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PÄ ÄKIR J O ITU S

Liika on liikaa
TERVEISET KIINASTA, Guangzhoun kaupungista. Se oli viheliäinen, ytimiään myöten vaurioitunut paikka.
KURJUUS ei johtunut ihmisistä, päinvastoin. Kaikki olivat kovin ystävällisiä, tullivirkailijatkin. Mutta outo paikka se oli. Kuudentoista miljoonan kiinalaisen kaupungissa ei tullut vastaan ainoatakaan nelijalkaista. Puista tai kasveista ei ollut tietoakaan, läpitunkevaa savusumua
ja ilmansaasteita riitti sitäkin enemmän.
KIINAN surkea ympäristötilanne on meille kaikille tuttu. Teollisuus,
energiateollisuus ja liikenne - niiden nimiin on vannottu, ja niiden nimissä on tuhottu maaperä, vesistöt ja hengitysilma. On käsittämätöntä,
että miljardin ihmisen kansakunta – ne mukavat tullivirkailijat joukossaan - voi kaahata talouskasvun sokaisemana tuolla tavalla kohti kiviseinää. Teollisuus on yleensä maalle siunaukseksi, mutta liika on liikaa.
JOS Kiinan teollisuus etenee ylinopeudella, Suomi puolestaan köpöttelee rollaattorivauhdilla. Kiinalaisten keskeinen ongelma on alisääntely,
meillä puolestaan ylisääntely. Rakennushankkeita on estetty hentonäkkiruohojen ja pulskasantiaisten vuoksi. Rantakurvien, hökkeleiden ja
agraarimaisemien vuoksi. Välillä syyksi kelpaa meriupokaskuoriainen
tai sammalesiintymä, välillä soinen takamaasto, särkkälantiainen tai
kirjokerttureviiri. Klassinen esimerkki on tietenkin liito-orava, jonka
piti olla hetkenä minä hyvänsä katoamassa maailman kartalta. Tekniikan tohtori Esa Eranti kritisoi liito-oravarallia kitkerin sanoin jo vuonna 2007. Hänen mukaansa ”liito-orava järjestettiin vihreän ympäristöministerin poliittisessa ohjauksessa tehdyllä hallinnollisella päätöksellä
tiukasti suojeltujen lajien listalle. Päätöstä tehtäessä kuviteltiin Suomen
liito-oravakannan suuruusluokaksi 40 000 paria. Päätöstä tehtäessä
tiedettiin, että liito-oravan varsinaiset elinalueet ovat Siperian taigalla,
missä kanta on vankka. Suomi on levinneisyyden äärialuetta.”
ÄSKETTÄIN HS kertoi, että liito-oravia onkin maassamme jo 300 000.
Onneksi olkoon – Liito-Tiku ja Liito-Taku – uutterasta suvunjatkotyöstä. Olisi mielenkiintoista tietää, moneenko miljoonaan kannan tulee
nousta ennen kuin suojelun tarve tulee uudelleen harkittavaksi.
+++
PERUSSUOMALAISET järjestivät vastikään tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi kansalaisten oikeudentajua vakavasti järkyttäneen jätevesiasetuksen (nk ”paskalaki”) kummallisuuksia. Asia on kirvoittanut
harvinaisen paljon palautetta, tässä niistä yksi: ”Jätevesilain ja -asetuksen mukaiset upotettavat ja tankkiautolla tyhjennettävät jätevesisäiliöt haja-asutusalueen taloissa ja vapaa-ajan asunnoissa ovat typerin ja
järjenvastaisin hanke, johon olen koko elämäni aikana törmännyt Suomessa.”.
JÄTÄN kohteliaisuussyistä sanomatta, mihin sanoihin tämä palaute
päättyi.
JÄTEVESIASETUS on tulossa voimaan alkuvuodesta 2016. Asetus
koskee 400 000 taloutta, ja niistä suuri osa on edelleen vailla kymppitonnin maksavaa laitteistoa. Monessa paikassa vallitsee tietynasteinen
kapinamieliala. Aiheesta. Vaikka ajatus jätöksiä möyrivästä sammiosta tuntui aikanaan nimeltä mainitsemattomilla puoluetoimistoilla varmasti loistoidealta, ei mökinmummo välttämättä koe samaa maailmaa
parantavaa riemua saadessaan käteensä laskun, jonka pulittamiseen hupenee kahdentoista kuukauden eläke. Syödäkin pitäisi.
JOS pari pientä öttiäistä riittää pysäyttämään moottoritiehankkeen,
niin millä logiikalla voidaan muuten sallia neljänsadantuhannen montun kaivaminen haja-asutusalueille? Luulisi, että siinä rytäkässä jää jalkoihin vähän useampikin neli-, kuusi- tai kahdeksanjalkainen.
VIHREÄT ministerit jättivät eropyyntönsä hallituksesta. Presidentti
Sauli Niinistö myöntää heille eron perjantaina, tämän lehden ilmestymispäivänä. Niin päättyy eräs aikakausi Suomen historiassa. Sietäänkin
jo loppua. Suomen teollisuus on rampautunut pahasti. Osaltaan ulkoisista syistä, osaltaan saman sokeuden takia, joka vaivaa savusumussa kyntäviä kiinalaisia. Kyvyttömyydestä ymmärtää, että liika on liikaa.
Luontoarvot ovat tärkeitä, mutta kylmään tupaan johtaa sellainenkin
elämä, jossa ainoa kiintopiste on viherhurmos.
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Moni kotipiha
m u ut t u u
ra k e n n u s t yö m a a k s i
pienpuhdistamon
as entamis en
vuoksi.

J ä teve si as etus :

4 miljardin
euron kupla
Kotitaloudet maksavat yli 10 000 euroa per talous toimimattomasta
jätevesijärjestelmästä. Näitä maksumiehiksi joutuvia talouksia on
Suomessa yli 400 000.
Jäljet johtavat
Vanhasen hallitukseen
Hajavesiasetus on Vanhasen hallituksen peruja
vuodelta 2004.
- Sen toteutus aiheutti heti hämminkiä. Ihmisten
oikeudenmukaisuustaju ei puhunut samaa kieltä,
Putkonen kertoo.
Perussuomalaiset ovat vaatineet lain toimeenpanon keskeyttämistä.
- Kiviniemen hallitus joutuikin pakon edessä lieventämään lakia, koska se pelkäsi korvausvastuuta.
Jo silloin oli myyty tuotteita, jotka eivät täyttäneet
asetusten mukaisia normeja, Putkonen tarkentaa.

Putkosen mielestä poliittinen vastuu CE-merkin
salailusta ja yritysten vastuiden siirtämisestä yrityksiltä ostajille kuuluu ex-ministeri Paula Lehtomäelle (kesk.), kansliapäällikkö Hannele Pokalle (kesk.) ja ympäristöministeri Ville Niinistölle
(vihr.).

Myyntimiehinä ovat toimineet
kuntien virkamiehet
Perussuomalaisten lehdistötilaisuudessa puhunut asiantuntija, riihimäkeläinen pesukemikaaliJATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

▲

JÄTEVEDENPUHDISTUSLAITTEISIIN on
tehty jo satojen miljoonien hukkainvestointi. Mitä
nämä toimimattomat laitteet sitten tekevät? Kansankielellä sanottuna ne toimivat kahvinsuodatuspaperin tavalla. Porot jäävät paperiin, mutta vahva
neste läpäisee järjestelmän. Eli tässä tapauksessa
vain pökäleet saadaan pois, kiteyttää perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.
Putkonen perää ympäristöministeriön vastuuta.
Putkosen mukaan ongelmallisinta on se, että Syke
ja ympäristöministeriö sälyttävät vastuun ostajalle
- eivätkä laitteen tehneelle yritykselle tai järjestelmän rakentajalle.
- Valmistajalla on EU:n mukaan aina vastuu myymästään tuotteesta, Putkonen muistuttaa.
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Ovatko viime
kesän uimavesiepidemioiden
norovirusbakteerit peräisin
kyläpuhdistamojen laitteista?

Oikeuskansleri
moitti ympäristökeskusta

Mäkinen kertoo myös, että Syke kieltäytyi suorittamasta maaperäkäsittelyn tieteellistä tutkimusta
yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.
- Testin järjestely ei onnistunut. Syke kieltäytyi,
koska tulokset olisivat olleet julkisia ja testaajana
yliopisto, Mäkinen tarkentaa.
Mäkinen mainitsee vielä vuonna 2010 julkaistun
TM Rakennusmaailman tutkimuksen, jossa todetaan, että maaperäkäsittelyn toimivuutta ei voida
pitää luotettavana.

Kyläpuhdistamot unohdettu
▲

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

yrittäjä Esa Mäkinen kiinnostui aiheesta vuonna
2008, kun hän tutki CE-merkin ja CE-testin välistä
yhteyttä Syken raportista.
- Huomasin, että niiden tiedot eivät täsmänneet
keskenään. Samaan aikaan kunnalliset rakennusvalvonnat vielä ihmettelivät, mitä CE-merkki oikein
tarkoittaa, ja miten se suhtautuu Suomen jätevesiasetuksen asettamiin vaatimuksiin, hän sanoo.
Myös Syke huomasi testanneensa laitteet huomattavasti pienemmällä kuormalla kuin mitä Suomen
jätevesiasetuksen mitoitusvaatimukset edellyttivät.
- Tästä tietoisena virkamiehet antoivat valmistajan vakuutuksen ympäristöministeriön nimissä, leimojen kera, jossa vakuutettiin, että kyseinen
CE-merkitty tuote täyttää asetuksen vaatimukset,
Mäkinen kertoo.

Useat tahot ovat huomauttaneet
Suomen ympäristökeskusta
Prosessia läheltä seurannut Mäkinen kertoo, että
vuoden 2008 jälkeen Suomen ympäristökeskus on
saanut myös huomautuksia tai virheen havainnollistavia lausuntoja sekä tutkimuksia asiasta. Oikeuskansleri moitti Sykettä jo keväällä 2012.
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Mäkinen nostaa esiin unohdetun kyläpuhdistamon.

- Niitä ei valvota eikä niiden toiminnasta ole mitään takuita. Jätevesiasetuksessa tuli virhe näiden kohdalla. Ne jäivät koko asetuksen ulkopuolelle. Niiden tekniikka sama kuin pienpuhdistamoissa,
mutta laite on vain suurempi.
- On varsin mahdollista, että viime kesän uimavesiepidemioiden norovirusbakteerit ovat peräisin kyläpuhdistamojen laitteista.
■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT VASTAVALO JA LEHTIKUVA

Katso video:

uutiset.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri:

”Paskalaki”
pysäytettävä
heti
PERUSSUOMALAISET vaativat,
että haja-asutusjärjestelmän jätevesien puhdistusta koskevan asetuksen toimeenpano pysäytetään.
Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo vaatii puolueetonta ja julkista
tutkintaa vaadittujen maasuodattamoiden toimintakyvystä.
- Koko lainsäädäntöä pitää
muuttaa. Lisäksi tarvitaan puolueeton tutkimus, jossa julkaistaan
CE-merkintöjen tulokset.
Slunga-Poutsalolla on selvät sä-

- Nyt on otettava järeämmät aseet käyttöön, Riikka SlungaPoutsalo sanoo.
velet perussuomalaisten vaatiman
asetuksen sisällöstä.
- Sitä on työstetty kolme vuotta. Uudessa asetuksessa ehjät jätekaivot riittävät. Asetuksessa

ei myöskään päästetä edellisen
asetuksen päättäjiä irti vastuustaan. Nyt on otettava järeämmät
aseet käyttöön, puoluesihteeri
painottaa.

Kymppitonni
viemäriin
Kurikkalainen maanviljelijä Kari Yli-Nikkola oli rakentamassa pienpuhdistamoa tontilleen, kun kunta päätti,
ettei se käy. - Minua vaadittiin liittymään kunnan viemäriverkostoon, mies ihmettelee.
KUN haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevaa asetusta alettiin yli kymmenen vuotta sitten puuhata, päätti kurikkalainen maanviljelijä Kari Yli-Nikkola
monista muista poiketen, ettei hän aio
niskuroida asiaa vastaan ollenkaan. Onhan minulla oma kaivinkone ja lapio,
mies tuumaili, kyllä minä aina yhden
pienpuhdistamon rakennan. Vaan kävi
niin, ettei Yli-Nikkolan tarvitsekaan rakentaa pienpuhdistamoa tontilleen. Ei
tarvitse, eikä saa. Sen sijaan häntä vaaditaan liittymään viemäriverkostoon - noin
kymppitonnin hinnalla.
- Jo vuosia sitten minulle alettiin lähetellä papereita, joissa ehdotettiin liittymistä viemäriosuuskuntaan. Vuosien saatossa kirjeiden sävy on vähitellen
muuttunut yhä vaativammaksi, kunnes nyt tuli ympäristölautakunnasta kirje, että on pakko liittyä, koska tonttini on
viemärin toimialueella. Mihinkään ei voi
vedota, ei viemärin toimimattomuuteen,
ei vähävaraisuuteen, ei mihinkään, YliNikkola kertoo.

”Muutan pois”
Vuonna 1957 syntynyt Yli-Nikkola on
asunut Kurikassa käytännössä koko ikänsä ja viljellyt pientä maatilaansa isänsä jälkeen vuodesta 1988 saakka. Tontilla
on kolme saostuskaivoa, joista jo melko puhdas käytetty vesi kulkeutuu rajaojaan. Pienpuhdistamon rakentaminen ei
olisi tuottanut Yli-Nikkolalle mitään ongelmia, mutta siihen ei myönnetä lupaa,
koska tontti sattuu sijaitsemaan viemärin
toimialueella.
- Näin kunta kohtelee elinikäistä asukastaan, joka ei ole rötöstellyt eikä linnassa istunut - rangaistusmaksu. Olen ilmoittanut että muutan pois. Minulla ei
ole mitään aikomusta maksaa tuollaisesta humpuukista, joka on jatkuvasti tukossa tai vuotaa. Sitten ei saa kunta verojaan
sen enempää kuin viemärirahojaankaan,
Yli-Nikkola ilmoittaa napakasti.

Viemäristä ei
vapauta mikään
Pelkästään Kurikan Tuiskulan kylälläkin on jo parikymmentä taloutta, jotka aiotaan pakottaa liittymään viemäriin. Useimmat toimenpidettä vastustavat
ovat anoneet vapautusta jätevesiasetuksen vaatimista puhdistustoimista kokonaisuudessaan. Yli-Nikkola on omaan
anomukseensa kirjoittanut suostuvansa
rakentamaan minkälaisen puhdistamon
tahansa, mutta viemäristä häntä ei vapauta mikään.
- Liittymismaksu on 4 350 euroa, kaivuutyö alveineen noin viisi tonnia, tarkastuskaivo kolmesataa euroa ja tarkastusputki satasen. Osuusmaksu satasen
ja siihen päälle vielä kovat vuosimaksut.
Maaseudun Tulevaisuudessa taannoin
kirjoittivat, kuinka Kurikan kunta on tehnyt asukkailleen merkittävän kädenojennuksen rakennuttaessaan viemäriverkos-

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LU M N I

Horjuva hallitus
KATAISEN-URPILAISEN sixpäkistä on jäljellä enää Päivi Räsänen.
Pieniä ovat silakat joulukaloiksi. Hallitus muodostettiin puolueista, jotka
olivat valmiita pelastamaan ranskalaiset ja saksalaiset pankit. Tämä tehtiin. Myöhemmin vasemmistoliitolta - ja nyt vihreiltä - pettivät hermot.
Hallitus on tynkä, jonka pystyssä pysyminen on hiuskarvan varassa. Mitään se ei enää saa aikaan. Suomella ei ole varaa seistä tumput suorina seuraavaa seitsemää kuukautta.
ENNENAIKAISET vaalit eivät ole mikään toiveuni. Niihin on silti oltava
valmis, on mahdollista, että SDP vielä rassaa kokoomusta politiikan pulloharjalla. Pääministeri Alexander Stubbin liikkumavara on olematon; hän
ei halua hallituksensa hajoavan ja SDP tietää tämän, eikä armoa tunne.
MITÄ opimme tästä? Maa tarvitsee vahvan hallituksen, eikä kuuden puolueen sekametelisoppaa. Olemme kansakuntana suurissa taloudellisissa
vaikeuksissa. Eurovaluutta estää itsenäisen rahapolitiikan ja devalvaation.
Väestö ikääntyy, se luo väistämättä kustannuksia, jotka pitää hoitaa. Byrokratia, ylisäätely - myös Euroopan unionista tuleva - tukehduttaa. Maaseudun jätevesiasetus on kohtuuton. Siinä meillä on mahdollisuus saada
korjaus aikaan. Painetaan päälle.

Kari Yli-Nikkola
ton haja-asutusalueelle ja maksaessaan
siitä vielä avustusta. Pitää paikkansa, mutta se on tyhjä käsi joka vaatii rahaa - ja se
avustuskin menee kaivinkonemiehelle, sanoo Yli-Nikkola.

Ympäristönsuojelua
vai kunnan rahastusta?
Viemäriverkostoon liittymisen ainoa ongelma ei ole sen suolainen hinta, vaan viemäri on aiheuttanut käyttäjilleen muutakin päänsärkyä. Putket ovat vähän väliä
tukossa ja silloin tällöin jopa hajoavat.
- Meidän peltotien varrella vuosi yksi putki jätevettä ojaan lumien sulamisesta lähtien. Naapurin koira kävi sitä latkimassa ja
tuli siitä kipeäksi, jolloin naapuri laittoi siihen vanerilevyn päälle, ettei se enää pääsisi vuotamaan. 12. päivä tätä kuuta kävivät
putken viimein korjaamassa. Tämäkö on
ympäristönsuojelua, että kunta vain rahastaa? Yli-Nikkola kysyy.
Kurikan haja-asutusalueelta löytyy sellaisiakin talouksia, jotka ympäristösihteerin suosituksesta rakensivat aikoinaan
yhteispuhdistamon. Hekin saivat vapautuksen viemäristä vain vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen viemäriin on liityttävä,
vaikka yhteispuhdistamosta on jo kymppitonni aikoinaan maksettu. Moni joutuu
myymään metsäänsä tai ottamaan pankista lainaa, että pystyvät maksamaan viemäristään.
Yli-Nikkolalla on vaimo ja neljä lasta, kolme heistä jo pesästä pois lentäneitä ja neljäskin lähtöä tekemässä. Kauhajoella on
perikunnan omistama Yli-Nikkolan äidiltä
perinnöksi jäänyt talo, jonka hän on suunnitellut lunastavansa itselleen. Kurikan taloa ei myydä, vaan se saa jäädä asumattomaksi.
- Jonnekin tästä pitää kuitenkin lähteä
ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Saan ehkä juuri kylvettyä ennen sitä.
Vedetkin pitää talosta katkaista - jos siis
edes saa katkaista, pohtii Yli-Nikkola tulevaisuudennäkymiään.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO

ME OLEMME viennin varassa. Puu- ja metsäteollisuudessa on mahdollisuuksia. Elektroniikkateollisuus tuhoutui Nokian myötä, verkkopuoli pelaa. Sitten on vielä metalliteollisuus, jossa on paljon hyvää. Kannatti pitää
meteliä telakoista, eikä antautua. Saatiin hyvä lopputulos. Siitä pitää antaa tunnustus ministeri Jan Vapaavuorelle, joka kovan paineen alla pystyi luovaan ratkaisuun.
PERUSSUOMALAISTEN on päästävä vaikuttamaan nykyistä paremmin. Epäsuora vaikutusvaltamme on ollut merkittävä. Eduskuntaryhmä
on kehittynyt. Tämä politiikka ei ole niin helppoa, mitä moni luulee. On
oltava samalla sekä luja että lempeä, sekä osata asiat. Meillä on hyvä ohjelma, jossa on paljon aineksia hallitusohjelmaksi.
MINUN TAVOITTEENI on viedä puolue eteenpäin. Oikeassaolo ei riitä.
Maailmaa ja Suomea on käännettävä oikealle uralle. Puolueen puheenjohtajan tehtävä on johtaa, se valtakirja Joensuun puoluekokouksesta on vahva. Sen teen. Vahvasti ja varmasti. Vaadin paljon ja annan kaikkeni.

Jyrkkä tuomio väkivallalle ja oman pesän likaajille
PERUSSUOMALAISTEN piiritoimisto Helsingissä on hajotettu ja meitä on uhkailtu. Tähän emme alistu. Väkivalta on politiikassa aina väärin.
Nollatoleranssi on ehdoton. Perussuomalaiset eivät ole peloteltavissa. Puheet pidetään ja vaihtoehto esitetään, oli tilanne mikä hyvänsä. Haluan,
että kaikki tapahtuu avoimesti ja rauhallisesti turuilla ja toreilla. En halua
Suomeen Euroopan - viimeksi Ruotsin - mallia, jossa puheita pidetään poliisin saattamina ja turvaamina.
PERUSSUOMALAISET eivät hyväksy poliittista väkivaltaa ketään vastaan, eikä mistään syystä. Me emme vaikene sorron ja terrorin edessä. Kiitän omasta puolestani siitä voimakkaasta tuesta, jonka olen myös näissä
turvallisuusasioissa puolueväeltä saanut.
EN YMMÄRRÄ oman pesän likaajia. Ajattelen niin, että jos jäsenemme
on tyytymätön toimintaamme, hänen pitää esittää parannusehdotuksia,
eikä uikuttaa julkisuudessa ja purkaa katkeruuttaan keskustelupalstoilla.
Puolue ei ole vankila, täältä pääsee pois. Tarpeen tullen annamme vauhtia.
PUOLUE ei voi toimia muutaman jumittajan mielen mukaan. Mikäli pelisääntöjä ei noudata, on pelikentän ulkopuolella. Olen 17 vuoden puheenjohtajuuden aikana tottunut monenlaiseen sättimiseen. Kestän sen. En aio
altistaa muita samalle kohtalolle.
EUROVAALIEN ehdokasasettelustamme tehtiin aiheeton ja perätön valitus. Kun tämä kaatui ja osoittautui valheperusteiseksi, siirryttiin seuraavaan valitukseen. Ihmettelen suuresti tällaista toimintaa. Käräjäsali ei vie
puoluetta eteenpäin.
PERUSSUOMALAISET puolustautuvat ammattilaisten johdolla. Olemme sen arvoisia. Vaalimme ja puolustamme omia oikeuksiamme. Oman
pesän likaajia emme tarvitse. Emme tänään, emmekä huomenna.
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POLITIIKKA

Vihreän
politiikan

hinta

Nuori lääketieteen tohtori Mikko Paunio kirjoitti vuonna 1991 terävän analyysin vihreiden politiikan uskomuksista ja tavoitteista. Paunio
ennusti, että jos vihreiden uskomukset ja politiikka pääsevät hallitsevaksi, kansalta loppuu niin sähkö, lämpö kuin leipäkin. Nyt - 23 vuotta
myöhemmin - näyttää siltä, että Paunio saattoi olla oikeassa.

Voiko viheridealismin
hintaa arvioida?
Ympäristöministeri Niinistö hehkutti blogissaan
(30.3.2014), kuinka vihreät ovat hallituksessa onnistuneet täydellisesti punavihreän politiikan tekemisessä. Onnistumisen tulokset ovatkin nyt nähtävissä. Sähkön tuonti oli tammikuun vähäisilläkin
pakkasilla jopa 50 prosenttia kulutuksesta ja energiavaihtotase on kahdeksan miljardia euroa miinuksella. Vientiin suuntautuneilta paperi- ja konepajateollisuuden tehtailta on viety investointihalu
ja kilpailukyky tulevan rikkidirektiivin kautta, terästeollisuudelta on viety edullinen sähkö, maantiekuljetuksilta kohtuuhintainen diesel, sahateollisuudelta hakkeen markkinat, turvetuotannolta
turpeennostoluvat, ja sähköntuottajat eivät uskalla investoida markkinaperusteisesti. Tragikoomista tässä kaikessa on se, että punavihreä politiikka
on aiheuttanut suurimman vahingon juuri ympäristölle ja ilmastopolitiikalle, kun kivihiilen osuus
energiantuotannossa on kasvanut.
Kuinka kalliiksi vihreän viidennen kolonnan
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voittokulku on tullut kansantaloudelle ja veronmaksajille Mikko Paunion Vihreä valhe -kirjan julkaisemisen jälkeen? Yksi tapa kustannusten selvittämiseksi olisi olettaa, että se kotimainen
sähkön ja lämmön tuotannon kapasiteetti, jonka
toteuttamisen vihreät ja heidän politiikkansa myötäilijät ovat estäneet, olisikin toteutunut.

Rakentamattoman
ydinvoiman kustannus
Aloitetaan ydinvoimasta. Vuonna 1993 eduskunta
hylkäsi TVO:n ja IVO:n yhteisesti hakeman ydinvoimaluvan. Voimalan vuosittainen tuotantomäärä
olisi ollut noin 4 TWh. Kun tämä kerrotaan tukkusähkön keskihinnalla, 50 ¤ / MWh, on vuosituotannon arvo 200 miljoonaa euroa. Kymmenessä
vuodessa se tekee kaksi miljardia euroa!

Jätteenpolton
vihreä takapajula
Eurooppalaisissa sivistysmaissa jätteenpoltto on
arkipäivää. Tanskassa ja Sveitsissä sähkön ja läm-

mön tuotantoon hyödynnettiin yhdyskuntajätteitä 11-kertainen ja Norjassakin 5-kertainen määrä
Suomeen verrattuna, puhumattakaan Ruotsista,
johon ero on 18-kertainen. Selkokielellä sanottuna
Ruotsi on tehnyt viimeiset 30 vuotta yhdyskuntajätteistään kaukolämpöä ja sähköä, mutta Suomessa niitä on kuskattu ympäri maata kaatopaikoille
mätänemään. Jos Suomessa olisi panostettu jätteenpolttoon Ruotsin malliin, niin jätteenpoltolla
olisi tuotettu vuosittain 90 miljoonan euron edestä
kaukolämpöä. 23 vuoden aikana tätä kautta on siis
menetetty kaksi miljardia euroa.
Kaukolämmön (yhdistetty lämmön ja sähkön
tuotanto) osuus sähköntuotannosta on 16 %. Jätteillä olisi näin tuotettu 1,6 % sähköstä ja sen arvo
olisi 134 miljoonaa euroa. 23 vuoden aikana tämä
tekee reilut 3,1 miljardia.

Oma kansallinen
energia-aarteemme
Turvetuotanto olisi ollut mahdollista kaksinkertaistaa 2000-luvun alusta lähtien, mikäli turpeenoton luvitus olisi jäänyt vaille vihreiden ja erityi-

Ville Niinistö joutui luopumaan ympäristöministerin
salkusta, kun vihreät erosi
hallituksesta.

sesti vihreän ympäristöministerin aikaansaamaa
vastustusta sekä turpeen verotuksen kiristämistä.
Turpeen käytön tuplaamisella olisi tuotettu kaukolämpöä 500 miljoonalla ja sähköä 240 miljoonalla eurolla vuodessa. 13 vuoden aikana olisimme
siis työllistäneet kotimaassa turpeella 9,6 miljardin
euron arvosta.

Vesivoiman
vastustus
Suomen vihreät vastustavat globaalilla tasolla 96
prosenttia sähköntuotannosta ja kertovat vakavissaan vihreistä työpaikoista ja kestävästä energiataloudesta. Vesivoima on päästötöntä energiaa, mutta sekään ei kelpaa vihreille.
Vesivoimassa olisi potentiaalia jopa viiden terawattitunnin vuotuiseen tuotantolisäykseen. Tämän tuotannon arvo olisi vuodessa noin 250 miljoonaa euroa ja mainitussa 23 vuodessa se olisi
tehnyt 5,7 miljardia euroa.

Vihreys on
kallista lystiä
Olemme menettäneet vihreän idealismin ylläpitämisen hintana 22,4 miljardia euroa. Laskelmassa
esitetyt saavuttamatta jääneet miljardit, joista suurin osa on yrittäjä- ja palkkatuloja, olisivat nyt kasvattamassa satojentuhansien kansalaisten palkkapussia ja eläkettä. Nykymenolla menetämme nuo
miljardit myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuus
Uusin versio vihreästä idealismista on mantra
vihreistä työpaikoista. Niiden suhteen vihreät ottavat usein ihannevaltiokseen Saksan. Vihreiden
työpaikkojen todellinen kannattavuus on kuitenkin niin karu, että vihreät itse eivät halua sitä laskea. Saksan vihreät mainostavat kuinka tuuli- ja
aurinkovoimateollisuuteen on syntynyt 380 000
uutta työpaikkaa. Toisaalta Saksassa on käytetty
uusiutuvien energiamuotojen tukemiseen vuosit-

tain 24 miljardia euroa. Yhden työpaikan hinnaksi
5 200 euroa kuukaudessa, mikä maksetaan veronmaksajien pussista.
Ympäristöasiat ovat planeettamme kohtalonkysymys, mutta köyhtynyt kansakunta ei pysty huolehtimaan omastakaan ympäristöstään, saati sitten
koko planeetasta.
■ TEKSTI MATTI HUKARI
KUVA LEHTIKUVA

Jätteenpoltto
Ydinvoima
Turve
Kaukolämpö
Vesivoima
Yhteensä

2 000 000 000 ¤
2 000 000 000 ¤
9 600 000 000 ¤
3 100 000 000 ¤
5 700 000 000 ¤

22 400 000 000 ¤
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Kehitysapu
vapaaehtoiseksi
Perussuomalaiset esittää kehitysyhteistyöhön uutta mallia, jossa kansalaiset voisivat
itse päättää, paljonko he antavat kehitysyhteistyöhön omasta pussistaan valtion antaman perusrahoituksen lisäksi.
PERUSSUOMALAISTEN
kehitysapumallissa myös
mietittäisiin uudelleen, missä kohteissa apu menisi tehokkaimmin perille. Kansanedustajat Maria Lohela ja
Juho Eerola esittelivät uuden mallin eduskunnassa.
Perussuomalaiset uskovat,
että uusi malli voisi tuoda kehitysapuun jopa enemmän
rahaa kuin nyt, jopa 0,7 prosenttia BKT:sta, kun osuus
jää nyt 0,5 prosenttiin. Samaan aikaan valtio säästäisi 600 miljoonaa euroa vuodessa, minkä se voisi käyttää
kipeämpiin kotimaisiin kohteisiin.
Valtio käyttää kehitysapuun
nyt noin 1,1 miljardia vuodessa. Perussuomalaisten mallissa valtio sijoittaisi vain
250 miljoonaa euroa ja lopun
maksaisivat yksityiset ihmiset ja yritykset. Avusta voisi saada verovähennystä 200
euroon saakka. Se maksaisi

valtiolle 250 miljoonaa euroa,
mikä laskisi valtion kuluja
500 miljoonaan euroon nykyisen 1,1 miljardin asemesta.

Ei järkeä
vastustaa
Eerola uskoo, ettei millään
taholla ole järkeä vastustaa
tällaista mallia, joka antaisi mahdollisuuden jopa lisätä
kehitysapua samalla, kun se
säästäisi valtion varoja. Hän
uskoo, että mallilla on mahdollisuuksia edetä seuraavan
hallituksen aikana.
- Tämä on todellinen vaihtoehto ja iso rakenteellinen
uudistus, Eerola sanoo.
Lohelan mukaan malli kehitettiin siksi, että kehitysavun jatkuminen voitaisiin
turvata jatkossakin. Kehitysapu kuuluu niihin asioihin,
jotka herättävät voimakkaasti
tunteita puolesta ja vastaan.
Siksi niistä on vaikeaa päät-

tää, mikä nähtiin lapsilisienkin kohdalla.
- Meidänkin mielestämme
ihmisiä pitää auttaa. Siksi kehitimme uuden rakenteellisen mallin, jotta kehitysapu
voitaisiin turvata jatkossakin
Suomen vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta,
Lohela perusteli.

Perussuomalaiset
luottavat kansan
hyvään tahtoon
Kuinka ihmiset sitten auttaisivat vapaaehtoisesti? Eerola kertoo, että tutkimusten
mukaan 80 prosenttia kansalaisista kannattaa kehitysavun antamista. Perussuomalaiset uskoo ihmisten hyvään
tahtoon.
- Minä itse antaisin apuun
250-300 euroa, minkä verran
avustan nytkin erilaisten järjestöjen kautta, Eerola sanoi.
Perussuomalaiset lisäisivät myös kansalaisjärjestöjen osuutta avun jakamisessa:
ne toimivat edullisella rakenteella, jolloin apu menee tehokkaasti perille asti. Lohela
ei painottaisi niinkään kohdemaita, vaan suuntaisi apua
nimenomaan naisten aseman

parantamiseen, koska naisten
pääsy koulutukseen ja työelämään parantaa ihmisten
elinoloja kehitysmaissa tehokkaasti. Siksi pitää miettiä,
missä naisten asemaa pitäisi
parantaa erityisesti.
Eerolan ja Lohelan mukaan
perussuomalaisten esittämä malli on ilmeisesti maailmassa ainutlaatuinen: mitään

kansainvälistä mallia ei tähän
ole käytetty.
- Mihinkään muuhun palveluihin emme tätä mallia tarjoa, Lohela sanoo.
Kehitysapua ja vaikkapa
vanhustenhoitoa ei voi rinnastaa keskenään, koska kehitysapu on valtion tehtävien
ulkokehällä, vanhustenhoito
ei, Lohela perustelee.

Niinistö: Voiko terroristeilta ottaa kansalaisuuden pois?
PERUSSUOMALAISTEN varapuheenjohtaja Jussi Niinistö kysyi eduskunnan kyselytunnilla sisäministeri Päivi Räsäseltä
(kd.), voisiko taistelutehtäviin
Irakiin tai Syyriaan lähtevältä Suomen kansalaiselta ottaa
kansalaisuuden pois.
- Jo 40 soturia on lähtenyt ja
on hyvä, että terroristiksi kouluttautuminen kielletään. Mutta mitä ovat ne ministerin
esittämät muut hallituksen selvittämät keinot? Eikö voisi ajatella kansalaisuuden ottamista
pois soturilta tai kaksoiskansalaisuuden laittamista uuteen
harkintaan? Niinistö kysyi.
Räsänen vastasi, että muutamassa Euroopan maassa, kuten
Hollannissa, Isossa-Britanniassa
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ja Saksassa on keskusteltu juuri
tällaisista toimista ja aloitteita
esityksistä valmistellaan.
- Olemme käynnistäneet sisäministeriössä selvityksen, mitä
muita keinoja voisi olla. Suomi
on sitoutunut kansainvälisesti sopimuksiin, joissa lähdetään
siitä, ettei ketään voi jättää ilman kansalaisuutta. Meillä ei
ole tällä hetkellä rekisteriä siitä,
ketkä ovat kaksoiskansalaisia.
Tiedämme, ketkä ovat Suomen
kansalaisia, mutta heillä voi
olla muitakin kansalaisuuksia,
joista Suomen viranomaiset eivät tiedä. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä, mutta täytyy
katsoa, mitä mahdollisuuksia
meillä on, Räsänen vastasi.

www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset uskovat
suomalaisten
auttamishaluun, jos
kehitysapu
muutetaan vapaaehtoiseksi.

Kansanedustajat Juho Eerola ja Maria Lohela esittelivät
perussuomalaisten kehitysapumallin eduskunnalle.
mallin mukaisen lastenneuvolajärjestelmän rakentamista jonnekin Saharan
eteläpuoliseen Afrikkaan, perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Juho Eerola esittää.
- Minä taas esittäisin
naisyrittäjyyden tukemista

jossain samalla seudulla, esittää puolestaan Maria Lohela, joka on perussuomalaisten
eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.
■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA

Demarit ja vihreät
närkästyivät

Kansanedustajat
tukisivat omilla
rahoillaan Afrikkaa
Mihin perussuomalaiset
kansanedustajat itse suuntaisivat omat tukieuronsa, jos
voisivat henkilökohtaisesti
asiasta päättää?
- Minä esittäisin Suomen

EDUSKUNTA otti tuoreeltaan
kantaa perussuomalaisten
esitykseen uudeksi kehitysavun malliksi. Malli ei miellyttänyt demareita, joista esimerkiksi Jukka Kärnä varoitti
perussuomalaisten vapaaehtoisen kehitysavun johtavan
Suomea hyvinvointiyhteiskunnasta kehitysapuyhteiskuntaan. Päivi Lipponen (sd.)
piti tätä mahdottomana hyväksyä.
Malli ei uponnut vihreisiinkään. Jani Toivola ja Oras
Tynkkynen epäilivät vapaaehtoista kehitysapua kovasti. Tynkkynen kysyi, mitä sosiaalituen muotoja jätettäisiin
seuraavaksi vapaaehtoisuuden varaan. Toivola puolestaan varoitti, että vaikutta-

vuutta ei luoda epävarmalla
tuella. Tuen katkeaminen johtaa Toivolan mukaan helposti
6-7 vuoden takapakkiin.
Myös vihreä kehitysministeri Pekka Haavisto puolusti
tonttiaan. Hän epäili, että satojen miljoonien eurojen saaminen kehitysapuun jää toiveeksi, ”kun jo kymmenet
miljoonat tuottivat vaikeuksia kotimaista lastensairaalaa varten”. Haavisto puolusti
myös kehitysavun kannattavuutta.
- Kehitysavun tuotto on
erään tutkimuksen mukaan
7,5 prosenttia noin 35 vuoden aikana. En tiedä, onko
suuruus tällainen, mutta tällainen tutkimus on tehty, ministeri mietti.

Soini: Miksi Suomi ei hae
alennusta EU-jäsenmaksuihin?
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmä järkyttyi kuullessaan, että Suomen nettojäsenmaksu Euroopan unionille kohoaa kuluvana vuonna
noin 1 150 miljoonaan euroon. Korotus on lähes
100 prosenttia vuoden 2013 nettomaksuosuuteen verrattuna, joka oli 604 miljoonaa euroa.
- Ei ole ihme, että hallitus leikkaa lapsilisiä ja eläkeläisten etuuksia, korottaa välittömiä ja välillisiä
veroja sekä käy jopa sairaiden kimppuun, jotta
tällainen EU-jäsenmaksun rökälekorotus voidaan
rahoittaa, puheenjohtaja Timo Soini manaa.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ehdottaa,
että hallitus avaa välittömästi neuvottelut Suomen EU-jäsenmaksuosuuden alentamiseksi.
- Iso-Britannia, Hollanti ja Ruotsi ovat saaneet
jäsenmaksuihinsa alennuksen. Suomen hallitus
ei ole koskaan tehnyt vastaavaa alennusesitystä,
Soini ihmettelee.

Louhelainen: Suljetaanko
turvakoteja rahapulan vuoksi?
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Anne Louhelainen on
huolissaan turvakodeille suunnattavan rahoituksen riittävyydestä ensi vuonna. Vuoden
alusta turvakotien rahoitus siirretään valtiolle ja toimintaan
varataan 8 miljoonaa euroa.
- Rahoituksen turvaaminen
valtion kassasta on hyvä kehityssuunta, mutta useat käytän-

nön toimijat ovat linjanneet,
että tuo varattu 8 miljoonaa ei
riitä edes nykytoiminnan turvaamiseen, saati uusien turvakotipaikkojen perustamiseen,
Louhelainen selittää.
Suomessa on tällä hetkellä
noin 123 turvakotipaikkaa. Euroopan neuvoston suositusten
mukaan Suomessa tulisi olla
530 turvakotipaikkaa.

Mattila: Poliisitutkinta muuttunut
rikosten kirjaamiseksi
PERUSSUOMALAISTEN mielestä hallitus on epäonnistunut sisäistä turvallisuutta koskevassa politiikassaan.
- Käytännön toimet ovat olleet ristiriidassa kauniiden
lupausten kanssa. Tässä on
kyse turvallisuudesta ja se on
kansalle sama asia kuin turvallisuuden tunne. Nyt tätä
tunnetta puuttuu, kansanedustaja Pirkko Mattila toteaa.
Mattilan mukaan poliisi ei
pysty toteuttamaan tehtäviään nykyresursseilla edes pe-

riaatteellisella tasolla. Kansalaisten oikeusturva vaarantuu.
Vajaat resurssit heikentävät
kykyä päivittäisrikosten tutkintaan ja kaikki valvontatehtävät vaarantuvat.
- Käytännössä tutkinta on
useissa omaisuus-, väkivalta- ja huumerikoksissa muuttunut pelkästään rikosten kirjaamiseksi. Kiinnijäämisriskin
väheneminen on huono asia.
Yleinen lainkuuliaisuus heikkenee, Mattila syyttää.

Jalonen: Miksi toimiva hätäkeskusyksikkö halutaan siirtää?
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ari Jalonen pelkää hallituksen ryhtyvän purkamaan
aiemmin tehtyjä alueellistamispäätöksiä. Nyt pelätään, että
valtakunnallinen hätäkeskusyksikkö siirretään Porista pois.
Hätäkeskuslaitoksen hallintoyksikkö päätettiin vuonna 2001
siirtää Poriin alueellistamisen
perusteella. Yksikkö aloitti toimintansa Porissa vuonna 2003.
Siellä työskentelee suurin osa
hätäkeskusten hallinnosta. Heitä työskentelee viidellä paikkakunnalla.
- Porissa on loistavat mahdol-

lisuudet kehittää entisestään viranomaisyhteistyötä, sillä samassa rakennuksessa on poliisi,
pelastuslaitos, hätäkeskus ja
valtakunnallinen hätäkeskusyksikkö. Missään muualla ei löydy tällaista eri turvallisuusviranomaisten rajat ylittävää yhtä
toimipistettä, Jalonen sanoo ja
ihmettelee hallituksen keskittämispolitiikkaa.
Jalonen tuntee asian tarkoin
toimittuaan Porin hätäkeskuksessa vuodesta 1995 saakka.
Hän on siviiliammatiltaan paloesimies.
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Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty
Rakennustiedon julkaiseman RT-kortiston ohjeita maahanmuuttajien huomioimisesta
asuinrakentamisessa.
VIIME syyskuulle päivitetyssä kortissa todetaan, että
ulkomaalaisväestön määrä kasvaa varsinkin pääkaupunkiseudulla, ja että se merkitsee yhä vaihtelevampia
tapoja elää ja käyttää asuinympäristöä. “Tämä tulee
huomioida asumisen suunnittelussa, jotta se olisi sosiokulttuurisesti mahdollisimman kestävää”, ohjeissa
sanotaan.
Kortissa kuvataan seikkaperäisesti, millaisia erityistarpeita varsinkin muslimiperheillä asumiseen liittyy.
Maahanmuuttajien kantaväestöstä eroava ikä- ja perherakenne vaikuttavat heidän
asumistarpeisiinsa. Kortin mukaan “joidenkin etnisten ryhmien kohdalla keskimääräinen perhekoko on

Muslimeilla pitkä
toivelista

Erityisen paljon kantaväestön asumistarpeista poikkeavia ratkaisuja tarvitsevat ohjeen mukaan muslimit.
Eri sukupuolta olevien lasten ei ole hyväksyttävää nukkua samassa huoneessa täytettyään seitsemän vuotta.
Muslimimaissa asunnoissa
saattaa olla erilliset oleskelutilat miehille ja naisille. Kun
Suomessa on yleensä käytettävissä vain yksi olohuone, saattavat muslimimiehet
ohjeistuksen mukaan lähteä
pois kotoa naispuolisten vieraiden saapuessa ”antaakseen
heille mahdollisuuden yksityisyyteen”.
Ohjeen mukaan avoimet tilat ovat erityisen ongelmallisia muslimeille.
Eri sukupuolta olevien
Sen sijaan ovellasten ei ole hyväksyttävää
la suljettava
nukkua samassa huoneessa
keittiö “mahdollistaa huivitäytettyään seitsemän
en riisumisen
vuotta.
ruokaa laitettaessa, vaikka talossa olihuomattavasti kantasi miesvieraita”.
väestön perhekokoa suuMuillekin maahanmuuttajarempi”. Esimerkiksi somaryhmille ovettomat keittiöt
linkielisistä alle 15-vuotiaita voivat olla pulmallisia, koslapsia on peräti 42 prosentka voimakkaiden mausteiden
tia, kun heitä on kantaväeshaju leviää silloin koko asuntöstä vain 17 prosenttia.
toon.
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Sisäänkäynnit ja ikkunat eivät ole yhtään helpompia:
“Yksityisyyden näkökulmasta ongelmallista on, jos ulkooven avattaessa ulkoa tai porraskäytävästä syntyy avoin
näkymä moneen asunnon
osaan. Tällöin ulkopuolinen
saattaa nähdä ilman huivia
olevan naisen. Myös ikkunat
olisi hyvä sijoittaa niin, että
kadulta, pihalta tai muista rakennuksista ei ole suoraa näköyhteyttä asuntoon”.

Ohjeet tehty
keskustelun
avaamiseksi
On selvää, että kaikkien näiden erityistarpeiden huomioiminen lisäisi maahanmuuttajien asumiskustannuksia
verrattuna vastaavissa kaupungin vuokra-asunnoissa asuvaan kantaväestöön. Se
olisi samanlaista positiivista erityiskohtelua, jota Espoon kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia
Kauma epäili sosiaalitoimen
harjoittavan myöntäessään
harkinnanvaraista toimeentulotukea.
Rakennustieto Oy julkaisee
RT-kortistossaan muun muassa ohjeita rakentamiseen.
- Maahanmuuttajien asumistarpeita käsittelevä teksti
on kuitenkin ideakortti, joita
on julkaistu RT Netissä lähinnä keskustelunavauksiksi,

kertoo Rakennustiedon hallinto- ja viestintäjohtaja Riitta Ollila.
- Niissä yleensä referoidaan
jotain alaan liittyvää tutkimusta. Ne eivät missään tapauksessa omaa RT-ohjekortin statusta, joka syntyy vain
toimikuntatyöskentelyn konsensusprosessin läpikäyneistä ohjeista.

Ei vaikuta vielä
Helsingissä
Keskustelunavaus ei näyttäisi ainakaan vielä vaikut-

taneen sosiaaliseen vuokraasuntotuotantoon. Helsingin
kaupungin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randellin
mukaan Helsingin kaupungilla ei ole erikseen määriteltyä asuntopolitiikkaa maahanmuuttajien tai erityisesti
muslimien asuntoasioiden
järjestämiseksi.
- Valtaosaltaan maahanmuuttajien asuntoasiat eivät
poikkea mitenkään kantaväestön asuntotarpeista. Uudistuotannon osalta pyritään
toki tuottamaan asukkaiden
tarpeisiin hyvin vastaavia

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Oman nurkan
vartiointi
EDUSKUNTAVAALIT ovat ymmärrettävästi nostattaneet tunteita pitkin jäsenistöämme ja järjestökenttää. Ehdokasasettelun tuiskeessa jäin muistelemaan
menneitä. Olin vuonna 2010 Uudenmaan piirihallituksen jäsen ja mukana haastatteluryhmässä, joka rakensi ehdokasasettelua.
Avokeittiöllä
varustetut asunnot eivät ole
Rakennustiedon
RT-kortiston
mukaan muslimien mieleen.

Katso kortti: http://bit.ly/1pcuXLm

asuntoja, mutta ainoastaan
hyvin harvojen erityisryhmien osalta tehdään asuntoihin
räätälöityjä ratkaisuja. Tällöin on kyse esimerkiksi kehitysvammaisten asunnoista,
jolloin asuntoihin joudutaan
tekemään hoivan järjestämisen vuoksi erityisiä tilaratkaisuja, Randell selittää.
Muutoin asunnontarvitsijoiden tarpeisiin pyritään
Randellin mukaan vastaamaan hyvällä asuntosuunnittelulla, joka mahdollistaisi
mahdollisimman monenlaisten kotitalouksien asumisen
kyseisissä asunnoissa.
- Asuntoa suunniteltaes-

sa tulee perusajatuksena kuitenkin olla se, että asunto on
jatkossakin mahdollisimman
monenlaisten kotitalouksien
toiveiden mukainen. Mikäli
asunnot räätälöitäisiin hyvin
yksilöllisiksi, olisi niiden jälleenvuokraaminen huomattavasti nykyistä haastavampaa
ja niitä jouduttaisiin mahdollisesti muuttamaan asukkaiden vaihtuessa, Randell kertoo.

”Vääräuskoiset
saastuttivat jääkaapin”

dossa ei ole maahanmuuttajien suosimista tältä osin,
vaikka hän olikin yhteensä
kaksitoista vuotta töissä Kotkan maahanmuuttopalveluissa. Muutaman kerran hän
kuitenkin törmäsi tilanteisiin,
joissa maahanmuuttajat itse
vaativat erityiskohtelua.
- Esimerkiksi vastaanottokeskuksessa saatettiin yrittää
saada itselle erillistä jääkaappia, kun ”vääräuskoiset saastuttivat yhteisen jääkaapin
sianlihalla ja oluella”. Vaateisiin ei kuitenkaan suostuttu.

Perussuomalaisten kansanedustajan Juho Eerolan tie-

■ TEKSTI MARKO HAMILO
KUVAT LEHTIKUVA

Näin netissä
”MAASSA pitää elää maan tavalla – myös Suomessa! Kaikkien kumartaminen johtaa katastrofiin, josta nykymeno on
vasta alkusoittoa. Suomesta
ei saa tehdä Ruotsin kaltaista
ghettoutuvaa valtiota. Olemme pahasti Ruotsin tiellä, mutta suunta voidaan kääntää jo
ensi kevään eduskuntavaaleissa.”
”VALTAOSALTAAN maahanmuuttajien asuntoasiat eivät
poikkea mitenkään kantaväestön asuntotarpeista.” Näppärää sanailua. Venäläiset ja
virolaiset muodostavat jo ”valtaosan” maahanmuuttajista.
Me kaikki tiedämme, mistä tällaisessa jutussa puhutaan. Somalit eivät ole valtaosa, mutta
määräänsä suhteessa tolku-

ton julkinen menoerä. Valitettavasti.”
”NO, NIIN NO, me suomalaiset ollaan vain tällaista sosiaalista sakkia. Me ei hyväksytä epäoikeudenmukaisuutta,
sitä että jotkut saa yhdeksän
hyvää ja kymmenen kaunista,
kun toiset saavat vain kituuttaa ja senkin ilman parempia
tulevaisuuden näkymiä. Jos
tänne tullaan kauheaa sotaa
pakoon niin kyllä luulisi vaatimattomammankin asumuksen kelpaavan alkajaisiksi, että
ehtii sitten kykyjensä mukaan
hankkia paremman - aivan kuten me kantasuomalaisetkin.”
”NO MITÄ jos erityistarpeita
omaavat tekevät kuten kaikki muut - hankkivat sellaisen

asunnon joka vastaa tarpeitaan. Hattu kouraan ja pankinjohtajan juttusille, siitä se lähtee. Tosin monesti edellyttää
työssäkäyntiä mutta sellaista
se on jokaiselle.”
”EN SIIS VOI KÄSITTÄÄ, että
tämmöistä pitää lukea. Eiköhän tässä maassa ole jokaisella samat oikeudet ja mahdollisuudet ostaa tai rakentaa se
omanlaisensa asunto. Sanoisin, että nyt on menty liian pitkälle, mutta liian pitkälle on
menty jo ajat sitten. Loppuuko
tämä hulluus koskaan?”

!

Seuraa
keskustelua
netissä:

uutiset.perussuomalaiset.fi

VUONNA 2010 hakijoita oli paljon, niin kuin on nytkin. Tuolloin ehdokkaaksi pyrki monia tuntemattomia
ihmisiä, joista ei oltu kuultu aikaisemmin - eikä kuultu haastattelun jälkeenkään, jos eivät päässeet ehdokkaiksi. Mihinköhän nämä ihmiset katosivat? Eikö puolue aatteineen ollutkaan edes jäsenyyden arvoinen vai
haettiinko puolueesta vain sitä omaa menestystä?
EN MUISTA, että vuonna 2010 ehdokasasettelun aikana kukaan olisi kuitenkaan avautunut julkisuuteen
siitä, että ei tullut valituksi ehdolle. Kukaan ei myöskään kiikuttanut käräjille haastekirjettä järjestämättömän jäsenäänestyksen vuoksi. Puhelimet ja sähköpostit kävivät silti kuumina.
NYT tilanne on toinen. Hyvin onnistuneiden kuntavaalien jälkeen meillä on valtuutettuja miltei joka kunnassa. He tekevät vahvaa paikallista politiikkaa. Ehdokkaaksi pyrkiviä, hyviä kansanedustajaehdokkaita
on paljon ja perusteet ehdokkaaksi asettamiselle ovat
koventuneet. Samaan aikaan ehdokaspaikkoja vähenee vaalipiirien yhdistyessä. Ei ole helppoa, ei.
KAIKESSA tohinassa täytyy kuitenkin muistaa se,
että piirijärjestöt ovat ne, jotka ehdokkaat asettavat. Ei
puoluehallitus, ei puoluetoimisto eikä paikallisyhdistys. Piirijärjestöjen pitäisi pystyä katsomaan puolueen
ja alueensa kokonaisetua ehdokasasettelussa niin, että
muodostuva lista on tasapuolinen, kattava ja ääniä keräävä. Oman nurkan vartiointiin ei ole varaa. Jos lista
ei kerää ääniä, ei vaaleissa pärjää.
VAALIEN ajankohdasta on viime päivinä käyty kuumaa keskustelua. Kun vihreät jätti hallituksen, ei päätöksenteko maassamme ole kovinkaan kestävissä kantamissa. Ei tuo hallitus ole kyllä muutenkaan ollut
kovin toimelias, jos tämän vuoden loppuun mennessä
eduskunnassa aiotaan runnoa läpi yli 200 lakiesitystä.
Jää miettimään, mitä siellä on puuhattu viimeiset kolme vuotta, kun tärkeimmät hankkeet kasautuvat loppukauteen ja muutamalle kuukaudelle.
TULIVAT vaalit ajallaan tai etuajassa, toimistolla ollaan valmiina. Minut valittiin valtakunnalliseksi vaalipäälliköksi ja olen tavannut kaikkien piirien
vaalitoimijat jo kertaalleen. Loistava joukko! Uusia
työkaluja ehdokkaille ja vaalityöntekijöille on rakennettu, ja odotan innolla alkavaa vaalitaistoa. Kunhan
me kaikki muistamme, että nyt ei ole enää aika keskinäiselle nahistelulle, vaan tämän me teemme yhdessä.
NAHISTELLAAN sitten taas vaalien jälkeen - jos on
pakko.
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POLITIIKKA

Katsastus vain
joka toinen vuosi
Euroopan unioni sallisi autojen määräaikaiskatsastusväliksi kaksi vuotta. Suomessa katsastus on tehtävä
kerran vuodessa, mikä on monen mielestä liikaa.
TIUHEMPAA määräaikaiskatsastusta on perusteltu sillä, että Suomessa on keskimäärin hieman vanhempaa
autokantaa kuin muualla Euroopassa.
- Toisaalta myös tiestön
suolaaminen vaikuttaa osaltaan siihen, että meillä on
tarvetta katsastaa autoja useammin, kertoo Trafin liikennevälineiden rakenteen
sääntelytehtävistä vastaavan
yksikön päällikkö Erik Asplund.
EU:n uusi katsastusdirektiivi astuu voimaan vuonna
2018. Sitä ennen seuraavien
parin vuoden sisällä liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa aiotaan selvittää, onko
tarvetta muuttaa katsastuskäytäntöjä Suomessa muun
muassa katsastusvälin osalta.
- Jos päädytään suosittelemaan liikenne- ja viestintäministeriölle katsastusvälin harventamista, siinäkin
on useita vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Voidaan laittaa
esimerkiksi kymmenen vuotta ikärajaksi, jota vanhemmat autot pitäisi taas katsastaa kerran vuodessa, sanoo
Asplund.

Vaikutus liikenneturvallisuuteen
keskeisin kysymys
Mitään painetta EU:n suunnasta ei katsastusvälin har-

ventamiseen ole. Määräaikaiskatsastuksesta annettu
direktiivi määrää katsastusväliksi vähintään kaksi vuotta, tiuhempaan tapahtuva
katsastus on valtion kansallisessa päätösvallassa. Katsastusvälin harventamisen mahdollisia haittavaikutuksia
liikenneturvallisuudelle on
jonkin verran tutkittu.
- Joidenkin tutkimusten
mukaan vikoja tulee enemmän, jos määräaikaiskatsastusväli on harvempi. Näitä tutkimuksia meidän tulee
hyödyntää selvittäessämme,
onko katsastusväli hyödyllistä pitää jokavuotisena vai
voiko sitä joiltain osin harventaa. Keskeinen kysymys
on, olisiko vikojen määrän lisääntymisellä olennaista vaikutusta liikenneturvallisuuteen, Asplund selvittää.

Moottoripyörien
katsastus ei ole
tarpeellinen
EU:n suunnalta on väläytelty myös moottoripyörien katsastuspakkoa. Tätä katsastusdirektiivin muutosehdotusta
ovat kylläkin vastustaneet
motoristien lisäksi niin Suomen valtio kuin muutama
muukin EU-maa, eikä moottoripyörän katsastuspakkoa
näillä näkymin olekaan Suomeen tulossa.
- Vaikka moottoripyörän

määräaikaiskatsastuksesta
saattaisi liikenneturvallisuudelle jotain hyötyä koituakin,
meidän näkemyksemme mukaan katsastus ei ole riittävän
kustannustehokas keino. Liikenneturvallisuuden parantamisessa moottoripyörien
osalta on totta kai vielä tehtävää, mutta katsastus ei ole se,
mihin kannattaisi panostaa,
Asplund selittää.
Moottoripyörien osalta liikenneonnettomuudet, jossa keskeisenä aiheuttajana on
ollut tekninen vika, on varsin
pieni - eikä juuri vaikuta onnettomuustilastoihin. Moottoripyörissä liikenneturvallisuusriskit liittyvät pääosin
renkaisiin, mutta on vaikea
arvioida, miten paljon heikkokuntoisilla renkailla ajavia motoristeja liikenteestä löytyy.
- Moottoripyörän pitäminen
kunnossa teknisesti on totta
kai omistajankin intressissä.
Tällä hetkellä moottoripyörien tekninen kunto ei aiheuta
suuria liikenneturvallisuusongelmia Suomessa, Asplund
toteaa.

AUTOILIJAT
VAATIVAT,
VIRANOMAISET
TUTKIVAT

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA

Vuosittaista katsastusta
perusteellaan Suomen vanhemmalla autokannalla.

Perussuomalaiset eivät pelasta
tynkähallitusta
PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Timo Soini ei sulje pois
ennenaikaisten vaalien mahdollisuutta vihreiden lähdettyä hallituksesta. Soinin mukaan Suomi tarvitsee käänteen, jonka voi
muodostaa vain uuden hallituksen kautta. Suomeen on muo-
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dostettava vankka enemmistöhallitus ilman “takiaispuolueita”,
käytännössä kolmen suuren
puolueen yhteishallitus.
- Vaalien aikaistusta ei voi sulkea pois, sillä perussuomalaiset
eivät tule pelastamaan eduskuntaäänestyksissä sixpäkin tynkää,

Soini sanoi Ylen haastattelussa.
Soinin mukaan luonnottoman
laaja hallituspohja, joka oli mahdollinen ainoastaan siksi, ettei
EU-politiikan suuntaa suostuttu
muuttamaan, oli tuhoon tuomittu jo syntyessään.

Puoluesihteeri piiritoimiston
kivittämisestä:

EU-direktiivi
määrää autojen
katsastusväliksi
kaksi vuotta. Tiuhempaan tapahtuva katsastus on
valtion kansallisessa päätösvallassa.

Vähämäki: Katsastusväli
voisi olla pidempikin
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ville Vähämäki ei näe mitään estettä siihen, miksei katsastusväli voisi
olla pidempikin, ainakin uudempien autojen kohdalla. Esimerkiksi Trafin edeltäjä
Ajoneuvohallintokeskus AKE
esitti joitakin vuosia sitten,
että ensimmäinen katsastus
voitaisiin siirtää tapahtuvaksi neljä vuotta käyttöönottopäivämäärästä nykyisten kolmen sijasta.
- Voisi esimerkiksi ajatella niin, että alle kymmenen
vuotta vanhoissa autoissa
katsastusväli voisi olla pidempi, sitä vanhemmissa taas tiuhempi. Olisihan se mukavam-

pi vähän harvemmin käydä
autoaan näyttämässä, kun
ei niihin uudempiin autoihin
isoja vikoja pääse tulemaan,
sanoo Vähämäki.
Ajatukselle moottoripyörän
katsastuksesta kansanedustaja ei lämpene.
- En kannata tällaista ajatusta eikä sellaista ole näillä näkymin tulossakaan, sillä
esitys on kaatunut. Moottoripyörissä ei ole kovin montaa
liikkuvaa osaa ja teknisistä
vioista johtuvia liikenneonnettomuuksia tapahtuu hyvin vähän. Moottoripyörän
katsastuksesta ei olisi mitään
hyötyä, vaan lisäisi vain menoja ja hankaluuksia kaikille.

Hyökkäys
duunareita
ja yrittäjiä
vastaan
Perussuomalaisten Helsingin piiritoimiston ikkunat rikkonut anarkistiryhmittymä
ilmoittaa aloittaneensa hyökkäyksen perussuomalaisia vastaan.
PERUSSUOMALAISTEN puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo tuomitsee vasemmistovihreän
ryhmittymän, joka tunnusti
hyökänneensä perussuomalaisten Helsingin piirin toimistoon. Anarkistiryhmittymä ilmoitti aloittaneensa
järjestäytyneen hyökkäyksen
perussuomalaisia vastaan.
- Kysymys on suorasta
hyökkäyksestä demokratiaa
vastaan. Ruotsin vaalien jälkeen vasemmistovihreät liikkeet ovat aktivoituneet häiritsemään ja uhkailemaan
toimintaamme kaikilla tasoilla. Kutsumme kaikki suomalaiset mukaan yhteiseen kampanjaan vapaan demokratian
puolesta, Slunga-Poutsalo sanoo.
- Raukkamaisen ja halveksittavan hyökkäyksen tehneen ryhmittymän tavoitteena on aktiivisesti sabotoida
demokraattisen vapaan kan-

salaisliikkeen toimintaa pelottelemalla perussuomalaisiin myötämielisesti
suhtautuvia toimijoita. Perussuomalaiset ovat keskustavasemmistolainen työväenpuolue. Suoritetut hyökkäykset
ovat samalla hyökkäys kakuntekijöitä eli suomalaisia
duunareita ja yrittäjiä kohtaan.
Slunga-Poutsalo rohkaisee
perussuomalaisten kannattajia jatkamaan toimintaansa
pystyssä päin.
- Hyökkäyksiin ei saa missään nimessä vastata hyökkäyksillä, vaan heti ilmoitus viranomaisille, hän painottaa.
Samainen anarkistiryhmittymä kivitti myös Helsingin
Munkkivuoressa sijaitsevan
Osuuspankin ikkunat “vastalauseena tuhoa ja riistoa aiheuttaville suuryrityksille”.
■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
KUVA PS ARKISTO

Kaksikielisyydestä yli miljardin lasku
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Teuvo Hakkarainen
jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen ruotsinkielisen opetuksen ja ohjelmatarjonnan
kustannuksista. Hakkaraisen
matematiikan mukaan kaksikielisyys maksaa Suomelle yli miljardin vuodessa.

- Monen suomalaisen talous
on jo nyt äärimmäisen kireällä, eikä lähitulevaisuudessa näy
helpotusta, päinvastoin. Meillä ei kerta kaikkiaan ole enää
varaa hassata rahaa mihinkään
tuottamattomaan toimintaan,
kuten pakolliseen ruotsin kielen
opiskeluun kouluissa, Hakkarai-

nen painottaa.
Hakkaraiselle kelpaa säästökohteeksi myös Ylen ruotsinkielinen toimitus.
- Yleisradiossa alkoivat yt-neuvottelut. Eikö Ylen tulisi kohdentaa säästötoimenpiteitään
ruotsinkieliseen ohjelmatarjontaan?
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Supon valtuuksia halutaan laajentaa
SUOJELUPOLIISIN asemaa selvittänyt työryhmä esittää supon tiedonhankintaoikeuksien lisäämistä
ulkomailla. Työryhmä esitteli sisäministeri Päivi Räsäselle kolme erilaista mallia suojelupoliisin tulevaisuudeksi.
Yhden vaihtoehdon mukaan
suojelupoliisi irtaantuisi poliisis-

ta ja muuttuisi poliisia laajemmat
valtuudet omaavaksi tiedusteluelimeksi. Malli muistuttaa esimerkiksi
Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:ta. Toisessa mallissa supo
pysyisi poliisina mutta siirtyisi suoraan sisäministeriön alaisuuteen.
Kolmannessa mallissa Supo säilyisi
nykyisenkaltaisena.

Suomella ei ole ulkomaantiedustelua, mutta supolla on ulkomailla
liikkuvia asiamiehiä ja pysyvä yhdysmies Venäjällä, jotka saavat tällä hetkellä käyttää vain virallisia
lähteitä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Työelämä vaatii
kehittämistä
Automaation lisääntyminen ja jatkuva informaatiotulva kuormittavat työntekijöitä. Työsuoritteiden määrää ja laatua ei pystytä enää määrittämään pelkästään perinteisellä tuotos/panoslaskelmalla. - Suomalainen työ pärjää jatkossakin hinnallaan ja
laadullaan - mutta vain jos keskitymme oikeisiin asioihin, uskoo
Työtehoseuran asiakkuuspäällikkö Jari Laine.
TYÖTEHOSEURA (TTS) on
tutkinut ja kehittänyt suomalaista työelämää jo 90 vuoden
ajan. Seura on myös merkittävä työntekijöiden kouluttaja esimerkiksi logistiikka-,
auto-, puutarha- ja metsäalalla. Vuosittain Työtehoseuran koulutuksiin osallistuu
noin 10 000 eri alojen ihmistä ja sen asiantuntijat tutkivat
lähes sadan projektin avulla
muun muassa työmenetelmien tehokkuutta sekä erilaisten menetelmien ja laitteiden
toimintaa.
Suomi on noussut 90 vuoden aikana pienestä ja köyhästä maatalousvaltiosta
pitkälle kehittyneeksi teollisuusvaltioksi. Osaamista on
matkan varrella karttunut tähän maahan paljon. Jopa
niin, että sitä on ollut varaa
hukata.
Vaateteollisuudessa mentiin ensin Espanjaan ja Portugaliin, kun todettiin että

siellä kannattaa teettää halpoja sarjoja halvemmin palkkakustannuksin. Sama ilmiö
on toistunut Työtehoseuran
asiakkuuspäällikön Jari Laineen mukaan kaikilla teollisuuden aloilla. Nykyisin
ollaan onneksi jo osin palaamassa takaisin Suomeen.

Osaaminen
valjastettava
hyötykäyttöön
Kyse ei Laineen mukaan ole
useinkaan ollut siitä, etteikö Suomessa olisi oltu tuottavia. Useinkin kyse on ollut
paljon puhutusta hintakilpailukyvystä. Silti Laine, joka
tekee päivittäin yhteistyötä
monen eri yrityksen kanssa
vakuuttaa, että me pärjäämme hintakilpailussa jos vain
satsaamme työpaikkojen ja
-menetelmien kehittämiseen.
- Eurooppalaisella tasol-

la pystymme kilpailemaan
työn tuottavuudella. Olemme pystyneet nostamaan sitä
jopa 15-25 prosenttia monessakin yrityksessä ilman investointeja. Työvoimavaltaisilla aloilla sillä on iso vaikutus
kilpailukykyyn.
Automaatiota ja tietotekniikkaa on hankittu työpaikoille kiihtyvällä tahdilla.
Työtehoseurassa toivotaan,
että työntekijöille opetetaan
enemmän järjestelmien tietosisällön hyötykäyttöä pelkän
näppäintekniikan sijaan.
Työelämän jatkuvaan muutokseen kuuluu aikataulujen
kiristymistä, teknologian ja
työtapojen muuttumista sekä
tuotteiden ja lisäpalvelujen
asiakaskohtaista räätälöintiä.
Asiakkuuspäällikkö Laine sanoo, että monella työpaikalla on haasteellista määritellä
se tuote tai palvelu, jota siellä tuotetaan ja paljonko sitä
tuotetaan.

Jos työntekijät pysyvät terveinä ja pystyvät tekemään
asioita yhdessä, se lisää työhyvinvointia ja hyvien työmenetelmien siirtymistä työntekijältä toiselle. Silloin työt
pystytään hoitamaan tietyssä ajassa ja laadukkaasti.

Maksuhäiriöisiä jo enemmän kuin viime
laman aikana
SUOMEN Asiakastiedon arvion
mukaan maksuhäiriöisten suomalaisten määrässä rikottaneen
tänä syksynä 90-luvun laman jälkeinen ennätys. Maksuhäiriöisiä on jo suhteellisesti enemmän
kuin edellisen laman aikana. Vuo-
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den 1997 ennätys (368 000 maksuhäiriöistä) on enää kolmen tuhannen maksuhäiriömerkinnän
päässä.
Työttömät ja pienipalkkaiset eivät ole enää ainoita velkaneuvonnan asiakkaita, vaan yhä useam-

min talousvaikeuksiin ajautuvat
myös hyvätuloiset. Hyväpalkkaisille myönnetään helposti suuria asunto- tai autolainoja. Jos rahat eivät lyhennysten jälkeen riitä
elämiseen, aletaan ottaa kulutusluottoja ja velkakierre on valmis.

Laiton netti-tv uhkaa Ruotsin markkinoita
TALOUSLEHTI Dagens Industrin
mukaan Ruotsin netti-tv-markkinoita valtaavien laittomien palvelujen muodostamasta ongelmasta on Ruotsissa syystä tai toisesta
vaiettu.
Konsulttiyhtiö Mediavisionin
mukaan jo neljäsosa katsojien
ajasta kuluu piraattipalveluja tar-

joavien Swefilmin, Dreamfilmin
ja kansainvälisen Popcorntimen
parissa.
Katsomisajassa mitattuna Ruotsin perinteisillä tv-yhtiöillä on viidesosa netti-tv-markkinoista. Tilausmaksuilla maksettava netti-tv
vie katsojien ajasta 29 prosenttia.
Juuri tätä bisnestä piraattipalve-

lut uhkaavat eniten.
- Jotain on tehtävä, muuten
vaarannamme tv-alan kotimaisen
tuotannon, sanoo Bonnier-omisteisen TV4-gruppenin ohjelmajohtaja Åsa Sjöberg. Suomessa asiasta kirjoitti ensimmäisenä
Kauppalehti.

Asiakkuuspäällikkö Jari Laine
sanoo työmenetelmien kehittämisen olevan
parhaimmillaan
työntekijöiden
lisääntyvää yhteistyötä ja osaamisen parempaa
hyödyntämistä.
- Työn tutkimuksen haaste on siinä, kuinka pystymme
saamaan kaiken työntekijöiden osaamisen hyötykäyttöön. Tosiasiassa heillä on
paljon pieniä päivittäisiä ongelmia, joihin on keksitty
”keinoja” selviytyä. Päivän
mittaan niistä kertyy yllättävän paljon hukattuja resursseja tai turhaa työtä ilman,
että ne tulevat koskaan näkyville organisaatioiden johtamis- ja toimintajärjestelmissä.

mitkä asiat ovat hyviä, ja missä asioissa meillä löytyy vielä
kehitettävää.
Kokenut työn kehittäjä sanoo, että kaiken hektisyyden
ja hälinän keskellä on hyvä
ottaa aikaa työn sujumisen
miettimiseen. Joskus vastaan
tulee kummallisuuksia, jotka eivät oikein istu Laineen
mielestä markkinatalouteen
eivätkä hyvään työelämään.
Yksi tällainen kummallisuus
ovat monet kunnalliset liikelaitokset.

Kummallinen
kunnallinen liikelaitos

- Kunnallisia yhtiöitä ei ole
välttämättä organisoitu kilpailemaan vapailla markkinoilla. Joskus yhtiöittäminen
on ollut näennäistä. Esimerkiksi erilaiset siivous- ja kunnossapitopalvelut ovat jo pitkään olleet pienten yritysten
kilpailemia aloja, joissa asiakaspalvelu ratkaisee kilpailun. Kunnan liikelaitoksen
tuottavuutta voidaan parantaa vain tekemällä enemmän
laskutettavia töitä pienemmällä työajalla. Yhtälö on
sama kuin yrityksillä.

Kehitettävää on Laineen
mielestä paljon koko organisaation tasolla.
- Meillä on ollut viimeiset
kolme vuotta tutkimus- ja kehittämiskonsepti, johon kutsumme mukaan sekä työpaikan työntekijöiden että
työnantajien edustajat. Päivittäisestä työstä havainnoidaan kevyin menetelmin
esimerkiksi ergonomiaa, työturvallisuutta sekä työmenetelmiä videokuvauksella.
Näemme, miten työpaikalla käytetty aika rytmittyy eri
työtehtävissä. Sen jälkeen havainnot käydään yhdessä läpi:

■ TEKSTI MARTTI LINNA
KUVAT MARTTI LINNA JA
LEHTIKUVA

7-8 nuorta aikuista jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä
JOPA 7-8 alle kolmekymppistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä, kun muutama vuosi
sitten määrä oli vielä viisi nuorta päivässä. Kelan mukaan valtaosalla työkyvyttömyyseläkkeen
hakijoista syynä ovat mielenter-

veysongelmat.
Nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on kasvanut koko
2000-luvun ajan. Taustalla on
usein masennusta ja muita mielenterveyden sairauksia.
Suomen Mielenterveysseura

kertoo Yle Uutisille, että nuorten
aikuisten tukiryhmiin hakeutuu
psyykkisesti koko ajan sairaampia
ihmisiä. Myös puhelinpalveluissa on havaittu muutos huonompaan, ja päivystäjien osaaminen
on välillä koetuksella.
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Kun turkistar
tuli kirosana
“ Työministerinä
toiminut Anni Sinnemäki
sanoi aikoinaan, että turkistarhaus on saatava loppumaan.
Eikö työministerin toimenkuvana pitäisi olla
pikemminkin työpaikkojen
lisääminen? ”
Turkistarhauksen alasajo alkoi kaksikymmentä
vuotta sitten. Mitä tapahtui niille tuhansille elinkeinonharjoittajille, jotka ajettiin nurkkaan kettutyttöjen ja vihapuheiden toimesta?
TURKISTARHAUKSEN
ympärillä pyörineessä keskustelussa ovat jo vuosikymmeniä olleet esillä eläinten
oikeudet, mutta tarhaajat on
unohdettu. 1990-luvun alussa alkanut turkistarhauksen
alasajo sai monet elinkeinonharjoittajat lopettamaan
toimintansa.
- Noin kuudestatuhannesta
suomalaisesta turkistarhaajasta jäi jäljelle noin kaksituhatta. Kymmenet ajautuivat
talousvaikeuksissaan itsemurhaan, kertoo ikänsä turkistarhaajana toiminut Krister Norrdahl Korsnäsistä.
70-vuotias Norrdahl toimi
turkistarhaajana viisikymmentä vuotta. Lomapäiviä ei
ollut ja työ oli raskasta raatamista yötä päivää. Käteen jäi
vain minimieläke, tuhoutunut terveys ja katkera mieli.

Helvetin vuodet
Norrdahlin ”helvetin vuosiksi” nimittämä ajanjakso
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alkoi jo 80-luvun puolella,
kun eläinaktivistien toimesta julkisuudessa alkoi levitä
jopa vääristeltyjä propagandakuvia turkiseläinten kohtelusta. Propaganda upposi kansaan ja eläinaktivismin
nimissä tehdyt hyökkäykset
turkiksiin pukeutuneita naisia vastaan kaikkialla Euroopassa aiheuttivat romahduksen tarhaajien tuloissa.
- Jos turkkia ei spraymaalilla pilattu, sitten se viilleltiin partaveitsellä. Ei kai
kukaan nainen halua ottaa
sellaista riskiä, Norrdahl aprikoi.
Seuraukset tarhaajille olivat vakavat. Tarhaus ei enää
tuottanut, vaan päinvastoin
tarhaajat ajautuivat suuriin taloudellisiin ongelmiin
ja velkavankeuteen. Mutta
ulospääsyäkään ei monella
ollut, koska verovelat oli jotenkin maksettava. Oli pakko
jatkaa. Norrdahlin perhe eli
vaimon minimaalisen pienillä siivoojan tuloilla. Kaikki

www.perussuomalaiset.fi

- Noin kuudestatuhannesta
suomalaisesta
turkistarhaajasta jäi jäljelle
noin kaksituhatta, Kriste
Norrdahl
harmittelee.

turkistarhalta tulleet tuotot
menivät verovelkojen lyhentämiseen.

Brysselin byrokraatit
kettutyttöjen
jalanjäljissä
90-luvun puolivälissä jo
ennestään ahtaalle ajettujen
tarhaajien tilanne vaikeutui entisestään, kun eläinaktivistien, niin sanottujen
”kettutyttöjen”, hyökkäykset tarhoille alkoivat, aiheuttaen tuhoa paitsi tarhaajille,
myös ympäröivälle luonnolle. Suurin osa luontoon vapautetuista eläimistä nääntyi
nälkään, jäljelle jääneet hävittivät pesiä ja vaaransivat
ekosysteemin.
- Kun kettutytöt aikoinaan
saatiin kiinni, eiväthän he
siitä mitään saaneet. Ei heiltä voinut oikein korvauksiakaan vaatia, kun ei ollut mistä ottaa. Jos he olisivat olleet
työssäkäyviä ihmisiä, ei kai

heillä olisi riittänyt energiaa
ajaa öisin Pohjanmaalle tarhoja terrorisoimaan, Norrdahl arvelee.
Turkistarhoille tehdyt
hyökkäykset loppuivat aikanaan, mutta edelleen käydään
salakuvaamassa tarhoilla,
joissa asiat eivät välttämättä ole kunnossa. Se harmittaa
turkistarhaajia, joista useimmat kuitenkin hoitavat eläimensä kaikkein mahdottomimpienkin vaatimusten
mukaisesti.
- Kun kettutytöt eivät saaneet aivan kaikkia ajetuiksi

polvilleen, jatkoivat hallitus
ja byrokraatit heidän työtään.
Brysselistä saakka tulleet
mahdottomat uudistusvaatimukset ajoivat yhä useamman tarhaajan luopumaan
elinkeinostaan. Sittemmin
jäljelle jääneistä kahdestatuhannesta määrä on tippunut
jo alle tuhannen, Norrdahl
tuhahtaa.

Vasemmiston kanta
oli pettymys
Krister Norrdahlin poika
halusi jatkaa isänsä elinkei-

hauksesta

noa tämän luovuttua siitä
nelisen vuotta sitten. Kaikki oli kuitenkin kaatua uudistusvaatimuksiin, jotka oli
toteutettava hyvin lyhyellä aikajänteellä vuoden 2011
alkuun mennessä. Pari kolme vuotta poika joutui paiskimaan töitä melkein ympäri
vuorokauden.
- Työministerinä toiminut
Anni Sinnemäki sanoi aikoinaan, että turkistarhaus
on saatava loppumaan. Eikö
työministerin toimenkuvana pitäisi olla pikemminkin
työpaikkojen lisääminen?
Katkerana pettymyksenä
tuli myös monen muun kansanedustajan mielipide asiasta. Toki tiesin että kaikki
vihreät järjestään ovat turkistarhausta vastaan, mutta
vasemmiston ja Paavo Arhinmäen kannat tulivat monelle korsnäsiläiselle pettymyksenä, Norrdahl manaa.

Elämänmittaisen
raadannan palkka
Norrdahl tietää henkilökohtaisesti toistakymmentä tarhaajaa tai heidän puolisoaan, jotka päätyivät
peruuttamattomaan ratkaisuun menetettyään kotin-

sa ja omaisuutensa 90-luvun
pahimpina vuosina. Norrdahl itse selvisi hengissä,
mutta millä hinnalla? Hänen vaimonsa joutui elättämään perhettä 67-vuotiaaksi saakka ja kuoli syöpään
ennen kuin itse ehti päästä nauttimaan eläkkeestään. Viidenkymmenen vuoden raatamisen seurauksena
Norrdahlilta reistailevat
kaikki paikat ja toisesta silmästä lähti näkö. Eläkettä
jää kuukaudessa käteen alle
700 euroa.
Norrdahl ei hyväksy vihreiden propagandaa, jossa turkistarhaajista on tehty
julmia hirviöitä, johon näkemykseen eläinrakkaiden,
joutilaiden ja toimintaa janoavien kaupunkilaisnuorten on helppo samaistua.
- Todellisuudessa he ovat tavallisia, rehellisiä elinkeinonharjoittajia, joiden kohtalosta ei piittaa kukaan. Jos
hallitus haluaa lopettaa turkistarhauksen, mitä heille tarjotaan tilalle? Norrdahl
kysyy.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

- Jos
hallitus halu
aa
lopettaa tu
rkistarhauksen
, mitä
tarhaajille
tarjotaan
tilalle? enti
nen
turkistarha
aja
kysyy.

Oinonen:
Turkistarhaajille työrauha
TURKISTARHAUS on tuottoisa elinkeino, joka tuo Suomeen vientituloina satojen
miljoonien eurojen vuotuiset tulot. Perussuomalaisten kanta turkistarhaukseen
on, että kyseessä on elinkeino elinkeinojen joukossa, ehdottomasti myös kannatettava elinkeino, kunhan tarhaaja
tekee kaikkensa eläintensä
hyvinvoinnin parantamiseksi.
- Suomessa turkistarhojen
valvonta ja eläinten hyvinvointi ovat hyvällä tolalla ja
turkiseläinten elinolosuhteet
pääsääntöisesti kunnossa.
Tietyt aktivistit ovat tahallisesti ja tarkoituksellisesti etsineet ja käyneet kuvaamassa
tarhoilla, joissa kaikki ei ole
kunnossa omien tarkoitusperiensä edistämiseksi. Nämä
muutamat ikävät poikkeustapaukset olisi saatava karsittua pois, mutta valtaosalla turkiseläimistä ovat asiat

tappavat toisiaan ja vahingoittavat itseään.
- Tässä yhteydessä vaadin kovempia rangaistuksia turkistarhaiskujen tekijöille. Ei voi olla
niin, että toisen elinkeinon ja
omaisuuden tärvelemisestä
selviää kuin koira veräjästä. Se
on aivan sama kuin jos minä
menisin eläinaktivistin kotiin
tärvelemään ja hajottamaan
paikkoja, sanoo Oinonen.
Oinonen toivoo, että turkiskunnossa, kertoo kansanedustatarhaajille taataan työrauha
ja Pentti Oinonen.
harjoittaa omaa elinkeinoaan
siinä missä muillekin yrittäjille.
Kovempia rangaistuksia
Tämän elinkeinon kohdalla oliiskujen tekijöille
si Oinosen mukaan hyvä harkiSen sijaan turkistarhaajien elä- ta myös tukipoliittisia toimia ja
koulutuksen lisäämistä.
mä on tehty osin hyvinkin vai- Turkistarhaus on ainakin
keaksi turkistarhoille tehtyjen isvielä kasvava ja Suomelle hykujen ja häirinnän muodossa.
Samalla kun aktivistit häiritsevät vinkin tuottoisa ala. Vaikka perussuomalaisilla ei paljon näyelinkeinoa, häiritsevät he myös
kään turkiksia päällä, olemme
eläimiä. Turkiseläimet itse kosilti tarhaajien ystäviä, Oinokevat tarhoilla tapahtuvan häinen vakuuttaa.
rinnän niin stressaavaksi, että
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