille pitää esittää ratkaisuvaihtoehtoja, kuten olen vuosi-
kausien ajan tehnyt poliittisessa toiminnassani.

Poliittiset virka-
nimitykset johtavat 
kakkosluokan tuloksiin

Säätiö: Emme ole saaneet helppoa rahaa
LUONNON- ja riistanhoitosäätiön 
asiamies Heli Siitari lähetti säh-
köpostitse palautetta Perussuo-
malainen-lehdelle sen jälkeen kun 
kyselimme säätiön saamien valti-
onavustusten perään. 

Siitari haluaa tehdä selväksi, 
että verovaroja peltopyyn kan-
nanhoitoon käyttäessään säätiö 
on ollut yhtenä virallisena toimi-
jana niiden toimijoiden joukossa 
jotka verovaroin toteuttavat riis-
tapolitiikkaa Suomessa. Säätiö on 
yksityinen toimija ja esimerkiksi 
Riistakeskus ja RKTL ovat julkisia.  

- Säätiön saamat verovarat on 
mennyt maa- ja metsätalousminis-

teriön luonnonvarapolitiikan to-
teuttamiseen ja meidät on nimetty 
vastuutahoksi ministeriön pyykan-
nan hoitosuunnitelmassa, Siita-
ri kertoo.

Vain osa säätiön saamasta mi-
nisteriön rahasta on Siitarin mu-
kaan mennyt pyykannan hoitoon. 
Lopuilla on tehty asiantuntijatyö-
tä yleisesti riistakantojen hoidon 
parempaan huomioimiseen maa-
talouspolitiikkaa muotoiltaessa ja 
toimeenpantaessa. 

- Kaikki rahat on saatu asiantun-
tijoiden laatimien ja ministeriölle 
lähettyjen valtionavustushakemus-
ten perusteella. Ministeriön meil-

le myöntämät avustukset eivät ole 
niin sanotusti helppoa tai kevein 
perustein myönnettyä rahaa, Sii-
tari huomauttaa.

Yksityisistä lahjoituksista Siitari 
kertoo, että ne on käytetty puo-
liksi peltopyykannan hoitoon sekä 
asiantuntijatyöhön riistakanto-
jen ja luonnon monimuotoisuuden 
huomioimiseksi maatalouspolitii-
kassa. Siitarin mielestä lahjoi-
tusten avulla säätiö on pystynyt 
tekemään enemmän luonnon moni-
muotoisuuden eteen, kuin mitä yk-
sistään julkisin varoin olisi Suo-
messa voitu tehdä.

PELTOPYYN metsästys on 
tunnetusti herrojen harrastus 
Etelä-Suomen ja Pohjanmaan 
suurilla peltoalueilla. Tehomaa-
talouden seurauksena peltopyy-
kanta on pienentynyt. Tästä ke-
hityksestä huolestunut joukko 
Suomen talouselämän vaikutta-
jia perusti Luonnon- ja riistan-
hoitosäätiön, jolle on virrannut 
tuntuva summa verorahoja pel-
topyyn suojeluun. 

Luonnon- ja riistanhoitosää-
tiö on perustettu vuonna 2006 
ja sen tarkoituksena on edistää 
yleisesti riistanhoitotyötä, suo-
jella luontoa ja vaalia suomalais-
ta metsästyskulttuuria. Säätiön 
hallituksessa istuu talouselämän 
keskeisiä vaikuttajia. 

Säätiön hallituksen puheen-
johtajana toimii vuorineuvos 
Jukka Härmälä ja varapuheen-
johtajana Sampo-konsernin 
Björn Wahlroos. Lisäksi muita 
jäseniä ovat Antti Aarnio-Wi-
huri, Henrik Ehrnrooth, Antti 
Herlin, Jukka Koivisto, Fred-
rik von Limburg Stirum ja 
Jorma Ollila.

Raha tulee rahan luo

Hallitus kerää varoja säätiön 
toimintaan, jossa peltopyyn suo-
jelu on ollut pitkään keskeise-

nä asiana. Säätiön varainkeruu-
ta tarkasteltaessa mieleen tulee 
sanonta ’’raha tulee rahan luo’’. 
Vuosien 2006-2012 tilinpäätös-
ten ja toimintakertomusten mu-
kaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriö on myöntänyt säätiölle 
avustuksia yhteensä lähes 300 
000 euroa. 

Ministeriö antoi vuonna 2007 
säätiölle 40 000 euroa tukea 
Peltopyyhanketta varten. Varo-
ja käytettiin tiedotustoimintaan 
ja peltopyyn kannanhoidosta 
kertovan opaskirjan valmista-
miseen. Seuraavana vuonna mi-
nisteriö myönsi säätiölle 44 500 
euron avustuksen Suomen pel-
topyykannan hoitosuunnitel-
man koordinointiin. Samana 
vuonna julkaistiin myös opas-
kirja peltopyyn kannanhoidosta.

Julkinen rahavirta ei näyttänyt 
ehtymisen merkkejä jatkossa-
kaan. Suomen peltopyykannan 
hoidon ohjaus sekä tutkimus 
Maatalousluonnon monimuo-
toisuus ja ympäristöjärjestelmi-
en kehittäminen tuottivat sää-
tiölle vuonna 2009 yhteensä 48 
045 euroa. Vuosina 2010-2012 
säätiölle tulvi ministeriön suun-
nalta lisää avustuksia useita 
kymmeniä tuhansia euroja. 

Tukia ja lahjoituksia lähes 
600 000 euroa

Säätiön hallituksessa istuvat 
Härmälä, Herlin, Wahlroos ja 
Ollila ovat tunnettuja jahtimie-
hiä, joten se herättää kysymyk-
sen onko säätiön tarkoitus vain 
turvata herrojen metsästysmah-
dollisuuksia? Säätiön asiamie-
henä toimiva Heli Siitari kieltää 
moiset epäilyt.

- Peltopyyn suojelu on ollut 
säätiön perustamisessa innoitta-
va tekijä. Emme ole rahoittaneet 
toiminnallamme metsästys-
tä, vaan pyrkineet parantamaan 
yleisesti peltopyyn elinympäris-
töä, Siitari painottaa. 

Julkisen tuen lisäksi Luonnon- 
ja riistanhoitosäätiö on saanut 
yrityksiltä tai eri säätiöiltä lah-
joituksia lähes 600 000 euroa 
vuosien 2006–2012 välisenä ai-
kana. Esimerkiksi eläkeyhtiöt Il-
marinen ja Varma ovat lahjoitta-
neet säätiölle yhteensä runsaat 
10 000 euroa suomalaisten elä-
kerahaa peltopyiden suojelutoi-
miin. Parhaillaan säätiössä poh-
ditaan miten sen toimintaan 
saataisiin EU-tukea. 

Valtion tuki 
per metsästetty 

peltopyykilo:

105,79 !
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Pirkko Mattila on kiinnostunut erityisesti EU:n 
maa- ja metsätalouspolitiikasta, jota ei saa siirtää 
pois kansallisesta päätöksenteosta eikä sitoa ilmas-
topolitiikkaan, kuten osittain on jo tapahtunut. 

OPETTAJAN työstä Arkadian-
mäelle siirtynyt kansanedustaja 
Pirkko Mattila Muhokselta on 
vahva perussuomalainen vaikut-
taja jo vuodesta 2005. Yli-Iissä 
pienviljelijäperheeseen synty-
nyt Mattila kirjoitti ylioppilaak-
si Oulussa, koska pienellä koti-
paikkakunnalla ei ollut lukiota. 
Myöhemmässä vaiheessa hän 
valmistui Oulun yliopistosta fi-
losofian maisteriksi ja hankki 
opettajan pedagogisen pätevyy-
den Oulun ammatillisesta opet-
tajakorkeakoulusta.

Mattila kertoo olevansa alue-
politiikasta innostunut maantie-
teilijä, joka on elämänsä aikana 
ehtinyt olla muun muassa sai-
raanhoitajana, kotiäitinä, maata-
louslomittajana, uimaopettajana 
ja Punaisen Ristin avustustyös-
sä Haitissa maanjäristyksen jäl-
keen.

- Minulla on kokemusta elä-
mästä ja itseni elättämisestä 
monelta alalta. Kun aikoinaan 
lähdin politiikkaan, perussuo-
malaiset oli niin selkeästi ai-
noa vaihtoehto EU-kritiikkinsä 
vuoksi, että eurovaaliehdok-
kaaksi lähteminen tässä vaihees-
sa tuntuu johdonmukaiselta. EU 
vaikuttaa niin monella epäde-
mokraattisella tavalla meidän 
kaikkien elämään, että koen tär-
keäksi pyrkiä siihen vaikutta-
maan, Mattila kertoo.

Unionipolitiikka on 
elitististä byrokratiaa

Unionipolitiikka ei edusta 
Mattilalle demokraattista pää-
töksentekoa, vaan elitististä by-
rokratiaa, joka ratsastaa unio-
nin rauhaprosessilla. Sen sijaan 
EU:n rauhanprosessi on epäon-
nistunut täysin.

- Rauhanprosessi on ollut si-
nänsä hieno asia, mutta nyt Eu-
rooppa on jäänyt unionin ja rau-
hanprosessin vangiksi.

Mattilaa kiinnostaa erityises-
ti EU:n maa- ja metsätalouspo-
litiikka, ennen kaikkea metsä-
politiikka, jota ei saa siirtää pois 
kansallisesta päätöksenteosta 
eikä sitoa ilmastopolitiikkaan, 
kuten osittain on jo tapahtu-
nut. Suomella on oltava mahdol-
lisuus harjoittaa kansallista ta-
louspolitiikkaa.

- EU:ta sanotaan alueiden 
unioniksi, mutta sitä ei kyllä 
huomaa. Bryssel on se alue, jon-
ka ympärillä pyörii liian moni 
asia. Euro on kriisissä, joka osin 
johtuu hyvin tunnetuista valuvi-
oista: ei voi olla yhteismitallista 
rahapolitiikkaa, kun on erilaiset 
budjetit ja erilaiset kulttuurit. 
Euron tulevaisuus riippuu siitä, 
miten talouskriisi pyritään rat-
kaisemaan. Jos ratkaisuksi tarjo-
taan lisää liittovaltiota, se ei tule 
onnistumaan, koska unioniin ol-
laan liitytty pala palalta. Euroo-
pan talouskriisi on hyvin han-
kala yhtälö ratkaistavaksi, mutta 
liittovaltio ei saa olla ratkaisu.

Mattila on kolmatta kaut-
ta kuntapäättäjänä ja eduskun-
nassa hänelle on kertynyt koke-
musta muun muassa Euroopan 
neuvoston toiminnasta Suomen 
valtuuskunnan jäsenenä, joka on 
parlamenttienvälinen yhteistyö-
elin. Hän on aidosti innostunut 
asioista, joihin hän haluaa unio-
nissa päästä vaikuttamaan.

- Toivon, että äänestysaktiivi-
suus eurovaaleissa nousee, sillä 
aikaisemmissa vaaleissa äänes-
tysprosentit ovat olleet luvatto-
man pieniä. Onko kysymys siitä, 
ettei demokratiaan enää usko-
takaan, ainakaan mitä unioniin 

tulee? Toivon 
tietysti myös perus-
suomalaisten menestyvän vaa-
leissa mahdollisimman hyvin.

Opiskelua ja 
kuntosuunnistusta

Pirkko Mattilalla on vahva kie-
litaito. Englannilla hän pärjää 
hyvin, saksalla ja ruotsilla koh-
talaisesti ja ranskalla auttavas-
ti. Lisäksi hän oppi toisena kie-
lenään viittomakielen lapsena, 
koska hänen äitinsä oli kuuro.

- Osaan siis myös ”nähdä” kie-
liä.

Politiikan lisäksi Mattila har-
rastaa opiskelua ja kuntosuun-
nistusta. Hänen perheeseensä 
kuuluu puoliso ja kolme täysi-
ikäistä lasta.

- Ja kolme vuohipukkia takapi-
halla, joilla on korvamerkit, jo-
ten Brysselin byrokratia on siltä-
kin osalta täytetty.

Mattila aikoo vaalikampanjan-
sa aikana kiertää Suomea tuki-
ryhmänsä kanssa, tosin hänen 
työnsä kansanedustajana aset-
taa jonkin verran rajoja ajankäy-
tölle. Vaalikampanjaan kuuluu 
myös mielipidevaikuttaminen 
muun muassa blogikirjoittelun 
ja sosiaalisen median kautta.

- Periaatteessa aion mennä sa-
malla kaavalla kuin eduskunta-
vaaleissakin, mutta teemat tu-
levat käsittelemään unioniin 
liittyviä asioita. Vaalibudjetti on 
vielä auki ja sen kerääminen tu-
lee olemaan tukiryhmäni vas-
tuulla.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
  KUVA MATTI MATIKAINEN

Eurooppa on jäänyt 
rauhanprosessin 
vangiksi

PS
P O L I T I I K K A

Pirkko Mattila:

Jussi Halla-aho Erkki Havansi Laura Huhtasaari Maria LohelaJuho Eerola Marko Kulpakko

KUKA?
 Nimi: Pirkko Mattila
 Syntymäaika: 2.4.1964
 Kotipaikka: Muhos
Ammatti: Filosofian maisteri, sairaanhoitaja AMK
Koulutus: Ylioppilas 1983 (Oulun normaalikoulu), sairaanhoitaja 
1988 (Kemin terveydenhuolto-oppilaitos), sairaanhoitaja (AMK) 
1995 (Oulun seudun ammattikorkeakolu), filosofian maisteri 
2005 (Oulun yliopisto), opettajan pedagoginen pätevyys 2010 
(Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu) 
Tehtävät eduskunnassa: Puhemiesneuvosto 2012 -, hallintovalio-
kunta 2011 - (pj) ja 2012 -, maa- ja metsätalousvaliokunta 2011 -, 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta 2011 -, Kansaneläke-
laitoksen valtuutetut (vj) 2011 -, Ulkopoliittisen instituutin hal-
litus 2012 - 
Kunnalliset luottamustehtävät: Muhoksen kunnanvaltuusto 
(vpj), Muhoksen tekninen lautakunta 2005-2008
Muut luottamustehtävät: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaval-
tuusto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto (OSEKK) 
2005-2008, Rokua-säätiön Muhoksen kunnan edustaja 2005-
2010
Julkaisut: Yli-Iin Leuvanjoen kylä maankäyttölain mukaisena 
asutusalueena (opinnäyte) 2005
Kotisivut: www.pirkkomattila.fi

- EU:ta sanotaan 
alueiden unio-
niksi, mutta sitä 
ei kyllä huomaa. 
Bryssel on se alue, 
jonka ympärillä 
pyörii liian moni 
asia, Pirkko Mat-
tila huomauttaa.
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Pirkko Mattila:
Marko Kulpakko:

Piritta PoikonenAnne Louhelainen Pirkko Mattila Mauno VanhalaPirkko Ruohonen-
Lerner

Ilkka Matinpalo Sampo Terho Juha Väätäinen

Suomeen 
on saatava 
työpaikkoja

PITKÄÄN pääluottamusmie-
henä, työsuojeluvaltuutettuna 
ja osaston puheenjohtajana ai-
koinaan toiminut Marko Kul-
pakko on istunut Kaustisen 
kunnanvaltuuston varapuheen-
johtajana vuodesta 2008, jol-
loin hän osallistui myös silloisen 
Kemian Liiton vaaleihin kerä-
ten seitsemänneksi eniten ääniä 
koko maassa.

Eurovaaliehdokkaaksi Kulpak-
ko halusi lähteä paitsi monen 
ihmisen pyynnöstä, myös sik-
si, että häntä on jo pitkään huo-
lestuttanut työpaikkojen häi-
pyminen Suomesta. Brysselissä 
tehdyt päätökset ovat olleet 
Suomen kannalta huonoja ja vii-
meisten viiden vuoden aikana 
maastamme on häipynyt jo pe-
räti 130 000 työpaikkaa.

- Pienyrittäjien asemaan on tu-
lossa suuria muutoksia, ja esi-
merkiksi tarhaajat ja maatalous-
yrittäjät ovat olleet huolissaan 
siitä, millaisia direktiivejä sieltä 
on tulossa, Kulpakko kertoo.

Suurpankkien virheet 
maksaa köyhä kansa

Kaikkein tärkeimmäksi asiak-
si Kulpakko kokee Kreikalle ja 
muille taloutensa kuralle saatta-
neille maille myönnettyjen pe-
lastuspakettien lopettamisen. 
Rahan syytäminen suurpankki-
en virheiden korjaamiseksi on 
järjetöntä, kun maksajana on 
köyhä kansa.

- Myös epäonnistunut päästö-
kauppajärjestelmä on syytä lo-
pettaa. Koko systeemin voimas-
saoloajan päästöt ovat tasaisesti 
nousseet samalla kun euroalu-
een sisäinen kilpailukyky on 
heikentynyt. Samoin energiasää-
döksiin on puututtava raskaalla 
kädellä. Hyvä esimerkki on Suo-
men kilpailukykyä merkittävästi 

heikentänyt rikkidirektiivi.
- Toki me olemme kaikki eu-

rooppalaisia, mutta unionin 
ja euron suhteen koko 
Euroopan tulevaisuus 
on mielestäni vaa-
kalaudalla. Mo-
net valtiot ovat jo 
pahasti rappiol-
la ja konkurssin 
partaalla. Eu-
ron tulevaisuus 
ei näytä kovin va-
loisalta. Oman nä-
kemykseni mukaan 
koko systeemi tulee 
kaatumaan omaan mah-
dottomuuteensa.

Kulpakolla on hyvin paljon 
tärkeitä kontakteja jo ennes-
tään, ja vahvan kielitaiton-
sa ansiosta hän pystyy hel-
posti solmimaan niitä lisää. 
Esimerkiksi ruotsalaisten ja 
tanskalaisten kanssa hän tu-
lee toimeen mainiosti ja englan-
nin kieli taittuu myös. Itsekin 
tehdastyöläisenä ja pitkän linjan 
teollisuusasiantuntijana Kul-
pakko tuntee hyvin niin työnte-
kijän kuin työnantajankin on-
gelmat.

- Ennen kaikkea haluan toi-
mia suomalaisen työn ja yrittä-
misen puolesta. Niin kuin entis-
ajan merimiehet odottivat hyvää 
tuulta ennen kuin nostivat pur-
jeet ylös, nyt on aika nostaa pur-
jeet ja painaa täysillä eteenpäin 
kun tuo tuulenpuuska on tullut.

Vaalipäällikkönä 
kovan luokan nimi

Politiikka ja luottamustoi-
met haukkaavat nykyään suu-
ren osan Kulpakon vapaa-ajasta, 
joten hän on joutunut vähentä-
mään harrastuksiaan. Esimer-
kiksi rullaluistelu on viime vuo-
sina jäänyt pois.

Ruotsissa syntynyt ja koulunsa käynyt, 
vuodesta 2002 kaustislainen tehdastyöläi-
nen Marko Kulpakko omaa pitkän koke-
muksen ja vahvan asiantuntemuksen niin 
teollisuusalalta kuin politiikastakin. 

- Trap-ammuntaa harrastan 
milloin ehdin, samoin kalastus 
on niin mukavaa, että jos vain 
mahdollista, niin varmasti läh-
den.

Myös perhe on Marko Kul-
pakolle tärkeä. Vaimo on per-
hepäivähoitaja, vanhin poika 
on kaksikymmentä ja armeijas-
sa. 18-vuotiaat kaksospojat opis-
kelevat ammattikoulussa ra-
kennusalaa, nuorin 16-vuotias 
tyttö lukee lapsi- ja perhetyö-
ohjaajaksi. Lisäksi omakotita-
lossa asuvaan perheeseen kuu-
luu lyhytkarvainen mäyräkoira 

ja kissa.
Vaalityötä Kulpakko aikoo teh-

dä runsaasti ja vaalikampanja 
tulee olemaan laaja ja monipuo-
linen. Paikkakuntia hän aikoo 
kiertää ympäri Suomen kykyjen 
ja ajan mukaan Lappia, Pohjan-
maata ja Etelä-Suomea myöten, 
mahdollisesti Ruotsin puolel-
lakin.

- Ruotsissakin asuu noin 105 
000 äänioikeutettua suoma-
laista. Joka paikkaan en tieten-
kään ennätä. Vaalipäällikökseni 
olen onnistunut saamaan lehti-
kirjoituksistaan tunnetun EU:n 

ja ympäristöliikkeen arvosteli-
jan Magnus Hagelstamin. Hä-
nen kokemuksestaan ja asian-
tuntemuksestaan tulee olemaan 
minulle erittäin paljon hyö-
tyä vaalityössäni. Vaalibudjetti-
ni tarkkaa loppusummaa en vie-
lä tiedä, mutta se tulee olemaan 
siinä 20 000-30 000 euron paik-
keilla.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
  KUVA MATTI MATIKAINEN

- Toki olemme 
kaikki eurooppalai-
sia, mutta unionin 
ja euron suhteen 
koko Euroopan 
tulevaisuus on 
mielestäni vaaka-
laudalla, Marko 
Kulpakko uskoo.

KUKA? Nimi: Marko Kulpakko
 Syntymäaika: 27.9.1971
 Kotipaikka: Kaustinen
Ammatti: Tehdastyöläinen
Luottamustehtävät: Kaustisen kunnanvaltuusto (1. 
vpj.), Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto, perussuo-
malaisten puoluevaltuusto, Teollisuusalojen ammattilii-
ton valtuusto, Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden lau-
tamies
Erityistä: 25 vuoden kokemus teollisuusalalta
Kotisivut: www.markokulpakko.blogspot.com
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PS
P O L I T I I K K A

Kotkalaisella kansanedustaja Juho Eerolalla on pitkä kokemus 
monenlaisista töistä ja kovat meriitit politiikassa. Varsinaisen 
päätyönsä hän on tehnyt Kotkan maahanmuuttopalveluissa, 
jossa hän toimi vuodet 1999-2005 pakolaiskeskuksessa ja 
vuodet 2005-2012 tulkkikeskuksessa.

POLITIIKKAAN Juho Eero-
la lähti vuonna 2006 liitytty-
ään perussuomalaisiin. Sen jäl-
keen hän on osallistunut kaksi 
kertaa kunnallisvaaleihin sijoit-
tuen molemmilla kerroilla kol-
men Kotkassa eniten ääniä saa-
neen ehdokkaan joukkoon ja 
kaksi kertaa eduskuntavaaleihin. 
Edellisissä eurovaaleissa hän 
toimi kotkalaisen Freddy Van 
Vonterghemin vaalipäällikkö-
nä, joka keräsi toiseksi eniten 
ääniä koko Kymen vaalipiirissä 
Timo Soinin jälkeen.

Eduskunnassa Eerola on muun 
muassa EU-asioita käsittele-
vän suuren valiokunnan jäsen ja 
maailman ensimmäisenä perus-
suomalaisena Euroopan neuvos-
ton kunta- ja alueparlamentin 
jäsen. Eerola on myös Pohjois-
maiden neuvoston viidennek-
si suurimman puolueen Vapaan 
Pohjolan (Nordisk Frihed) pu-
heenjohtaja, jonka muodosta-
vat perussuomalaiset ja Tanskan 
Kansanpuolue.

- Koska sekä Kymen että Ete-
lä-Savon piirit kannattivat mi-
nua eurovaaliehdokkaaksi, oli 
kyseessä jo niin kova mandaat-

ti, ettei siitä enää voi kieltäytyä. 
Olen huomannut, että minul-
la on kohtalaisesti kannatus-
ta kentällä. Mieltäni lämmitti 
sijoittumiseni kymmenen suo-
situimman perussuomalaisen 
kansanedustajan joukkoon mi-
nisteriehdokkaaksi Ylen kyse-
lyssä viime kesänä, Eerola ker-
too.

Ei yhteisvastuille

Tärkeä kysymys nimenomaan 
kaakkoissuomalaisten kannalta 
on EU:n ja Venäjän välinen vii-
sumivapaus, joka on tulossa, ha-
lusimmepa sitä tai emme. Pie-
tari on lähempänä kotkalaisia 
kuin Turku ja siellä asuu enem-
män ihmisiä kuin Suomessa yh-
teensä.

- Viisumivapaus tulee kosket-
tamaan eniten Kaakkois-Suo-
mea, niin hyvässä kuin pahas-
sakin. Edellytän, että EU:n on 
osallistuttava täysimääräisesti 
niihin kustannuksiin, joita Suo-
melle tästä koituu.

Eerola vastustaa myös etelä-
eurooppalaisten ajamaa yhteis-

vastuuta siirtolaisuudesta. Suo-
men ei tule osallistua millään 
tavalla maahanmuuton aiheutta-
miin kustannuksiin näissä mais-
sa, kustannammehan niiden on-
gelmia jo nyt hyvin monella eri 
tavalla. Viisumivapauden myö-
tä itärajan toiselta puolelta tule-
van maahanmuuton kustannuk-
set Suomelle tulevat huimasti 
kasvamaan, missä on riittävästi 
maksamista meille.

- Euroopan unioni on joiltain 
osin toimiva enkä halua sitä pur-
kaa, mutta liittovaltiokehitys on 
pysäytettävä. Budjetti- ja pää-
tösvaltaa on palautettava jäsen-
maille. Tulevaisuuden unionin 
näen jäsenmaidensa välisenä va-
paakauppa-alueena, jota pää-
määrää kohti haluan taistella.

Vaalikampanja jäi päälle

Juho Eerola on paitsi polii-
tikko, myös laulaja ja sanoitta-
ja rock-yhtyeessä nimeltä Suuri 
Tuntematon. Syksyllä yhtye jul-
kaisi ensimmäisen albuminsa, 
joka nousi heti ensimmäisellä 
viikolla Suomen virallisen albu-

EU:n osallistuttava 
viisumivapauden 
kustannuksiin

Juho Eerola:

milistan sijalle 28. Se on huima 
saavutus ennestään tuntematto-
malle yhtyeelle ottaen huomi-
oon, ettei bändi ole mitenkään 
ratsastanut Eerolan maineella.

Vaalikampanjaansa Eerola ai-
koo heittäytyä samalla kuviol-
la, jolla on menestynyt aikai-
semmissakin vaaleissa. Hänen 
tyylinsä poikkeaa perinteises-
tä, mutta sen tarkemmin Eerola 
ei halua vaalikampanjansa yksi-
tyiskohtia vielä paljastaa.

- Sen verran voin sanoa, että 
minulle jäi vuoden 2007 edus-
kuntavaalikampanja päälle, eli 
minulla on käynnissä jatkuva 
matalan intensiteetin vaalikam-
panja. Mitään hirmuista loppu-
kiriä en aio ottaa, sillä olen ha-
vainnut tasaisesti jatkuvan työn 
johtavan huomattavasti parem-
paan tulokseen kuin jos vasta 
juuri ennen vaaleja puskisin it-
seni sairaalakuntoon.

Aikaisempiin vaaleihin Eerolan 
ei ole rahallisesti juuri tarvinnut 
panostaa. Tähän mennessä hän 
on käyttänyt omaa rahaa kaik-
kiin aikaisempiin kampanjoihin-
sa yhteensä viisituhatta euroa. 
Näissä vaaleissa hän aikoo tup-
lata tuon summan.

- Lisäksi puolueelta tulee jon-
kin verran tukea, mikä myös 
kaikki käytetään. Todennäköi-
sesti jonkin verran tulee myös 
lahjoituksia, jotka myös otan kii-
tollisena vastaan.

Soini: Kolmas sija EU-vaaleissa ei riitä
KOLMAS sija ei tyydytä perussuoma-
laisten puheenjohtaja Timo Soinia eu-
rovaaleissa.

- Minun kantani on, että perussuo-
malaiset nousevat suurimmaksi puolu-
eeksi eurovaaleissa. Toinen asia on se, 

että eurokriittisten pitää nousta eu-
roparlamentissa vaa’ankielen asemaan, 
Soini painotti  Ylen A-Studiossa ja sa-
noi, ettei 17 prosentin kannatus riitä.

Keskusta nousi SDP:n ohi kolmanneksi 
keskiviikkona julkaistussa Yleisradion 

eurovaalitutkimuksessa. Vuoden 2009 
eurovaaleissa perussuomalaiset saivat 
vielä vain 9,8 prosentin kannatuksen. 
Nyt sitä tuli 17 prosenttia eli puolueen 
eurokannatus nousi lähes samoihin lu-
kemiin kotimaan gallupien kanssa.

 Nimi: Juho Eerola
 Syntymäaika: 24.2.1975
 Kotipaikka: Kotka
Ammatti: Yrittäjä, tulkkikoordinaattori
Koulutus: Ylioppilas 1994 (Karhulan lukio), lähihoitaja 1998 
(Kotkan Hoito- ja Palvelualojen Oppilaitos)
Tehtävät eduskunnassa: Suuri valiokunta 3.5.2011 -, 
sivistysvaliokunta (vj) 3.5.2011 -, sosiaali- ja terveysvaliokun-
ta (vj) 3.5.2011 -, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuus-
kunta (Vapaa Pohjola -ryhmän pj) 10.6.2011 -
Kunnalliset luottamustehtävät: Kotkan 
kaupunginvaltuusto (3. vpj)
Muut luottamustehtävät: Perussuomalaisten 3. varapuheen-
johtaja, Euroopan neuvoston kunta- ja alueparlamentti
Kotisivut: juhoeerola.wordpress.com/

KUKA?

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ • KUVA MATTI MATIKAINEN

Euromaat pohtivat keinoja 
talousuudistusten vauhdittamiseksi 
EUROMAIDEN into taloudellisiin 
rakenneuudistuksiin on vähenty-
nyt kriisin pitkittyessä ja työt-
tömyyden lisääntyessä. Tiistaina 
Brysselissä keskusteltiin ehdo-
tuksesta, jonka mukaan euromail-

le voitaisiin antaa halpakorkoista 
lainaa kivuliaiden talousuudistus-
ten vauhdittamiseksi.. 

Lainaohjelman yksityiskohdat 
ovat vielä täysin auki, esimerkiksi 
se, mistä rahat otettaisiin. Kysee-

seen voisi tulla esimerkiksi euro-
alueen yhteinen budjetti. Velkojen 
yhteisvastuita vastustavilla mailla 
soivat hälytyskellot, sillä ehdotet-
tu euroalueen yhteisbudjetti olisi 
uusi askel kohti liittovaltiota. 
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Pitäisikö EU:sta 
järjestää kansan-
äänestys?

Työttömyys kohosi 
Uudellamaalla 25 % 
UUDENMAAN työ- ja elin-
keinotoimiston alueella oli 
lokakuun lopussa työttö-
miä työnhakijoita yhteen-
sä 71 781. Vuosi sitten lo-
kakuun lopussa työttömiä 

oli 57 232. Vuoden aika-
na työttömien määrä kasvoi 
14 549 eli hurjat 25,4 %. 

Työttömyysaste (lomau-
tetut mukaan lukien) oli 
Uudellamaalla lokakuun 

lopussa 8,8 %, kun se edel-
lisvuonna samaan aikaan oli 
7,1 %. Koko maassa työttö-
miä työnhakijoita oli loka-
kuussa 289 571 henkilöä ja 
työttömyysaste oli 11 %.

PITÄISI. Kun vuonna 1994 asiasta ää-
nestettiin, ei äänestetty liittovaltiosta 
ja tulonsiirtounionista, eikä etenkään 
eurosta. Näistä ei silloin puhuttu mi-
tään. Uudella äänestyksellä antaisim-
me myös täysin uudelle sukupolvelle 
mahdollisuuden päättää asiasta.

  Juho Eerola

ENNEN kuin päätetään kansanäänes-
tyksestä, on päätettävä, mistä äänes-
tetään. Uuden sopimuksen neuvotte-
lemisesta Suomen ja EU:n välille, vai 
yksinkertaisesti eroamisesta? Vuonna 
1994 suomalaiset eivät tunteneet esi-
merkiksi Maastrichtin sopimuksen sisäl-
töä, ja äänestyspäätös tehtiin paljolti 
tunnepohjalta.

  Jussi Halla-aho

AJANKOHTAISEMPI kuin kansanäänes-
tys Suomen EU-jäsenyydestä voisi olla 
kansanäänestys eurosta. Äänestys EU-
jäsenyydestä voi käydä aiheellisek-
si, jos sixpack-hallituspuolueet jatka-
vat Suomen itsenäisyyden kovertamista 
antamalla pois Brysseliin yhä enemmän 
määräysvaltaa.

  Erkki Havansi

KUN Suomi liittyi EU:hun periaatteena 
oli, että päätökset tulisi tehdä mahdol-
lisimman lähellä kansalaisia. Tästä peri-
aatteesta on luovuttu ja EU:ta ajetaan 
kohti liittovaltiota. Olisi kohtuullista 
järjestää EU:sta avoin kansanäänestys. 
On väärin viedä Suomi pienin askelin 
kohti totaalista liittovaltiota ja sitten 
selittää, että prosessia ei voi enää pe-
ruuttaa.

  Laura Huhtasaari

KYLLÄ. Olisi aihetta pitää neuvoa anta-
va kansanäänestys eroamisesta EU:sta 
Lissabonin sopimuksen 50 artiklan pe-
rusteella ja liittymisestä Eftan kaut-
ta yhteismarkkinaan, kuten Norja ja 
Sveitsi.

  Marko Kulpakko

KOKONAINEN uusi sukupolvi on kasva-
nut EU-jäsenyyden aikana, myös omat 
lapseni. Samaan aikaan valtio on ”lah-
joittanut” rahaa Etelä-Euroopan maille 
velkaa ottamalla. Myös velkojen maksa-
jilla pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa, 
mitä mieltä ovat EU:sta. Onneksi vas-
tausmahdollisuus on jo kevään eurovaa-
leissa: ”Äänestä ja vaikuta EU:n tulevai-
suuden suuntaan!”

  Anne Louhelainen

KYLLÄ pitäisi. Kansanäänestyksiä tulisi 
järjestää aina, kun EU:n perussopimus-
ta muutetaan. Näin toimitaan useis-
sa muissa jäsenvaltioissa ja äänestysten 
järjestäminen pienentäisi osaltaan EU:n 
demokratiavajetta. Myös poliittisten 
päättäjien tietoisuus edessä olevasta 
kansanäänestyksestä parantaisi perus-
sopimusten valmistelua.

   Ilkka Matinpalo

KIEHTOVA ajatus, etenkin kun edellisen 
äänestyksen alla iso osa mediaa aset-
tui EU-hankkeen taakse. Nykyään vas-
taava ei menisi enää läpi. Parempi on 
kuitenkin äänestää EU-parlamenttiin ja 
Suomen eduskuntaan enemmistö sellai-
sia edustajia, jotka haluavat ja osaavat 
suitsia EU:n valtapyrkimyksiä.

  Piritta Poikonen

VUODEN 1994 neuvoa antava kansan-
äänestys koski erilaista Euroopan unio-
nia kuin missä tänään elämme. Uusi 
neuvoa antava kansanäänestys voisi 
koskea liittovaltiokehityksen etenemis-
tä ja yhteisvastuita muiden maiden ve-
loista. 

  Pirkko Ruohonen-Lerner

KANSANÄÄNESTYKSEN järjestämi-
nen EU:sta olisi perusteltua, koska ko-
konainen sukupolvi nuoria on edellisen 
kansanäänestyksen jälkeen kasvanut 
äänestysikään. EU on kuluneina vuosi-
kymmeninä myös muuttunut aivan toi-
senlaiseksi, kuin se unioni josta 90-lu-
vulla äänestettiin.

  Sampo Terho

MIKÄLI EU säilyy nykyisellään, ää-
nestystä ei tarvita. Jos se on liikku-
massa pankkiunionin tai liittovaltion 
suuntaan, pitää kansalaisilta kysyä, ha-
luavatko he sitä kehitystä.

  Mauno Vanhala

TIETYSTI pitäisi. Suomi vietiin eu-
roon ilman kansanäänestystä. Päin-
vastoin kuin Ruotsissa, joka menestyy 
tänään omalla valuutallaan. Suomi aje-
lehtii EU:n talutusnuorassa ilman to-
dellisia vaikutusmahdollisuuksia: EU 
purkuun, euro uusiksi, Suomi vapaaksi! 
Kansallisten parlamenttien tulee saa-
da takaisin niille kuulunutta päätösval-
taa, jonka EU-komissio on ominut it-
selleen byrokratiansa kasvattamiseksi. 
Valtaa on valunut liikaa vääriin, osaa-
mattomiin käsiin!

  Juha Väätäinen

- Euroopan unioni 
on joiltain osin 
toimiva enkä 
halua sitä purkaa, 
mutta liittoval-
tiokehitys on py-
säytettävä, Juho 
Eerola painottaa.
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Tuusulassa 
vaaditaan 
kunnan-
johtajan 
erottamista
Eteläsuomalaisessa Tuusulan kunnassa on 
tehty poikkeuksellinen valtuustoaloite kun-
nanjohtaja Hannu Joensivun erottamiseksi 
luottamuspulan vuoksi. 

ALOITTEEN on allekirjoitta-
nut tässä vaiheessa yhteensä 15 
kunnanvaltuutettua ja kuusi va-
ravaltuutettua kaikista valtuus-
toryhmistä vasemmistoliittoa 
lukuun ottamatta.

- Allekirjoittajia olisi ollut 
enemmänkin, mutta koska nel-
jäsosa valtuustosta eli kolme-
toista allekirjoitusta riittää, ai-
van kaikki eivät tässä vaiheessa 
lähteneet mukaan. Esimerkik-
si kaikki kunnan työntekijät tai 
muuten hankalassa tilantees-

sa olevat jätettiin pois, kertoo 
aloitteen alullepanija, Tuusulan 
Perussuomalaisten puheenjoh-
taja ja kunnanhallituksen jäsen 
Pasi Huuhtanen.

Huuhtanen ei halua tässä vai-
heessa lähteä erittelemään luot-
tamuspulan syitä, jotta vasta-
puolen lakimiehet eivät pääsisi 
yksittäisten tapausten kimp-
puun liian aikaisessa vaihees-
sa. Aloitteen allekirjoittajien 
suuri määrä on selkeä osoi-
tus luottamuspulasta, ja kos-

ka allekirjoittajia on yli neljäs-
osa kunnanvaltuutetuista, on 
kunnanhallituksen ryhdyttä-
vä selvittämään asiaa. Kunnan-
valtuusto käsitteli aloitetta maa-
nantaina 11. marraskuuta.

- Välittömästi valtuuston ko-
kouksen päättymisen jälkeen 
kunnanjohtaja ilmoitti jäävän-
sä viikon sairaslomalle. Kaikis-
sa tiedotusvälineissä minusta on 
yritetty tehdä tarinan kiusaajaa 
ja konnaa.

Painostusta ja 
valtuutettujen 
manipulointia

Pasi Huuhtanen joutui itse heti 
aloitteen julkaisemisen jälkeen 
ankaran painostuksen kohteek-
si. Hänet kutsuttiin välittömästi 

kunnanhallituksen puheenjoh-
tajiston kuultavaksi, jossa hänel-
le muun muassa kerrottiin, että 
hän heikentää kuvaa Tuusulan 
kunnasta työnantajana.

- Keskustelutilaisuudessa sa-
noin, että en yksittäisenä kun-
nanhallituksen jäsenenä voi olla 
kunnanjohtajan esimies. Ker-
roin myös, että voin tarvittaes-
sa jäävätä itseni puheenjohta-
jistosta, mutta sitten ratkaisua 
lähdetään hakemaan oikeusteit-
se. Puheenjohtajisto vaati myös 
aloitetta nähtäväksi, johon olisin 
ollut suostuvainen sillä ehdolla, 
että myös kaikkien muiden val-
tuustoryhmien aloitteet tulevat 
jatkossa perussuomalaisten en-
nakkotarkistettavaksi. Se tilai-
suus päättyi siihen.

Huuhtanen on kuullut, että 
muitakin valtuutettuja on asian 

tiimoilta lähestytty sähköpos-
titse. Viesteissä on vihjattu, että 
näin uuden valtuutetun tuli-
si keskittyä pienempiin asioihin 
eikä lähteä näin rajujen aloittei-
den taakse.

- Tuusulan kunnassa talous on 
kääntynyt selvästi huonompaan 
suuntaan ja budjetti jää selkeäs-
ti alijäämäiseksi jo toista vuotta 
peräkkäin. Siinäkin on yksi syy 
puuttua asioihin nyt, kun niihin 
vielä pystyy vaikuttamaan. Val-
tuustoaloitteen kanssa meitä on 
ollut auttamassa oikeustieteen 
professori, perussuomalainen 
eurovaaliehdokas Erkki Havan-
si, Huuhtanen mainitsee.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
    KUVA MATTI MATIKAINEN

PS
J Ä R J E S T Ö

Perussuomalaiset pelinrakentajana
PERUSSUOMALAISET on puolu-
eena kohentanut asemiaan puo-
lueiden välisessä kilpailussa, ja 
siitä meidän tulisi olla ylpeitä. 
Itse en kuitenkaan näe vielä, että 
olisimme vakiinnuttaneet ase-
mamme neljän suuren joukkoon. 
Kasvumme ei ole ollut mahdollis-
ta, ilman että muista puolueis-
ta siirtyy meille äänestäjiä ja eh-
dokkaita. 

 Puolueen nopean kasvun myö-
tä olemme kohdanneet myös pal-
jon ongelmia. On vaikea aset-
taa pitkään toiminnassa olleita,  
mm. SMP:n aikaisia toimijoita uu-
sien toimijoiden, mahdollisesti 
jopa eri puolueista tulleiden toi-
mijoiden kanssa sille viivalle, jon-
ka perusteella luottamuspaikat 
jaetaan.

Närää aiheuttaa myös se, että 
joku paikallisyhdistyksessä me-
nestyy muita paremmin. Vasem-
man pakin saattaa olla vaikea 
hyväksyä sitä, että ”joukku-
een” hyökkääjistä joku tekee eni-
ten pisteitä. On kuitenkin sel-
vää, että sarjassa menestymiseen 
tarvitaan kaikkia pelaajia. Kaik-
kien pelaajien, myös niiden jot-
ka istuvat vaihtopenkillä, mielipi-
teitä tulee kunnioittaa ja suvaita 
ne, erilaisetkin. Onhan jokaisen 

mielipide oikea, kun se on hänen 
oma mielipiteensä, ainakin pu-
heenjohtaja Timo Soinin mukaan. 

 Joukkueessamme on vahvo-
ja henkilöitä ja erilaisia mielipi-
teitä. Meitä ei saa painaa samaan 
muottiin. Muiden puolueiden jä-
senet kadehtivat sitä, että me 
perussuomalaisissa voimme olla 
kukin omaa mieltämme. Toki 
isoissa ja merkityksellisissä asi-
oissa meidän tulee pysyä puolu-
een ohjelmassa. 

 Kritiikkikin tulee hyväksyä, sil-
lä voimme kehittää toimintaam-
me. Huoltajat/huoltojoukot ovat 
tärkeitä taustavaikuttajia ja an-
tavat pelaajille energiajuomaa, 
ohjeita ja ”niksejä” siihen miten 
vastustajat voitetaan. Kannat-
tajat ja kannustus joukot ovat 
tärkeä voiman lähde näille pe-
laajille, ilman heitä pelaaminen 
tuntuisi tyhjältä. Voisi jopa sa-
noa, että kannattajat ovat tär-
kein voimavara menestyksen tiel-
lä, ja heitä tulee myös pelaajien 
kunnioittaa. 

 Pelinjohtajan on annettava kai-
kille peliaikaa, kuitenkin jouk-
kueen menestyksen kannalta on 
tärkeää, että niille pelaajille, 
joilla on näyttöjä menestykses-
tä, annetaan vastuuta ja peliai-

kaa riittävästi. Jos näytöt ovat 
vuosien takaa, eivät ne anna oi-
keutta hyökkääjän tehtäviin ken-
tälle. Tärkeää on kuitenkin, että 
nuo ”vanhat” hyökkääjät ohjaa-
vat ja opastavat nuorempiaan 
kentällä. Entisiltä huippupelaajil-
ta saa ohjeita ja taktiikkaa miten 
peli voitetaan. Vanhemmat pelaa-
jat ovat joukkueen voimavara ja 
tietopankki. Heidän tulisikin toi-
mia nuorempien pelaajien val-
mentajina. 

 Reilu pelinjohtaja ei myös-
kään uuteen kauteen lähdettäes-
sä anna etumatkaa kenellekään. 
Kun siirrymme kaudesta toiseen, 
ovat kaikki taas samalla lähtövii-
valla ja peliaikaa annetaan omien 
saavutusten mukaan. Pelimatkal-
le meidän tulisi ajaa samalla bus-
silla, samoin eväin ja toisiamme 
kunnioittaen. Vaikka bussissamme 
on mukana voimakkaita persoo-
nia, ei ketään voi työntää bussis-
ta ulos matkalla. Se, että näistä 
bussimatkoista kirjoitetaan kär-
jistetysti lehdissä, on ongelma. 
Punaista korttia ei anneta ilman 
kahta keltaista korttia. Piste. 

 
Juha Mäenpää
Ilmajoen Perussuomalaiset

- Kaikki eivät allekirjoitta-
neet aloitetta, kunnanjohta-
jan erottamista vaativa Pasi 
Huuhtanen sanoo.

Torso kaivoslaki
MONI laki pilkkaa suomalaisten oi-
keustajua asiantuntijoiden eriävis-
tä mielipiteistä huolimatta. Yksi on 
kaivoslaki. Ainoana maana olem-
me julistaneet mineraalivaramme 
koko maailman vapaaksi riistak-
si. Annamme oikeudet kaivosaluei-
siin ulkomaisille yrityksille, ilman 
kaivosveroa ja rakennamme vie-
lä bisneksen vaatiman infrastruk-
tuurin kylkiäisiksi. Yhtiöt tekevät 
valtausoptioita mineraalien hin-
nannousun toivossa nolla riskillä. 
Olemme tässä suhteessa kaivostoi-
minnan periferia. Surullisena esi-
merkkinä on Soklin fosfaattiesiin-
tymän myynti norjalaisille. 

Helsingin yliopiston metsäeko-
nomian professorin Olli Tahvosen 
mielestä Suomi on kansainvälisille 
kaivosyhtiöille liian tuottoisa sijoi-
tuskohde. Monet maat ottavat alu-
eiltaan löytyneistä mineraaleista 
10-20-kertaisen korvauksen verrat-
tuna Suomeen. Teemme pikavoitto-
jen toivossa kansantaloudellises-
ti älyttömiä ratkaisuja ja riipumme 
kiinni aikansa eläneessä kaivoslais-
sa. Mietinnöt valmistuu lyhytnäköi-
sesti ja näitä tuotoksia tarkastel-
laan makaronin läpi. Nykyhallitus 
tietää epäkohdat, mutta korjaavia 
toimia ei kuulu ei näy. Teot jätät-
tävät ja jälkisyklisyys käy todel-
la kalliiksi.

Geologista tutkimuslaitosta pi-
detään arvokkaana ja luotettavana 
suomalaisen kaivosalan toimijana. 
GTL tekee tilauksesta tutkimus-
työtä myös ulkomaisille kaivosyh-
tiöille. Myös tästä osa, jo aiko-
jen saatossa verovaroin tehdystä 
pohjatyöstä ja hyödystä, valuu 
ulos maastamme. Nytkin mm. Ete-
lä-Savossa on voimassa useita va-
rausalueita. Suurin mineraaleihin 
kohdistuva kiinnostuva liittyy kol-
mioon Pieksämäki, Kangasniemi, 
Mikkeli. 

Jos vakava kaivosteollisuus on 
varaustoiminnan taustalla, ku-
ten asia lienee, näyttää siltä, et-
tei myöskään luontoarvoista pal-
jon piitata. Esimerkiksi Kyyveden 
ranta-alueet ovat suljetut tyys-
tin varausten piiriin. Samoin Ju-
valla Luonterin yläpuolinen Pihla-
jasalon alue. Rantasalmelle vuoden 
kyläksi valitun Osikonmäen alueelle 
on kaivosyhtiö Belevedere Resour-
ces Oy tehnyt pinta-alaltaan yli 
600 hehtaarin valtausilmoituk-
sen. Valtaus koskee lähes kahtasa-
taa asianomaista. Vaarana on että 
Talvivaara ei tule jäämään ainoaksi 
ikäväksi tapaukseksi. 

Reijo Paunonen (ps.)
valtuutettu,
Juva
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Keitele siirtyy vaalitilaan
KEITELEEN Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtajana jatkaa vuonna 
2014 Ari Kaunisaho. Hallitukseen 
valittiin Ari Eevala ja Tiina Kauni-
saho ja heidän varajäseninään Anu 
Eevala ja Timo Suomipuro.

Tulemme osallistumaan paikal-
lisvaikuttamiseen Keiteleen Pe-
russuomalaisten valtuustoryhmän 
sekä muiden luottamushenkilöi-
demme kautta. Tavoitteenamme on 
aktivoida paikallisia ihmisiä ole-
maan vuorovaikutuksessa perus-
suomalaisten luottamushenkilöi-
den kanssa.

Panostamme jäsenhankintaan 
ja rohkaisemme ihmisiä osallistu-
maan. Pyrimme järjestämään yh-
teisiä tapahtumia lähialueiden 
paikallisyhdistysten kanssa. Tä-
hän työhön pyrimme saamaan ve-
toapua myös alueemme kansan-
edustajilta.

Vuonna 2014 siirrymme niin sa-
notusti vaalitilaan. Tämä tarkoit-
taa toukokuussa järjestettävien 
EU-parlamenttivaalien huomioi-

mista eri tapahtumin, ilmoituksin 
sekä mainoskampanjoin. Pyrimme 
tekemään yhteistyötä eurovaa-
liehdokkaiden ja heidän tausta-
ryhmien kanssa, jotta ehdokas-
vierailut Keiteleelle ja lähipitäjiin 
mahdollistuisivat.

Keiteleen Perussuomalaiset ry 
kannustaa ihmisiä osallistumaan 
aktiivisesti EU-vaalityöhön. Yhtei-
senä tavoitteena Keiteleellä on ol-
tava maakunnan korkein yleinen 
äänestysprosentti. Perussuoma-
laisten suhteellisessa ääniosuudes-
sa tavoitellaan vähintään vuoden 
2012 Keiteleen kuntavaalikanna-
tusta 18,5%. 

Keiteleen Perussuomalaisten ta-
voite on olla Pohjois-Savon kun-
nista perussuomalaisin eli päihit-
tää muut Pohjois-Savon pitäjät 
perussuomalaisten suhteellisen ää-
niosuuden suuruudessa.

Ari Kaunisaho (pj.)
Keiteleen Perussuomalaiset

Puheenjohtaja jatkokaudelle 
Kaskisissa

Naantalin Perussuomalaiset 
valitsivat johtohenkilöt

Huoli Lahti Energian 
johtamiskriisistä

YRITTÄJÄ, kaupunginvaltuutettu 
Lasse Lähdesluoma jatkaa Kaskis-
ten Perussuomalaiset ry:n puheen-
johtajana. Yhdistyksen sihteerinä 
toimii Arja Hanka ja varapuheen-
johtajana Arja Chryssanthou.

Perussuomalaisten paikallisyhdis-
tyksen muiksi hallituksen jäseniksi 

valittiin Marco Nordback, Jukka 
Salo, Jyrki Chryssanthou ja Ju-
hani Aarnio.

Kaskisten Perussuomalaisten pii-
rihallitusedustajaksi päätettiin 
esittää edelleen valittavaksi Las-
se Lähdesluoma varaedustajanaan 
Arja Chryssanthou. 

NAANTALIN Perussuomalaiset ry 
kokoontui runsaslukuisena syys-
kokoukseen ja valitsi yhdistyksen 
hallituksen vuodelle 2014.

Hallituksessa jatkaa varapu-
heenjohtaja, konsultti Henri Hy-
tönen, taloudenhoitaja, yrittä-
jä Jonny Henriksson, pastori Kari 
Salo ja kaupunginhallituksen jäsen 
Juho Kuustonen. Uusina valittiin 

lastenohjaaja Sari Outinen, jär-
jestelmäasiantuntija Matti Naa-
vasalo ja yhdistykseen kuuluvas-
ta Maskun osastosta maanviljelijä 
Taito Ylhäinen ja ylikonstaape-
li Jyrki Alastalo. Puheenjohtajana 
jatkaa yksimielisesti kansanedus-
tajan avustaja Vilhelm Junnila.

Naantalin Perussuomalaiset

LAHDEN Perussuomalaiset on 
huolestunut Lahden kaupungin 
tytäryhtiön Lahti Energia Oy:n 
ylimmän johdon piirissä puhjen-
neesta luottamuspulasta ja joh-
tamiskriisistä. Energiayhtiön hal-
litus erotti toimitusjohtajan 
viime keskiviikkona pikavauhdilla. 

Yhtiön vuosittaisella tuloutuk-
sella on merkittävä osuus kau-
pungin budjetin tulokertymän 
aikaansaamisessa, joten kaikki 
yhtiön toiminnassa esiintyvät on-

gelmat on otettava hyvin vaka-
vasti, toteavat perussuomalaiset.

Lahden Perussuomalaiset edel-
lyttää, että yhtiö pitää huolta 
ulkoisesta kuvastaan ja hyvästä 
päätöskulttuurista, jotta kulut-
taja-asiakkaiden luottamus yhti-
öön ja sen kehittämiseen säilyy. 
Perussuomalaiset muistuttavat, 
että tämä on myös omistajan eli 
Lahden kaupungin edun mukaista.

Lahden Perussuomalaiset

■  KOLUMNI

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PUOLUESIHTEERI,
PERUSSUOMALAISET RP.

Hatusta kiinni, 
nyt mennään!
OLEN kiertänyt meidän kenttää pitkin syksyä. Vielä län-
sirannikko on käymättä, mutta sekin tilanne saadaan kor-
jattua seuraavan kahden viikon aikana. Käsitykseni siitä, 
missä meillä kentällä mennään, on saanut vahvistusta ja 
olenkin pystynyt aloittamaan strategian muodostamisen, 
jolla betonoimme paikkamme suurten puolueiden joukos-
sa. Ongelmia on, mutta ne eivät ole ylitsepääsemättömiä, 
vaan pikemminkin päinvastoin. Eikä ole tarkoitus, että 
puolueemme toimisi ylhäältä johdetusti vaan yhdessä. 

KOLMEN muskettisoturin motto ”Kaikki yhden ja yksi 
kaikkien puolesta” on se mantra, jota jokaisen meistä kan-
nattaa hokea, kun usko on koetuksella. Silloin mittakaava 
loksahtaa paikoilleen: ei ole kysymys yhden ihmisen pär-
jäämisestä yksin, vaan koko porukan - ja yhdessä. Yhden 
ihmisen tekemiset vaikuttavat koko puolueen väkeen ja 
koko maassa.  

TÄTÄ kirjoittaessani ensimmäinen vaaligallup EU-vaali-
en osalta on juuri julkaistu. Sen mukaan nousumme edelli-
sistä vaaleista on yli 7 prosenttia ja 3 meppiä olisi mahdol-
lisuus saavuttaa. Marginaalit ovat kuitenkin pieniä. Vähän 
lisää puristamalla voisimme saada 4 edustajaa ja ihan vä-
hän munimalla voimme jäädä kahteen edustajaan. 

JOKA tapauksessa paikkamäärämme nousu tulee aihe-
uttamaan valtavan vastustuksen. Meidän lisäpaikat ovat 
muilta pois, eikä mikään puolue halua paikkojaan meil-
le hevillä antaa. Tämä näkyy ankarana taisteluna niin jul-
kisuudessa kuin kulissienkin takana. Voimme olla varmo-
ja, että meidän tekemisiämme seurataan suurennuslasilla, 
meitä tullaan provosoimaan virheisiin ja kaikenlaista tör-
kyä kaivetaan lehtien lööppeihin. 

TIIVISTETÄÄN nyt yhdessä rintamaamme. Median pe-
rässä ei kannata lähteä juoksemaan, mutta välttäkäämme 
tietentahtoista panosten jakoa vastustajiemme aseisiin. 

NYT jokaisen meistä tulisi saada lähipiirinsä ymmärtä-
mään EU-vaaleissa äänestämisen tärkeys. Viime vaalien 
40% äänestysprosentti on todella alhainen. Vanha sanon-
ta ”Jos et äänestä, sinua ei lasketa” pätee yhä. Mutta tällä 
kertaa suuremmassa roolissa on se, että äänestämättä jät-
täminen on hiljainen hyväksyntä nykykyiselle EU-tukipa-
kettipolitiikalle.

PITÄKÄÄ hatusta kiinni, nyt mennään kohti vaaleja! 
Olemme siirtyneet ns. vaalitilaan ja valmiita taistelemaan 
suomalaisten puolesta Euroopassa. Lopuksi vielä terkku-
ja kaikille meidän jäsenillemme, joita olen tavannut syksyn 
aikana: Annatte käsittämättömästi voimia työhöni, kiitos!

Kaskisten Perussuomalaisten sihteeri Arja Hanka ja puheen-
johtajana jatkava Lasse Lähdesluoma

Leppänen jatkaa 
PS Naisten 
puheenjohtajana

Vaili Jämsä 
90 vuotta

PERUSSUOMALAISET Naiset pi-
tivät syyskokouksensa Lappeen-
rannassa. Kokous valitsi yksimie-
lisesti Marja-Leena Leppäsen 
jatkamaan naisjärjestön puheen-
johtajana.

Hallitukseen valittiin myös: 
Anne Louhelainen, Marja-Lii-
sa Riihimäki, Jaana Sankilampi, 
Minna Mäkinen, Pia Pentikäinen, 
Auli Kangasmäki, Sinikka Jyl-
hä, Outi Virtanen, Sirpa Aho-
la-Laurila, Kirsi Kallio, Helena 
Ojennus, Laura Huhtasaari, Sari 
Martniku, Iiris Peltomaa, Kike 
Elomaa ja Tuula Kuusinen.

VETERAANIVAIKUTTAJA Vaili 
Jämsä täytti kunnioitettavat 90 
vuotta. Jämsä oli varajäsen kun-
nanvaltuuston sosiaalijaostossa 
Kiimingissä 2010. Hän on jäsene-
nä paikallisessa Eläkeläiset-yh-
distyksessä. Häntä pyydettiin 
ehdokkaaksi myös kirkollisvaalei-
hin 2010. 

Jämsä on kuuden lapsen äiti, 
kahdeksan lapsen isoäiti ja yh-
den lapsen isoisoäiti. Hän on pu-
heenjohtajana eläke-organi-
saatiossa ja häntä on pyydetty 
perustamaan toinen. Hän rakas-
taa kaikenlaiseen sosiaaliseen 
toimintaan osallistumista ja kan-
nustaa myös muita naisia mu-
kaan. 

Jämsä tunnetaan Kiimingissä 
henkilönä, joka on tuonut uutta 
tietoa kyläläisille. Hän toimi ai-
koinaan  4H-neuvojana ja järjesti 
ilmaiset bussiliput veteraaneille 
Kiimingissä. Hän on matkustellut 
ympäri maailmaa ja on aina val-
mis auttamaan toisia ihmisiä. Hän 
on ollut myös hyvä ystävä ja tuki 
monille nuorille Kouvolassa. 

Leskirouvan virallinen merkki-
päivä oli 27.11. Juhlat pidettiin 
ystävien ja sukulaisten kesken.

Marja-Leena Leppänen aloitti 
14. vuotensa Perussuomalaisten 
Naisten puheenjohtajana. 
Kuva: Mika Valkama
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PS
J Ä R J E S T Ö

Tyrnävälle uusi puheenjohtaja

Piirimatka eduskuntaan

Soini esitelmöi Kriittisten 
eurooppalaisten tilaisuudessa

Koulujen 
eriarvoistuminen 
on pysäytettävä

RASKAAN kaluston asentaja Jus-
si Honkanen valittiin yksimielises-
ti Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n 
uudeksi puheenjohtajaksi varaval-
tuutettu Seppo Laikarin luopues-
sa siitä viiden vuoden vetovastuun 
jälkeen.

Tyrnävän Perussuomalaisten hal-
litukseen valittiin myös Heidi Im-
monen, Toivo Kinnunen, Alpo Ala-
suutari, Kaarlo Oinas ja Seppo 
Laikari.

Paikallisyhdistys päätti osallis-

tua ensi kesänä pidettäville Tyrnä-
vän perunamarkkinoille omalla PS-
teltalla. Tyrnävän paikallisyhdistys 
on saanut aktiivisella toiminnal-
laan mukaan paljon uusia jäseniä, 
mikä näkyi myös innokkaana koko-
usosanottona. 

Perussuomalaisilla on Tyrnävän 
valtuustossa kolmen kunnanvaltuu-
tetun valtuustoryhmä: Timo Ojala, 
Kalevi Pelkonen ja Heidi Immonen.

Tyrnävän Perussuomalaiset

VARSINAIS-SUOMEN piiri järjesti 
tutustumisretken eduskuntatalolle 
kansanedustaja Maria Lohelan kut-
sumana. Saatiin koko perheen bus-
si täyteen. Auran varavaltuutettu 
Ilkka Soukka lähetti pääministe-
rille ja työministerille lukemisek-
si kirjan Ruutukymppi, jotka Lo-

hela lupasi toimittaa perille. Ilkka 
on työskennellyt rakennusalalla ja 
toivoo päättäjien kiinnittävän alan 
tämänhetkiseen tilaan enemmän 
huomiota. Piiri kiittää Mariaa hie-
nosti onnistuneesta retkestä!

Varsinais-Suomen Perussuomalaiset

KRIITTISET eurooppalaiset r.y. 
(KREU) on vuonna 1992 perustettu 
puolueisiin sitoutumaton EU-kriit-
tinen yhdistys, jonka tavoitteena 
on edistää kansanvaltaa ja siihen 
perustuvaa yhteistyötä Euroopas-
sa. Järjestö aktivoitui pitkän hil-
jaiselon jälkeen pari vuotta sitten 
uudelleen finanssikriisin seuraus-
ten johdosta. 

Ensi vuonna KREU:n toimin-
ta käynnistyy 8.1.2014 vuosikoko-
uksella, jossa muun muassa vah-
vistetaan ja tarpeen vaatiessa 
muutetaan yhdistyksen sääntö-
jä tarkoituspykälän osalta. Maa-
liskuun kahdeksantena KREU pitää 
parituntisen seminaarin, jossa Esko 
Seppänen tekee selkoa EU:n toi-
minnasta ja tavoitteista painotta-
en tulevien EU-vaalien merkitystä. 
Siihen liittyen KREU:n puheenjoh-
taja Ralph Jaari käy läpi yhdis-
tyksen tavoiteohjelman ja lähiajan 
toiminnan. 

KREU järjestää myös esitelmäti-
laisuuksia, joissa jokainen esitel-
möitsijä käy omalta kannaltaan 
tunnin aikana läpi EU:n perusperi-
aatteet, nykytilanteen ja tulevai-

suudennäkymät. Oman puolueen 
tai viiteryhmän tavoitteet tuodaan 
selvästi esille. Toukokuun 27. esi-
telmöi Timo Soini, elokuussa Keijo 
Korhonen ja lokakuussa Erkki Tuo-
mioja. Seminaarista ja esitelmäti-
laisuuksista julkaistaan ilmoitukset 
Helsingin Sanomissa. Heinäkuussa 
KREU osallistuu myös Porin Suomi-
Areenaan. 

KREU ajaa sellaista EU-jäsenyyt-
tä, jossa eurosta voidaan voimak-
kaan tarpeen vaatiessa luopua ja 
jossa jäsenmaat voivat itse päät-
tää, miten paljon luovuttavat pää-
tösvaltaa EU:lle. Yhdistys ajaa 
eurokriittisten voimien välistä yh-
teistyötä järjestämällä muun mu-
assa seminaareja ja puhetilaisuuk-
sia. KREU edistää kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten kunnioitta-
miseen perustuvaa politiikkaa. Yh-
distyksen tavoitteena on koota yh-
teen Suomen eurokriittiset voimat 
puoluekannasta, kansalaisuudes-
ta ja sisäpoliittisista näkemyksistä 
riippumatta. 

Mika Männistö

Vastuuton ja holtiton 
maahanmuuttopolitiikka 
on luonut kaupunkiim-
me ongelman, jota me 
kaikki joudumme yhdes-
sä korjaamaan. Helsingin 
Perussuomalaiset Nuo-
ret vaatii, että vuosia jat-
kunutta kehitystä koulu-
jen eriarvoistumisessa ei 
enää katsota sivusta.

MAAILMALTA löytyy lukuisia esi-
merkkejä siitä, kuinka tietyn pis-
teen jälkeen kehitystä on liki 
mahdotonta pysäyttää: maahan-
muuttajat kerääntyvät tiettyihin 
kouluihin, josta kantaväestö halu-
aa lapsensa pois. Sosiaaliset on-
gelmat kasvavat, maahanmuutta-
javäestö eristyy entisestään ja 
syrjäytymiskierre on valmis. Suo-
messa näihin ongelmiin on puu-
tuttava ennen kuin se on liian 
myöhäistä. Koulujen eriarvoistu-
minen on osa laajempaa ongel-
maa. Siksi monella muullakin po-
litiikan alalla, kuten kaavoitus- ja 
asuntopolitiikassa, tarvitaan toi-
menpiteitä. 

Maahanmuuttajien keskittymi-
nen tietylle alueelle - yhdistetty-
nä kantasuomalaisten oikeuteen 
valita lapsensa koulu - aiheut-
taa sen, että Helsingissä joillakin 
ala-asteilla peräti yli 50 % oppi-
laista on maahanmuuttajataustai-
sia. Maahanmuuttajien liian suuri 

osuus luokasta on omiaan hidas-
tamaan kotoutumista ja heiken-
tämään opetuksen laatua, kun 
osan oppilaista kielitaito ja muut 
valmiudet opiskeluun ovat puut-
teelliset ja opettajan aikaa ku-
luu varsinaisen opetuksen sijasta 
varsinaiseen opetussisältöön liit-
tymättömien haasteiden kanssa 
painimiseen.

Ongelma täytyy ratkaista yh-
dessä. Tässä vaiheessa mitään 
ratkaisuehdotuksia ei suoralta 
kädeltä saa torjua vanhoihin pe-
riaatteisiin vedoten. Vika ei ole 
maahanmuuttajissa, vaan nykyi-
sen sekä edellisten hallitusten 
epäonnistuneessa maahanmuut-
topolitiikassa, jossa ei huomioida 
lainkaan sen enempää suomalais-
ten kuin maahanmuuttajienkaan 
etua, eikä nykyistä taloustilan-
netta. Helsingin Perussuomalaiset 
Nuoret kannattaa hallittua, vas-
tuullista ja laadukasta maahan-
muuttoa. Kaikkia Suomeen tulevia 

maahanmuuttajia ei voi kotouttaa
Itä-Helsingin lähiöihin, eikä 

muutenkaan ole taloudellises-
ti järkevää asuttaa yhteiskun-
nan rahoilla asuntopulan kanssa 
kamppailevaan Helsinkiin maa-
hanmuuttajia, joiden edellytykset 
työllistymiseen ovat kehnot.

Tärkeänä tavoitteena Helsin-
gin Perussuomalaiset Nuoret nä-
kee luokkakokojen pienentämi-
sen. Lisäksi on muistettava taata 
koulunkäyntiavustajien ja koulu-
terveydenhoitajien riittävä mää-
rä. Nuorten maahanmuuttajien 
kotouttamisessa oppilaitoksella 
on kriittinen rooli. Jos epäonnis-
tumme yhdenkin maahanmuutta-
jasukupolven kohdalla, löydämme 
kaupungistamme uuden Rinkebyn. 
Tässä asiassa ei siis kerta kaikki-
aan ole varaa epäonnistua.

Helsingin 
Perussuomalaiset Nuoret

Tyrnävän kunnanvaltuutettu Kalevi Pelkonen, uusi puheenjoh-
taja Jussi Honkanen ja nykyinen puheenjohtaja, varavaltuutettu 
Seppo Laikari sekä järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi.

Varsinais-Suomen tutustumisretki eduskuntaan oli menestys.

Omia ajatuksia
LYHYT aikani politiikan pyörteissä 
on saanut minut miettimään mo-
nia eri asioita ja niiden hoitamista 
monilta kantilta. Vuosi sitten pide-
tyissä kuntavaaleissa sain äänestä-
jiltäni valtakirjan toimia kaupungin 
luottamushenkilönä. Minua äänes-
täneiden henkilöiden aktiivisuu-
desta johtuen pääsin varsin mer-
kittävälle luottamushenkilöpaikalle 
eli puheenjohtajan nuijan varteen 
kaupunginhallituksessa. Tässä roo-
lissa olen välillä joutunut pohti-
maan, että mitä loppujen lopuk-
si luottamushenkilönä toimiminen 
tarkoittaa.

Ihmisten välinen luottamus on 
tunne tai varmuus siitä, että voi 
turvautua toisiin ja siihen etteivät 
osapuolet petä toiveita tai aiheuta 
pettymyksiä. Luottamus on koke-
musperäistä tietoa sekä tunnetta. 
Yleensä ihminen uskoo, että luot-
tamuksen kohde ei halua hänel-
le mitään pahaa. On luonnollista, 
että ihmisen epäillessä toisen ai-
keita tai moraalia niin luottamusta 
ei kovin helpolla synny.

Kun tätä kautta pohtii kaupungin 
luottamushenkilönä, niin yksinker-

taistettuna asian voisi ymmärtää 
siten, että vaaleissa ääni annetaan 
henkilölle, johon turvaudutaan yh-
teisten asioiden hoitajana. Tämä 
ei tarkoita sitä, että valitun luot-
tamushenkilön tulisi ajatella kä-
siteltävistä asioista samalla ta-
valla kuin äänestäjät. Sehän olisi 
toisaalta myös mahdotonta, kos-
ka äänestäjillä lienee yhtä monta 
ajatusta maailman menosta kuin on 
itse äänestäjiäkin. Kaikkien miel-
lyttäminen tekisi luottamushenki-
löistä tuuliviirejä ja joka suuntaan 
kumartelevia ”pellejä”, joilta puut-
tuu linja sekä rohkeus tehdä tar-
vittavia valintoja.

Kuluneen vuoden aikana olen 
huomannut, että kaupungin luot-
tamushenkilö saa paljon sellais-
ta tietoa, joka ei ole ehkä kaikille 
itsestään selvää. Tietyissä asiois-
sa kenen tahansa on helppo mes-
taroida kuulo- ja huhupuheiden 
tai tietoisesti vääristeltyjen näke-
mysten tai uskomattomien unelmi-
en pohjalta. Itse koen, että luot-
tamushenkilön yksi keskeisemmistä 
osaamisista on se, että kaikis-
ta esiin tulevista jutuista pystyy 

erottamaan tosiasiat ja tekemään 
päätöksiä niiden perusteella. Luot-
tamus voi jossain asioissa joutua 
kovalle koetukselle, koska koko-
naiskuva voi monella ihmisellä olla 
hyvinkin erilainen, ellei kaikilla ole 
samanlaista tietoa. Toisaalta sa-
mallakin tiedolla kokonaisuus voi 
muodostua eri ihmisillä toisistaan 
eroavaksi, mutta se taas on demo-
kratiaa sekä politiikkaa ja näitä 
molempia varmasti tarvitaan yhtei-
sen hyvän löytämisessä.

Nyt valittuna luottamushenkilö-
nä haluan itse olla parhaalla mah-
dollisella tavalla sen luottamuksen 
arvoinen, jonka kohdalleni vaalitu-
loksen kautta sain. Koen, että mi-
nulle on osaltaan uskottu Mänt-
tä-Vilppulassa olevien yhteisten 
asioiden hoito. Siitä koetan selviy-
tyä omalla tyylilläni, omalla per-
soonallani ja linjakkuudella, sil-
lä tiedän, että luottamuksen voi 
yleensä menettää kerran.

Timo Tukia 
Mänttä-Vilppulan 
kaupunginhallituksen pj.
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Alavutelaiset eduskunnassa

Perusäijien jäsenmäärä kasvussa

Lahdessa tiukka puheenjohtajakisa

KELLO aamukuudelta starttasi Anne 
Myllyniemi linja-autonsa käyntiin 
Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneella ja 
poimi kyytiinsä ensimmäiset kuor-
tanelaiset. Alavudelta nousi autoon 
pääjoukko, kolmisenkymmentä naista 
ja miestä. Samalla tehtiin myös Ala-
vuden Perussuomalaiset ry:n toimin-
nallista historiaa, kun paikallisyhdis-
tyksen järjestämä ensimmäinen retki 
alkoi. Ja suuntana oli heti Helsinki ja 
siellä puoluetoimisto ja eduskunta.

Alavuden kaupungin varavaltuu-
tettu, eläkkeellä oleva vanhem-
pi konstaapeli Matti J. Mikkola toi-
mi matkanjohtajana. Matka sujuikin 
sutjakkaasti ja Tuulikki Hautalan 
järjestämissä arpajaisissa riitti jän-
nitettävää lähes 20 palkinnon edes-
tä.

Yrjönkatu ja perussuomalaisten 
puoluetoimisto löytyivät helposti. 
Ensimmäisenä saatiin huomata, kuin-
ka hienoksi ja toimiviksi ovat vanhat 
huonetilat kunnostettu. Retkikunta 
otettiin puoluetoimiston toimihen-
kilöiden taholta vastaan ystävällisin 
tervetulotoivotuksin. Kahvipöydän 
antimien aikana työmies Matti Put-
konen selvitteli kuulijoille puolueen 
tekemisiä ja tavoitteita, innostavan 
sytyttävään sävyynsä. Kenellekään ei 
ollut Putkosen puheen jälkeen epä-
selvyyttä siitä, minkälaiset tavoit-
teet ovat esim. tulevan kevään EU-
vaaleissa. 

Puoluesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo hurmasi vierailun päät-
teeksi kaikki jäyhemmätkin pohja-
laiset edustavalla olemuksellaan ja 
sanallisella osaamisellaan. Alavuden 
Perussuomalaisten puheenjohtaja, 
valtuutettu Juha Rikala, valtuuston 
vpj. Pekka Kaihoniemi ja Matti J. 
Mikkola luovuttivat Alavus-teoksen 
ja muita lahjoja muistoksi Riikalle.

Eduskuntataloon tutustuivat mo-
net ensimmäistä kertaa. Kansan-
edustaja Reijo Hongisto otti tutut, 
oman maakuntansa vieraat vastaan 
suuren talon porraspäässä. Taloon 
tutustumisen jälkeen nautittiin pul-
lakahvit. Vahvat alavutelaiset suku-
juuret omaava 1.varapuheenjohtaja 
Jussi Niinistö selvitti lupsakkaaseen 
tapaansa kuinka hänen isovanhem-
pansa olivat ja elivät Alavudella. Su-
kuselvityksen jälkeen Jussi kertoili 
myös politiikan kiemuroista. Lopuk-
si kaksikko vastaili esitettyihin ky-
symyksiin ennen eduskunnan kyse-
lytuntia.

Paluumatka sujui joutuisasti päivän 
kokemuksia kerraten. Matkan aikana 
nautittiin valtuutettu Petri Juura-
kon lahjoittaman eväslaatikon sisäl-
löstä ja Alavuden valoihin ehdittiin 
iltakymmeneen mennessä.

                                    
Pentti Hautala
Alavuden Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISETEN miesjär-
jestö Perusäijät järjesti syysko-
kouksensa hotelli Iso-Valkeisessa, 
Kuopiossa. Kokouksen vetänyt pu-
heenjohtaja Harri Ahonen valittiin 
yksimielisesti jatkokaudelle.

Hallituksen varsinaisiksi jäsenik-
si valittiin puheenjohtajan lisäksi 
Juho Eerola, Markus Jukarainen, 
Jyrki Lohi, Anssi Tähtinen, Pasi 
Salonen, Erkki Saarimäki, Vesa Le-

vonen ja Teuvo Hakkarainen. 
Kokouksessa todettiin, että Pe-

rusäijien jäsenmäärä on nousus-
sa: nyt yhdistykseen kuuluu jo liki 
70 jäsentä. Lisäksi yhdistyksellä 
on yksi kannatusjäsen. Yhdistyksen 
tavoitteisiin kuuluu oman tavoite-
ohjelman lisäksi Perusäijien positii-
visen julkisuuskuvan vahvistaminen 
ja jäsenmäärän kasvattaminen. 

LAHDEN Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtajan paikasta käy-
tiin tiukka äänestys. Valituksi tuli 
pankinjohtajana Orimattilassa ja 
Mäntsälässä toiminut Heikki Rai-
tanen, joka sai taakseen 19 vi-
rallisen kokousedustajan äänet. 
Kaupunginvaltuutettu Kalle Aal-
tonen oli marssittanut paikalle 
omaa kannattajakuntaansa, joten 
Aaltonen sai taakseen 18 viralli-
sen edustajan äänet. Järjestön 
nykyinen puheenjohtaja Paavo 
Rautkoski ei enää asettunut eh-
dokkaaksi.

Hallitustyöskentelyn uusista ni-
mistä kiintoisin on Lahden Sal-
pausselän seurakunnan pastori 
Raimo Luukkanen. Hänet valit-
tiin perussuomalaisten hallituk-
sen varajäseneksi. Hän mainitsi 
esittelyssään erityiseksi huolen-
sa aiheeksi Lahden työttömien 

tilanteen. 
Hallitukseen valittiin jäsenek-

si Minna Salminen, joka tänä 
vuonna on tullut tunnetuksi Lah-
den Launeen koulun vanhempain-
yhdistyksen johtajana. Vanhem-
mat ovat sinnikkäästi taistelleet 
koulun kosteus- ja homevaurioi-
den korjaamisen puolesta. Halli-
tukseen nousi niin ikään Lahden 
Mastoministeriö -nimisen inter-
net-sivuston kehittäjä Niko No-
risalo. Hän on vastaa myös pe-
russuomalaisten Lahden sivuston 
teknisestä ylläpitämisestä.

Lahden Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen muut jäsenet ovat: 
Päivi Granlund, Juha Ravalt, 
Kalle Aaltonen, Paavo Rautkoski, 
Rami Lehto, Tarmo Möykky, Juk-
ka Ruuth ja Arja-Leena Lammi.

Lahden Perussuomalaiset

Vieraat otti vastaan kansanedustaja Reijo Hongisto (eturivissä).
Kuva: Pentti Hautala

Espoon Perussuomalaiset
Espoon Perussuomalaisten glögi-
ilta järjestetään tiistaina 3.12. klo 
17-20, Espoon perussuomalaisten 
toimitiloissa, Harakantie 7. Es-
poon Perussuomalaiset tarjoavat 
glögiä myös äänestäjille torstaina 
5.12. klo 10-18, Espoontorin pääo-
vien edessä. Tervetuloa!

Juvan Perussuomalaiset
Juvan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
tiistaina 3.12. klo 18 Ravintola-
Kahvila Juvan Helmessä/Siljankka. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset syyskokousasiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

Kangasniemen Perussuomalaiset
Kangasniemen Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous pidetään torstai-
na 5.12. klo 18 Kangasniemen kun-
nantalon takkahuoneessa, Otto 
Mannisen tie 2. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Valtimon Perussuomalaiset
Valtimon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 5.12. klo 
19 Kahvila-Ravintola Ir-Muskassa. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyk-
sen sääntömääräiset syyskoko-
ukselle kuuluvat asiat. Kokouksen 
jälkeen n. klo 20 vietämme pik-
kujoulua ja pidämme karaoke-kil-
pailun. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

Ruokolahden Perussuomalaiset
Ruokolahden Perussuomalaiset 
joulutorilla sunnuntaina 8.12. klo 
11-14 Kirkonkylän koululla, Metso-
lantie 7. Tervetuloa!

Oulun Perussuomalaiset
Oulun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 8.12. klo 11 
Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, 
Asemakatu 5. Käsitellään sääntö-
määräiset syyskokousasiat. Ää-
nioikeutettuja ovat ne Oulun Pe-
russuomalaiset ry:n jäsenet, jotka 
ovat maksaneet puolueen jäsen-
maksun kokouspäivään mennessä. 
Äänioikeuden tarkastus alkaen klo 
10.30. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

Kuusamon Perussuomalaiset
Kuusamon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 3.12. klo 18 
Koillissanomien kokoustilassa. 
Kokouksen jälkeen jatketaan vä-
littömästi saunaseminaarilla, min-
kä yhteydessä järjestökoulutusta. 
Voidakseen käyttää kokouksessa 
äänioikeuttaan, on varsinaisen jä-
senen puolueen jäsenmaksun ol-
tava maksettuna kuluvalta ja sitä 
edeltävältä vuodelta viimeistään 
30.11.2013 mennessä. 

Luvian Perussuomalaiset
Luvian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 3.12. klo 
18 Satakunnan Perussuomalais-
ten piiritoimistolla, Satakun-
nankatu 33-35, Pori. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat. Kahvitarjoilu, 
tervetuloa!

Rantasalmen Perussuomalaiset
Rantasalmen Perussuomalaiset 

ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 4.12. klo 
17-21 Jumikkalan kartanossa, Ky-
lätie 58. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset syyskokousasi-
at. Kokouksen jälkeen pikkujoulut! 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

Vantaan Perussuomalaiset 
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 4.12. klo 17 
Seurakuntayhtymän auditorios-
sa, Unikkotie 5 C, Tikkurila. Ääni-
oikeus on puolueen jäsenmaksun 
30.4.2013 mennessä maksaneil-
la yhdistyksen jäsenillä. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat.

Haapaveden Perussuomalaiset
Haapaveden Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous pidetään keski-
viikkona 4.12. klo 19 Haapaveden 
kaupunginvirastotalolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ter-
vetuloa! Hallitus.

Pihtiputaan Perussuomalaiset
Pihtiputaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 8.12. klo 15 
kahvila-ravintola Mantassa, Ase-
matie 7. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

Someron Perussuomalaiset
Someron perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 10.12. klo 18 So-
meron Peltipinta Oy:ssä, Palman-
tie 3. Kokouksessa käsitellään 
syyskokouksen sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!
 
Suomen Perusta
Suomen Perusta –ajatuspajan se-
minaari järjestetään tiistaina 
10.12. klo 18-21 Ostrobotnialla,  
Museokatu 10, Helsinki. Alustaji-
na: Kai Järvikare: Terhon työryh-
män raportti, Pasi Holm: Miten 
euroalue kehittyy?, Seppo Kari: 
Hyvän veropolitiikan periaatteet 
ja Heikki Koskenkylä: Rakenne-
uudistukset tarkastelussa. Glö-
gitarjoilu. Ilmoittautumiset 4.12. 
mennessä sähköpostilla: simo.
gronroos@nullsuomenperusta.fi

Utsjoen Perussuomalaiset
Utsjoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 13.12. klo 19 
Karigasniemellä KarigasKeittiö 
Oy:n toimistolla. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Vantaan Perussuomalaiset 
markkinoilla
Vantaan Tikkurilan joulumarkkinat 
järjestetään lauantaina 14.12. klo 
9-17 Tikkurilan torilla, Peltolantie 
4. Tarkemmista paikkatiedoista ja 
mahdollisista mainoksista ym. vä-
litettävistä asioista voi ilmoitel-
la: Minna Kankkonen, p. 045 143 
7315 tai sihteeri@vantaanperus-
suomalaiset.fi. Tervetuloa!

Soisalon Perussuomalaisten 
5-vuotisjuhlat
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piirin pikkujoulut ja Soisa-
lon Perussuomalaiset ry:n 5-vuo-
tisjuhlat järjestetään 14.12. klo 
17 kylpylähotelli Kuntorannassa, 
Kuntorannantie 14, Varkaus. Pai-
kalla muun muassa europarlamen-
taarikko Sampo Terho ja muita 
EU vaaliehdokkaita. Tapahtumaan 
on ilmainen sisäänpääsy ja se on 

avoin kaikille. 200 ensimmäiselle 
tarjotaan ilmainen riisipuuro. Ter-
vetuloa!

Mustasaaren Perussuomalaiset
Mustasaaren Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 15.12. klo 
18 Uf Hoppetin tiloissa, Karkkima-
lantie 164. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus.  
Tervetuloa!

Länsi-Helsingin PS foorumi
Länsi-Helsingin PS foorumi jär-
jestetään keskiviikkona 18.12. klo 
18.30 Malminkartanon Horisontis-
sa. Alustajana kiinteistölautakun-
nan edustaja Olli Sademies. Ter-
vetuloa!

Perussuomalaiset Myyrmäen 
joulumarkkinoilla
Perussuomalaiset mukana Myyr-
mäen joulumarkkinoilla lauantaina 
ja sunnuntaina 21.-22.12. Paikka-
na Myyrmäen Paalutori Vantaalla. 
Tervetuloa!

Kokoukset & 
tapahtumatPS

PS
Kokoukset & 
tapahtumat / 
piirit

Keski-Suomen piiri
Perussuomalaisten Keski-Suo-
men piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantai-
na 14.12. klo 12 Ränssin Kievaris-
sa, Kuikantie 340, Kuikka (Jyväs-
kylä). Tilaisuus alkaa klo 11 piirin 
tarjoamalla ruokailulla. Paikal-
la myös eurovaaliehdokkaita. Jä-
senyhdistyksen puhe- ja ääni-
oikeutetun edustajan tai hänen 
varaedustajansa on esitettävä 
kokoukselle piirin sääntöjen py-
kälän 10 mukainen valintaansa 
koskeva pöytäkirja tai sen jäl-
jennös tai ote, mikäli sitä ei ole 
esitetty kuluvan vuoden piirin 
kevätkokouksessa. Piirin jäsen-
yhdistysten edustajien lukumää-
rä määräytyy mainitun pykälän 
mukaisesti. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Tervetuloa!

Oulun piiri
Perussuomalaisten Oulun pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 8.12. 
klo.14 Kirkkotorin koulutuskes-
kuksessa, Asemakatu 5. Käsi-
tellään sääntömääräiset syys-
kokousasiat. Lisäksi käsitellään 
hallituksen esitys kuluvan kau-
den jäsenmaksujen perimättä 
jättämisestä. Kokouksen kool-
lekutsujana piirihallitus. Terve-
tuloa!

Omia ajatuksia

Kitee näkyy 
vaalikentillä
KITEEN Perussuomalaiset päätti-
vät syyskokouksessaan, että työ 
vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 
aloitetaan jo ensi vuonna. Sitä en-
nen ovat kuitenkin EU-vaalit, jois-
sa yhdistys tukee vahvasti kaikkia 
perussuomalaisia EU-ehdokkaita. 
Vaalitapahtumia ja erilaisia tilai-
suuksia järjestetään pitkin vuotta. 
Lisäksi yhdistyksen jäsenille jär-
jestetään virkistymistapahtumia ja 
koulutustilaisuuksia.

Syyskokouksessa valittiin myös 
vuoden 2014 hallitus, johon kuulu-
vat puheenjohtaja Sami Palviaisen 
lisäksi Matti Pitkänen, Seija Pa-
jatie, Jaakko Uuksulainen, Sanna 
Palviainen, Marko Koskinen ja Jo-
hannes Laukkanen.

Kiteen Perussuomalaiset
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EDUSKUNNAN apulaisoikeusasiamies 
on antanut huomautuksen Riihimä-
en kaupungin opetustoimenjohtajalle 
ja kaupunginlakimiehelle sananvapau-
den loukkaamisesta sekä pyytää em. 
kaupunkia arvioimaan, miten sanan-
vapauden loukkaus voitaisiin hyvittää 
ja korjata.

Yleisönosastokirjoituksissa saate-
taan käyttää varsin värikästäkin kiel-
tä, mutta kirjoituksien ennakkosen-
suuri minkä tahansa tahon toimesta 
saattaa olla perustuslain turvaavan 
sananvapauden rajoittamista.

Sananvapauden piiriin ei kuulu esi-
merkiksi kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan tai yksittäiseen henkilöön 
kohdistuvat perättömät syytökset. 
Oikeuskirjallisuudessa sananvapauden 
rajoja on tulkittu siten, että yksittäi-
nen työntekijä saa kritisoida työn-
antajaansa, mutta liikesalaisuuksia ei 
saa paljastaa. Varsinkin mikäli koh-
teena on yleisen edun mukainen kri-
tiikki, niin sananvapaudella on varsin 
laajat rajat.

Sananvapautta saatetaan rajoit-
taa pienissä ryhmissä, joissa saate-
taan kokea, että perusteltukin kritiik-
ki kohdistuu kyseiseen ryhmään. Tämä 
ilmenee korostuneesti pienissä uskon-
nollisissa tai poliittisissa ryhmissä.

Perustuslaissa säädetty sananvapaus 
on vahva oikeus. Yleistä etua koskevil-
la asiantuntijakirjoituksilla on koro-
tettu sananvapauden suoja. Asiantun-
tijakirjoituksissa on selkeästi käytävä 
ilmi se seikka, onko kyseessä yksittäi-
sen asiantuntijan laatima kirjoitus vai 
jonkin ryhmän yhteisesti laatima kir-
joitus.

Jussi Y. Hyry
YTM, tradenomi,
Kajaani

Sanan-
vapaudesta

Mutta kuka meidät pelastaisi?

VALTIO ja kunnat jakavat kur-
juutta keskenään. Kun rahaa ei 
ole, niin leikataan ja höylätään 
tärkeistä palveluista. Lakkaute-
taan kouluja ja vähennetään vä-
keä mutta lopullinen vilja nii-
tetään vasta muutaman vuoden 
kuluttua. Osa kunnista ottaa li-
sää velkaa. Valtionosuuksien leik-
kaukset lisäävät velanottopai-
netta. Kun raha on halpaa ja 
veropohja ei kata palveluja, niin 
ei kun pankkiin hattu kouras-
sa. Entäs jos korkotaso hyppää? 
Kuka maksaa ja onko maksajilla 
edes työtä tulevaisuudessa? 

 Puhutaan nuorisotyöttömyy-
destä, mutta sehän onkin osal-
taan itse tehtyä. Miksi marjan-
poimijat tulevat ulkomailta, kun 
työ kelpasi kotimaan nuoril-
le 90-luvun loppupuolelle saak-
ka? Vastaus on yksinkertainen: Ei 
tarvitse mennä töihin, kun koto-
na vanhemmat purevat leivänkin 
valmiiksi. Miksi näin, vaikka ura-
kalla poimittuna pääsee ihan hy-
ville ansioille? Kulttuuri on muut-
tunut huonompaan suuntaan ja 
vanhemmat jakavat vastikkeeton-
ta rahaa jälkipolville. 

Toinen ongelma on sosiaalinen 
tukiverkko. Maksetut etuudet uu-
teen syyniin. Jos tuilla elää pa-
remmin kuin työllä, on jossain 
mätää. Jos otat pätkätyön, niin 
putoat verkosta eikä töihin kan-
nata lähteä. Kuten ministeri Pau-
la Risikko kesällä mainitsi, tuli-

si vastikkeetonta rahaa karsia. 
Sairaita ja työkyvyttömiä se ei 
koske, mutta jotain olisi tehtä-
vä. Vapaamatkustajia ei junakaan 
kuljeta. 

Seuraava epäkohta on asun-
tojen vuokrausjärjestelmissä ja 
vuokratasossa. Vuokratasoa oh-
jaa kysyntä ja tarjonta. Kun ky-
syntä ylittää tarjonnan, on 
ARA-vuokrat keskimääräistä hal-
vempia. Markkinoiden ollessa ta-
sapainossa, olennaista eroa ei 
hintatasossa ole. Vanhojen ja uu-
sien asuntojen vuokrataso py-
syy melkein samana.  Lähiön, sekä 
keskustan hintaeromarginaali on 
pieni ja yleinen vuokrahinnoitte-
lu on karannut käsistä.

 Näin toimimalla kaupunki ja 
kunta joutuvat maksamaan so-
siaalisin perustein erinäisiä tu-
kia. Rahaa siirretään vasemmas-
ta taskusta oikeaan. Jos hinta 
olisi kohtuullinen, niin tuen tar-
ve pienenisi. Yleinen ongelma on 
tiedossa. Se on tässä globaalissa 
ja silmittömän voitontavoittelun 
kulttuurissa ja kilpailuyhteiskun-
nassa. Inhimillisyys on kadon-
nut, talkoohengestä puhumatta-
kaan. Eurosta on tullut ahneuden 
konsultti, mutta markka-aika-
na oli vielä hivenen maalaisjär-
keä tallella.

 
Ville Kuivalainen
kunnanvaltuutettu (ps.)
Siilinjärvi

Valtio ja kunnat kuulolle

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

Näin kirjoitat palstalle:

PS
VA PA A  S A N A

KUVAT LEHTIKUVA

SUOMEN kuntien taloudellinen 
tilanne on suossa. Pohjois-Kar-
jalan alueella lääkkeeksi esite-
tään kuntaliitosta viiden kunnan 
kesken. Isommat hartiat, yhdek-
sän hyvää ja kymmenen kaunis-
ta, muka ratkaisisivat kaikki on-
gelmat.

Hallitus leikkaa kuntien valtion-
osuuksia yhä kiihtyvällä tahdilla. 
Vuonna 2014 valtionosuus jatkaa 
laskuaan 29,57 prosenttiin, kun 
se tällä hetkellä on 30,96 pro-
senttia. Tämä valtionosuuspro-
sentti kuvailee valtion ja kuntien 
välistä kustannustenjakoa pal-
veluista aiheutuvista kustannuk-
sista. Ei ihme, että kuntien vel-
kaantuminen on ollut viimeisen 
10 vuoden aikana hurjaa. Suomen 
kuntien lainakannan BKT-osuus 
on noussut kolmesta prosentista 
seitsemään prosenttiin. Ja hal-

lituksen toimien vuoksi se tulee 
jatkumaan. Kuorrutteena kakun 
päälle valtio on kasvattanut jat-
kuvalla tahdilla kunnille määrät-
tyjä tehtäviä.

Yksi suurimmista kuntien heikon 
taloudellisen tilanteen syypäistä 
on siis Suomen hallitus. He leik-
kaavat kunnilta, mutta eivät edes 
tartu 1,9 miljardin euron EU-jä-
senmaksuihin. Niihin samoihin jä-
senmaksuihin, joihin jo edesmen-
nyt Thatcher aikanaan neuvotteli 
Isolle-Britannialle jäsenmaksu-
alennuksen. Tiesittehän, että ny-
kyäänkin Suomen veronmaksajien 
maksamia jäsenmaksuja käyte-
tään kattamaan näitä Thatcherin 
saamia alennuksia. Suomen hal-
litus takaa myös surutta Kreikan 
lainoja ja repii tarvittavat sääs-
töt Suomessa asuvien ihmisten 
selkälihoista. Onko tämä moraali-

sesti oikein? 
Perussuomalaisten vaaliteema 

kuntavaaleissa oli ”Euro upottaa 
kuntasi”. Useat muiden puoluei-
den edustajat väittivät, että eu-
rolla ja EU:lla ei ole mitään teke-
mistä kuntatalouden kanssa. Se 
on fiktiota. Kaikki vaikuttaa kaik-
keen, jostain se on aina pois. Se 
on fakta. Nykyinen hallitus kes-
kittyy tukemaan epäoptimaalista 
valuuttaunionia unohtaen tyystin 
oman maansa kansalaiset. Tämä 
epäoptimaalinen valuuttaunioni 
on myös omalta osaltaan vaikut-
tanut kuntien taloudelliseen ti-
lanteeseen, eikä sen vaikutus ole 
ollut lähiaikoina ainakaan myön-
teinen.

Keskusta aloitti sekä tukipaket-
tipolitiikan että valtionosuuksien 
leikkaamisen (ja kuntien tehtä-
vien lisäämisen) oman hallituk-

sensa aikana, ja muut ovat jat-
kaneet tätä samaa tietä. Mutta 
kuka meidät pelastaisi? Siihen on 
helppo vastata, kun jäljelle jää 
enää vain yksi puolue, joka on 
systemaattisesti seisonut sano-
jensa takana. Totuus on se, että 
Suomen kuntia ei pelasta kunta-
liitokset eivätkä muutkaan sil-
mänkääntötemput. Ainoa toivo 
on järkevä hallitus, joka lopet-
taa ihmisten eli kuntien rankai-
semisen ja joka leikkaa tasapuo-
lisesti kaikilta ja kaikesta, jopa 
Suomen nykyisen hallituksen rak-
kaalta lapselta.

Sanna Antikainen
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten 
Nuorten puheenjohtaja

Sosiaali- ja terveyssektori 
hallituksen hampaissa
PÄÄMINISTERI Jyrki Kataisen 
hallituksen rakennepoliittises-
sa ohjelmassa pyritään valmis-
telemaan vuorotteluvapaajär-
jestelmän uudistus siten, että 
järjestelmän käyttöä rajoite-
taan saantiedellytyksiä tiu-
kentamalla. Tässäkään asiassa 
hallitus ei pelaa reilua peliä, 
sillä sen kaavailut vuorottelu-
vapaan muutoksista kohtelevat 
epätasa-arvoisesti eri toimi-
aloja. Työvoimapulasta kärsivi-
en alojen työntekijöillä ei ole 
käytännössä edes teoreettisia 
mahdollisuuksia päästä hui-
laamaan. Pahiten hallitus kur-
mottaa sosiaali- ja terveys-
sektorin työntekijöitä, joita 
ei juuri toimettomana ole. Toi-
nen sote-sektoria kuormittava 
yksityiskohta on se, että vuo-
rotteluvapaan saamisen edel-
lytyksiin tulee pakollisen va-
paaehtoistyön tekeminen 
hoiva-alalla.

Hallituksen toimet eivät to-
dellakaan herätä luottamusta, 
sillä vuorotteluvapaan vien-
ti joidenkin alojen tavoitta-
mattomiin tulee näkymään pii-
lovaikutusten muodossa. On 
selvää, että sosiaali- ja ter-
veyssektori tulee ns. pitkässä 
juoksussa menettämään alal-
le hakeutuvien mielenkiintoa, 
koska meidän mahdollisuutem-
me työssä jaksamiseen ovat 
muita heikommat. Faktaa on 
sekin, että hoivatyötä työk-

seen tekevälle tai sieltä työn 
kuormitusta hellittämään ai-
kovalle pakollinen vapaaeh-
toistyö hoiva-alalla on ran-
gaistus väärästä alavalinnasta. 
Hallituksen vaateet vapaa-
ehtoistyön kohdentamisesta 
sote-sektorille, lisää alamme 
työntekijöiden eriarvoisuutta. 

Hallituksen tavoitteissa vuo-
rotteluvapaan sijaisen tuli-
si olla oikeasti työtön työnha-
kija, kuten aiemminkin, mutta 
uudessa mallissa yhden päivän 
sijasta työttömyyden alara-
jaksi ollaan määrittämässä pa-
ria kuukautta. Aiemmin yhden 
päivän työttömyys on anta-
nut suunnittelumahdollisuuk-
sia vuorotteluvapaan toteut-
tamiseksi esim. määräaikaisten 
ja sijaisten töitä jatkamalla, 
jolloin hyötyjiä ovat olleet va-
paalle lähtevä, työtä saanut 
ja toimipaikka. Tämän hallitus 
haluaa romuttaa, koska nyky-
Suomessa ei saa päästä liian 
helpolla. Yhteiskunnan hyvin-
voinnin sijasta Kataisen hal-
litus haluaa sijaiset nyt pois 
töistä työttömyyskortistoon 
ja työvoimareserviin, jotta ti-
lastot uuden vuorotteluvapaan 
toimivuudesta näyttäisivät hy-
viltä. Perussuomalaisena lä-
hihoitajana pidän hallituksen 
haluja järjettömänä.

Mikki Nieminen (ps.)
Lohja

?
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Seuraavaa virttä numero 440 ei 
uudesta virsikirjasta enää löydy. 
Sen tekijä oli Haqvin Spegel 
(1645-1714), joka oli eräs huo-
mattavimmista virsirunoilijoista. 
Hän oli ruotsalainen arkkipiispa, 
leskikuningatar Hedvik Eleonoo-
ran ja myöhemmin Kaarle XI:n 
hovisaarnaaja.  
”Jo vääryys vallan saapi, se 
huutaa taivaaseen. Se turmaa en-
nustaapi, vie kansat kurjuuteen. 
Ken Herran oikeutta nyt täällä 
julistaa, ja ken vanhurskautta nyt 
tahtois puolustaa?
Nyt viekas vilppi täällä on 
noussut kunniaan. On valhe vallan 
päällä ja vääryys voimassaan. Ei 
kuulla kurjan ääntä, ja köyhää 
sorretaan, ja lainkin rikkaat 
vääntää vääryyttä puoltamaan.
Kas köyhän leivän syövät nuo 

jumalattomat. He viatonta lyövät 
ja häntä vainoovat. He kurjaa 
ahdistaapi kuin käärme kiukussa. 
Korvansa tukkeaapi tuon raukan 
huudoilta.
He armotonna vievät osuudet or-
pojen. He söivät lesken leivät, on 
Herra nähnyt sen. Hän vanhurs-
kaasti kostaa vääryydentekijät, 
rankaisee ansiosta nuo viekkaat 
ryöstäjät.
Vaan voitonpäivän kerran vai-
vaiset näkevät, vanhurskaus kun 
Herran lyö väärät, väkevät. Oi 
Herra, voimas näytä, kansaasi 
armahda ja hurskaan pyynnöt 
täytä ja päästä vaivasta.”
Mikään ei noista ajoista ole 
muuttunut. 

Seppo Sivonen, 
Kiikoinen

EIKÖS tunnukin hienolta, että me 
suomalaiset olemme AAA-luokituk-
sen valtio? Vapaasti suomennettu-
na se tarkoittaa Ainutta Ajattele-
matonta Aasia, joka saa helposti 
lisää velkaa pienemmällä korolla, 
jolla voi maksaa muiden valtioiden 
ja globaalipankkien velkoja. 

Totuushan on, että täällä ”kulta-

maassa” vanhukset makaavat kakat 
housuissa vuorokauden tai kaksi ja 
lapset syövät kouluissa kaurapuu-
roa. Eihän sillä ole väliä, kun nyky-
päättäjäkermalla on mahdollisuus 
päästä hyviin virkoihin pienen kan-
san maksamilla veroilla. 

Pitäisiköhän meidänkin ottaa 
vaan lisää velkaa, laittaa oman 

maan asiat kuntoon ja ”päästä” 
jonnekin B-luokitukseen? Muut 
maat maksaisivat meidän velko-
ja, kun me olemme huolehtineet 
omasta kansasta.

Hannu Nevala

VIRSI 440

AAA-kerho 

Pelastushelikopterien 
toiminnan vaarantuminen 
on estettävissä
SOSIAALI- ja terveyspuolen uu-
distuksien yhteydessä on alet-
tu keskustella, voisiko pelastus-
helikopterien kustannukset olla 
kuntien vastuulla. Mielestäni ei 
ole hyvä ajatus, jos vastuu siir-
tyy kunnille.  Kuntien rahojen vä-
hetessä pelastuskopteritoiminnan 
turvaaminen voi vaarantua.

Valtion kuuluu kustantaa heli-
kopterien toiminta siten, että apu 
on saatavilla kaikkialle Suomessa. 
Avun saaminen kohteeseen nope-
asti on tärkeää. Helikopterin toi-
minta ei saa olla kiinni kunnan ra-
hatilanteesta tai kunnan rajoista.

Jos kunnat laitetaan kustanta-
maan kopterien toiminta, niin ku-
lujen jakaminen aiheuttaa pohdin-
taa. Maksaako kunta aina tietyn 
tasasumman ja onko se sidoksissa 
asukaslukuun tai sairastavuuteen? 
Tulevat kuntaliitokset vielä mah-
dollisesti sekoittavat maksukykyä. 

Vai maksetaanko käytön mu-
kaan? Ajatellaanpa, että helikop-
teria tarvitaan jossain kunnassa 
vaikka liikenneonnettomuuden ta-
kia. Entäs jos potilas sattuisi ole-

maankin toisen kunnan asukas? 
Maksaako kulut se kunta, missä 
onnettomuus sattui vai potilaan 
kotikunta? Laskutusta ei voi hoi-
taa pinta-alankaan mukaan. Har-
vaan asutut alueet kärsisivät siitä 
kohtuuttomasti. 

Joka vuosi tehdään budjetti. 
Valtuustot vaihtuvat. Jatkuvuus 
voisi olla epävarmaa. Kunnissa 
keksitään säästökohteita. Sillä voi 
olla seurauksia. Koptereita täytyy 
olla eri puolilla Suomea niin, jotta 
avuntarvitsija saa riittävän nope-
asti avun. Kuka tahansa voi tarvi-
ta apua koska tahansa. Pelastus-
kopterit eivät tee lentoja turhaan 
vaan vakavassa tilanteessa. 

Mielestäni valtion tulee turvata 
koko Suomen alueella pelastushe-
likopterien toiminta. Kuntien kus-
tantamana se tulisi olemaan hyvin 
ongelmallista. 

Minna Reijonen, 
Pohjois-Savon PerusNaiset ry:n 
puheenjohtaja

Himasen selvitys sortuu 
puoluepolitikointiin 
OLEN kahlannut läpi Himasen ra-
porttia, joka ei näytäkään ole-
van Suomen tulevaisuutta käsitte-
levä, vaan valikoitu otos eräiden 
valikoitujen maiden tai alueiden 
malleista/tilanteesta, poimittu-
na vanhojen tutkimusten kootuis-
ta selityksistä. Lisäksi se alentuu 
tieteelliselle tutkimukselle har-
vinaiseen puoluepoliittiseen par-
jaamiseen. Lienee näiltä osin toi-
meksiantajan tilaus. Mutta pilkka 
tulee koitumaan omaan nilkkaan. 
Himasen ja Castelsin ”Globaa-
li näkökulma, kestävän kasvun mal-
li” sisältää seuraavat osaotsikot: 
Piilaakson malli, Kiinan valtiojoh-
toinen malli, Euroopan hyvinvoin-
timalli ja Chilen ja Etelä-Afrikan 
kehitysmallit.

Onhan siinä myös Suomea koske-
va osuus: suomalaisen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan 10 miljardin euron 
kestävyysvajeen ratkaisemisek-
si, VM:n laskentamallien tuloksi-
en pohjalta ideoituja rakenteelli-
sia keinoja, mm. työurien pidennys 
ja julkisten palvelujen malli. Toisin 
sanoen ei mitään uutta. Opus on 
täytetty runsailla graafisilla esi-
tyksillä ja aikasarjoilla, jotka ovat 
kenen tahansa saatavilla yleisistä 
tilastoista. 

Himasen täydellinen riman ali-
tus koskee kannanottoa perussuo-
malaisiin. Lainaan tähän sanasta 
sanaan: ”Keskeinen syy perussuo-
malaisten nousuun on ollut puo-
lueen voimakas kansallismielinen 
vastarinta kaikenlaista avoimuut-

E S K O

ta kohtaan olipa kyse maahan-
muutosta, Euroopan unionista 
tai eurosta ylikansallisen globaa-
lin verkostoyhteiskunnan kehityk-
sen edustajina. Perussuomalaiset 
on suomalainen versio nousevas-
ta äärinationalismista tarjoamat-
ta ratkaisuja suuriin akuutteihin 
haasteisiin. Perussuomalaiset vai-
kuttivat jopa Euroopan unionin 
poliittiseen ajatteluun vaaranta-
malla Euroopan koko tukipaketin 
Portugalille. Siitä lähtien Euroo-
pan maiden välinen solidaarisuus 
on jatkuvasti heikentynyt.” 

Perussuomalaiset, jos ketkä, 
ovat vaatineet EU:ssa kaikenlais-
ta avoimuutta ja protestoineet 
mm. vakuusasiakirjojen salaamis-

ta. Jos Himanen tarkoittaa, että 
rajat auki kritiikittömälle maa-
hanmuutolle, siinäkin hän lyö kir-
veensä kiveen. 

Pitäisikö tätä ”perussuomalai-
sosiota” käsittää puoluetta mai-
rittelevana, koska yhdelläkään 
muulla suomalaisella puolueella ei 
hänen mukaansa näytä olevan vai-
kutusta Euroopan unionin ”poliit-
tiseen ajatteluun”. Nyt se on sit-
ten tieteellisesti todistettu, että 
vain perussuomalaiset ovat vai-
kuttaneet Euroopan unionin po-
liittisen ajatteluun.  

Kalevi Hämäläinen,
Raisio
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Puh: 044 081 4224 
pauli@pauliruotsalainen.net 

SATAKUNTA 
Seppo Toriseva 
Penunvahe 10, 26100 Rauma 
Puh: (02) 822 1250 • 050 517 2810 
seppo.toriseva@luukku.com 

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

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

PERUSSUOMALAISET 
NAISET RY HALLITUS 

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

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

2. Varapuheenjohtaja 
Pirita Nenonen 
Puh: 040 531 9715 
pirita.nenonen@perusnaiset.fi 

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

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

Laura Huhtasaari 
laura@huhtasaari.com 

Vaili Jämsä-Uusitalo 
Puh: 040 777 8478 
vailikjamsa@suomi24.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERUSSUOMALAISET NUORET 

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

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

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

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

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

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja
Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504
harri.ahonen@pp5.inet.fi

EUROPARLAMENTTI-RYHMÄ 

Sampo Terho 
Työpuhelin Bryssel: 
+ 32 228 45757 
Työpuhelin 
Strasbourg: 
+33 3881 75757 

GSM:+358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu 

AVUSTAJAT BRYSSELISSÄ: 

Katja Ripatti
Puh: +32 228 37757
katja.ripatti@europarl.europa.eu

Otto Juote
+32 228 47757
otto.juote@europarl.europa.eu

PUOLUEHALLITUS 

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

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

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

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

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

MUUT JÄSENET: 

Martti Eskola
Puh: 040 512 5427
martti.eskola@luukku.com

Pirita Nenonen 
Puh: 040 531 9715 
pirita.nenonen@pp.inet.fi 

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

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

Pirkko Ruohonen-Lerner 
Puh: (09) 432 3165 
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 

Seppo Toriseva 
Puh: 050-517 2810 
seppo.toriseva@luukku.com 

Raimo Vistbacka 
Puh: 050 511 3186 
raimo.vistbacka@alajarvi.fi 

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

EDUSKUNTARYHMÄ 

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

Kansanedustajien 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Pirkko 
Ruohonen-Lerner 
Eduskuntaryhmän pj. 
Puh: (09) 432 3165 

Pentti Kettunen 
Eduskuntaryhmän 1. vpj. 
Puh: (09) 432 3070 

Jari Lindström 
Eduskuntaryhmän 2. vpj. 
Puh: (09) 432 3088 

Juho Eerola • (09) 432 3013 

Ritva Elomaa • (09) 432 3022 

Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040 

Jussi Halla-aho • (09) 432 3042

Lauri Heikkilä • (09) 432 3043 

Reijo Hongisto • (09) 432 3046 

Olli Immonen • (09) 432 3049 

Ari Jalonen  • (09) 432 3050 

Anssi Joutsenlahti • (09) 432 3052
 

Johanna Jurva • (09) 432 3054

Arja Juvonen • (09) 432 3060 

Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027 

Kimmo Kivelä • (09) 432 3075 

Osmo Kokko • (09) 432 3078 

Laila Koskela • (09) 432 3083 

Maria Lohela • (09) 432 3092 

Anne Louhelainen • (09) 432 3096 

Pirkko Mattila • (09) 432 3102 

Lea Mäkipää • (09) 432 3120 

Hanna Mäntylä • (09) 432 3126 

Martti Mölsä • (09) 432 3128 

Mika Niikko • (09) 432 3129 

Jussi Niinistö • (09) 432 3134 

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

Vesa-Matti Saarakkala • (09) 432 3150 

Timo Soini • (09) 432 3163 

Ismo Soukola • (09) 432 3168 

Maria Tolppanen • (09) 432 3179 

Reijo Tossavainen • (09) 432 3185 

Kaj Turunen • (09) 432 3187 

Kauko Tuupainen • (09) 432 3190 

Pertti Virtanen • (09) 432 3111 

Ville Vähämäki • (09) 432 3195 

Juha Väätäinen • (09) 432 3196 

PERUSSUOMALAISTEN 
RYHMÄKANSLIA 

EDUSKUNTARYHMÄ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maria Sainio • Hallinnollinen sihteeri 
Puh: (09) 432 3279 
maria.sainio@eduskunta.fi

E D U S TA J ATPS
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

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

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996 
Ilmestyy: kolmen viikon välein. 
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl 
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp  

Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki 
toimitus@perussuomalaiset.fi 
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila 
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi 
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen 
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi 
Taitto: Macart / Jorma Remsu •  jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: Puh. 020 743 0805, 
0400 917 354 • jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden 
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,- 

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

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 11.12.2013
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Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUS-
SUOMALAINEN
Uutisia verkossa

Harjoittelija 
europarlamenttiin
Europarlamentaarikko Sampo Terhon Brysselin 
toimistoon europarlamenttiin etsitään harjoittelijaa 
ajalle 13.1.2014 - 11.4.2014.  

Harjoittelun työnkuvaan kuuluu mm. valiokuntien seuraami-
nen ja niistä raportointi, monipuoliset toimistotehtävät, sekä 
seminaareihin osallistuminen. 
Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa tai vähintään vuo-
den opiskelua korkeakoulussa, sekä vahvaa englannin ja suo-
men kielen osaamista. Kokemus toimistotyöstä sekä ranskan 
kielen osaaminen katsotaan eduksi. Hakijan tulisi myös hallita 
keskeiset toimisto-ohjelmat. 
Odotamme hakijalta oma-aloitteisuutta, korkeaa työmotivaa-
tiota sekä yhteistyökykyä toimia osana pientä kolmen hengen 
tiimiä. Harjoittelu on palkallinen. 

Korkeintaan sivun mittaiset hakemukset ansioluetteloineen 
pyydetään toimittamaan 15.12.2013 mennessä osoitteeseen: 
sampo.terho@ep.europa.eu 

Lisätietoja numerosta: +32 2 28 37757. 

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

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

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalaisen
nippu-
tilaukset

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, osoite, 
päivämäärä ja kellonaika. 

Kokoukset ja 
tapahtumat Special Memory Diary

Valuable

Ilmoita yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 
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Lue kiinnostavimmat aiheet 
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa


