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Viime hetken sote-sopu:

Lapsivähennys ei auta 
vähävaraisimpia 

Maaseutupolitiikka 
uusiksi 

Verotus tukemaan 
yrittäjyyttä

Perussuomalaiset 
puolustavat 
lähipalveluita



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

MUISTATKO Pekka Himasen? Tuon iloisen filosofiveikon, joka osasi turi-
noida tulevaisuudesta, sävellellä sinisiä kirjoja ja rahastaa rajusti. Himanen 
toi tajuntaamme ikuiseksi tarkoitettuja ilonpilkahduksia ja tukun uusia kä-
teviä käsitteitä, sellaisia kuin suurhaaste, syväongelma, onnistumisen moodi  
ja ei-kurjuus. Näiden lisäksi Himasen Sininen kirja toi valtiolle - siis sinulle - 
noin 700 000 euron suuruisen laskun, ja silloiselle istuvalle pääministeri Jyr-
ki Kataisen (kok.) uralle pysyvän syväongelman. Mutta teki hän muutakin.
 
HARVA jaksaa muistella entisiä pääministereitä tai heidän maanpakoon 
lähteneitä luottofilosofejaan erityisellä lämmöllä. Pekka Himasen perinnön 
myötä valtioneuvosto päätyi kuitenkin ohjaamaan huomattavan rahasum-
man joka vuosi tieteeseen, jota tullaan tekemään sen omista lähtökohdista. 
Niin sanottua himasrahaa on tarkoitus käyttää joka vuosi 70 miljoonaa euroa. 
Summalla saisi sata Himasen sinistä kirjaa. Eurot on tarkoitus laittaa hieman 
orwellilaisesti nimettyyn hyötytutkimukseen. 

MIKSI tähän päädyttiin? Innostuiko memoihin ja e-kirjejargoniin uupunut 
valtioneuvoston kanslia niin kovasti Himasen lennokkaista tyhjänpäiväisyyk-
sistä, että se päätti tilata uuden kirjasen vuoden joka toiselle arkipäivälle? 
Tuskin sentään. Arvoisa kokoomusjohtoinen hallituksemme vain näki histo-
riallisen tilaisuutensa tulleen, ja avasi oven politisoidulle tutkimukselle. Mitä 
on tarkoitus tutkia?

HESARI yritti kysellä tätä valtioneuvoston käytävillä samoavalta Olli-Pekka 
Heinoselta (kok.). Hän kiiruhti ensinnäkin vastustamaan jyrkästi pikaselvi-
tysrahojen kutsumista himasrahoiksi. Hieman rauhoituttuaan valtiosihteeri 
Heinonen kertoi, että elävän vuoropuhelun luonti tiedon tuottajien ja hyö-
dyntäjien välillä ”on vaikeaa, koska tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen pää-
töksenteon logiikat eroavat vahvasti toisistaan.” 

SELVÄÄ vastausta ei tietenkään saatu. Ei ihme, sillä ei Heinonen ole niin höl-
mö, että kertoisi asian niin kuin se on: kaikki proffat eivät välttämättä ihastu 
siitä, että heille tarjotaan mahdollisuutta tehdä kokoomuslaista lähtökohdis-
ta ”tutkimusta”, jonka oletetaan päätyvän kokoomuslaisiin loppupäätelmiin.
 
TIEDEYHTEISÖN kanssa harjoitettavaa yhteistyötä kovasti korostava halli-
tus unohti jostain syystä kysyä Professoriliiton mielipidettä laista, mutta liit-
to toimitti mielipiteensä pyytämättäkin. Se totesi, että ”strategisella rahoituk-
sella tulee olemaan vahva sidos poliittiseen ohjaukseen ja hallituskausiin ja 
ohjelmiin.” Noin 2 400:aa professoria edustava liitto huomautti myös, että 
”strateginen rahoitus ei lähde tieteellisen tutkimuksen tarpeista ja mahdol-
lisuuksista. ”

 ”PIU-PAU HOMEKORVAT”, kuului valtioneuvostosta, ja niin nuija kopahti 
pöytään. Tieteellisen riippumattomuuden puolestapuhujilla pyyhittiin pöy-
tää, ja maahan perustetaan pikavauhdilla strategisen tutkimuksen neuvosto. 
Seuraavaksi on vuorossa tutkimusteemojen valinta. Hankkeita on tarkoitus 
teettää myös säätiöillä ja ajatushautomoilla.

TEKNOLOGIAMURROSTEN hyödyntäminen kuulostaa vielä järkevältä, 
mutta mikä on mielessä silloin, kun aletaan pumpata kymmeniä miljoonia eu-
roja tasa-arvon ja yhteiskunnan resurssiniukkuuden tutkimukseen? 

JOTAIN viitteitä voidaan ehkä saada Suomen Akatemian aikaisemmista ra-
hoituspäätöksistä. Pienellä tonkimisella löytyy joukko hankkeita, joissa on 
tarkoitus vatvoa vuosikausien ajan PS:n kannatusalueita, hommafoorumia, 
epävirallista maahanmuuttoa sekä aktivismin keinoja tilanteessa, jossa mo-
nikulttuurisuus on joutunut arvostelun kohteeksi. Hintaa tälle lystille kertyy 
noin miljoona euroa. 

MAKSOIT Himasen, maksat tuonkin. Pikkusumma tosin verrattuna niihin 
rahamääriin, joilla hallitus hetken päästä pääsee teettämään omia ohjelmi-
aan tukevaa tutkimusta. Sekä tietysti myös omissa, ”ymmärtäväisissä” ajatus-
hautomoissa kyhättyjä pohdintoja, joilla lyödään poliittisia opponentteja niin 
paljon kuin kehdataan ja vähän ylikin.  

EI mitään uutta auringon alla. Juuri äskettäin hallitus teki lähes nerokkaan 
jonglöörauksen. Se ilmoitti leikkaavansa puoluetukia 15 prosentilla. Tämä 
on tietysti sinänsä kannatettavaa, mutta kuinkakohan moni tajusi, että hal-
lituspuolueet kompensoivat menetyksen palkkaamalla riveihinsä vastaavalla 
summalla uusia erityisavustajia. 

Sata ja yksi Himasta
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Sote-solmu aukesi:

Lähipa
pysyvä
Uusi sote-malli yhdistää perus-
palvelut, vaativan sosiaalitoimen 
ja erikoisterveydenhoidon yhdeksi 
kokonaisuudeksi.

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA
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EDUSKUNNAN sivistysvalio-
kunnan julkinen kuuleminen 
pakkoruotsista herätti vilkasta 
keskustelua. Asiantuntijat ih-
mettelevät, onko ruotsi todella 
niin tärkeä kieli, että sitä täytyy 
opiskella koulussa.

PERUSSUOMALAISET 
Nuoret ottivat selkävoiton enti-
sestä opetus- ja kulttuuriminis-
teri Paavo Arhinmäestä (vas.), 
joka oli syrjinyt yhdistystä tä-
män mielipiteisiin vedoten. 
KHO päätti, että PS-Nuorten 
saama tukipäätös on käsiteltä-
vä uudelleen.

PERUSSUOMALAISTEN 
eduskuntaryhmän mielestä 
Suomen maaseutu- ja maa-
talouspolitiikan suuntaa on 
muutettava niin, että koko 
maa pysyy asuttuna.

VUODEN alusta voimaan 
tuleva lapsilisien leikkaus 
vie kolmen lapsen perheel-
tä 356 euroa vuodessa.

PERUSSUOMALAISET 
kääntäisi Suomen kasvu-
uralle kuusiosaisella kas-
vuohjelmalla, joka panisi 
julkisen sektorin syömäve-
lan kuriin ja investoisi tule-
vaan kasvuun.

Tarvitseeko 
suomalainen 
ruotsin kieltä?

PS-Nuorten 
saama tuki-
päätös oli laiton

Maaseutu-
politiikka 
uusiksi

Lapsivähennys 
ei auta 
vähävaraisimpia

Verotus 
tukemaan 
yrittäjyyttä
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JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

HALLITUKSEN liitoksia natisuttanut kysymys 
sote-palveluiden järjestämisestä saatiin vihdoinkin 
päätökseen, kun parlamentaarinen työryhmä sopi 
järjestämislain keskeisestä sisällöstä.

Hallitus antaa asiasta lakiesityksen eduskunnal-
le 4.12. Samalla julkaistaan arviot siitä, miten malli 
vaikuttaa eri kuntiin.

Erikoista työryhmän toiminnassa oli se, etteivät 
sen jäsenet ole itsekään nähneet laskelmia kunta-
kohtaisista vaikutuksista. Tällä pyrittiin siihen, et-
tei kukaan vetäisi kotiinpäin mallia valmisteltaessa.

200 alueesta 19 alueeseen

Uudistus johtuu siitä, että nykyinen, monimutkai-
nen ja sekava järjestelmä tuottaa erilaatuisia palve-
luita eri puolilla maata. Myös sen kustannukset uh-
kaavat karata käsistä.

Peruspalveluiden tuotanto jakautuu yli 200 kun-
nalle ja kuntayhtymälle.

Uusi malli yhdistää peruspalvelut, vaativan sosi-
aalitoimen ja erikoisterveydenhoidon yhdeksi ko-
konaisuudeksi. Järjestämisvastuu annetaan viidelle 
sosiaali- ja terveysalueelle. Palveluiden tuottamis-
vastuu annetaan tuottaja-alueelle, joita on korkein-
taan 19. Ne voivat perustua joko kuntayhtymiin, tai 
jos kunnat niin haluavat, vastuukuntaan. Vastuu-
kuntamalli pitäisi kuitenkin alueiden määrän sama-
na eli korkeintaan yhdeksänätoista. 

Sote-alueet vastaavat alueellisesti nykyisiä eri-
tyisvastuualueita, jotka vastaavat erikoistervey-
denhuollosta. Tuottaja-alueet vastaavat alueiltaan 

nykyisiä sairaanhoitopiirejä, jotka vastaavat eri-
koisterveydenhuollosta. Niitä on nyt 20. Ne lakkau-
tetaan ja niiden tehtävät siirtyvät uusille tuottaja-
alueille.

Kaikki palvelut samalta alueelta

Tuottamisvastuussa olevat alueet tuottavat kaik-
ki sote-palvelut, joita alueella tarvitaan. Palveluita 
tuottavat kunnat itse, tarvittaessa yksityisten tuot-
tajien tai yhdistysten kautta.

Sote-työryhmässä perussuomalaisia edustivat 
puolueen 2. varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä 
ja lääketieteen tohtori, professori Mauno Vanha-
la.  Kaksikon mukaan perussuomalaisten tavoitteet 
ovat toteutuneet hyvin myös uudessa mallissa, vaik-
ka se poikkeaa hieman puolueen omasta alkuperäi-
sestä piirikuntamallista.

Integraatio tärkeää

Tärkeä periaate on palveluiden integraatio eli yh-
tenäiset hoitoalueet ja hoitoketjut. Asiakasta ei enää 
pompotella luukulta toiselle. Samalla turvataan lä-
hipalvelut, mikä oli puolueen keskeinen tavoite.

Mutta eikö palveluita pitänyt 
myös tehostaa? Eikö niitä kar-
sita silloin samalla?

- Ei, se on eri asia. Palvelura-
kenne muuttuu, mutta lähipal-
velut pysyvät, Mäntylä vakuut-
taa.

Säästöä syntyy muun muassa 
työnjaon kautta: tuottaja-alu-

eilla voidaan miettiä yhteistyössä, mihin tehtäviin 
mikäkin sairaala erikoistuu niin, etteivät kaikki tuo-
ta yhtä paljon samoja palveluita, mikä luo päällek-
käisyyksiä ja tuhlaa varoja.

Mutta eikö tähän ole pyritty jo ennenkin sekä sai-
raanhoitopiirien sisällä että niiden välillä? Kuinka 
onnistuttaisiin nyt paremmin?

- Se perustuu uudenlaiseen tehtävänantoon. Sai-
raanhoitopiirit lakkautetaan ja sote-alue valvoo, 
että tuottaja-alue pystyy hoitamaan kaikki tarvitta-
vat tehtävät - ja että se hoitaa ne järkevällä tavalla. 
Samalla karsitaan turhaa byrokratiaa, Mäntylä sel-
ventää.

Yksityisen sektorin 
liiallisuus piti estää

Kokoomus vaati sote-ryhmässä entistä suurem-
pia toimintamahdollisuuksia yksityiselle sektoril-
le. Puolue moitti tuottaja-alueita himmeleiksi. Vih-
jattiinpa jopa, että koko sote-hanke joutaisi heittää 
seuraavalle hallitukselle.

Juuri tässä perussuomalaiset onnistuivat: Män-
tylän mielestä tuottaja-alueet tarvittiin juuri sik-
si, että ne estävät suurten sote-alueita muuttumista 

kansainvälisten lääkärifirmo-
jen temmellyskentäksi.

- Kannatamme myös yksityis-
ten yritysten ja järjestöjen mu-
kanaoloa terveydenhuollossa. 
Mutta haluamme turvata myös 
pienten ja keskisuurten yritys-
ten aseman kilpailussa suuria 
yrityksiä vastaan. Pienemmät 

Turhaa byrokratiaa 
karsitaan

Uudistus johtuu siitä, että 
nykyinen, monimutkainen 
ja sekava järjestelmä tuot-
taa erilaatuisia palveluita 
eri puolilla maata.



Lupauslinko 
SDP vastuuseen 
puheistaan

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA
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SEURASIN tarkasti sekä eduskunnan varjobudjettikeskustelua että 
SDP:n ja keskustan puoluevaltuustojen kokouspuheita. Nämä puo-
lueet meidän on pistettävä riville, mikäli vaalivoittoa haluamme. 
Harhautus on paljastettava ja lyötävä pöytään omat linjamme, jotka 
olemme hyväksyneet.

SDP:n politiikka on ollut epäonnistunutta kautta linjan. Ainoa ta-
voite, joka on toteutunut, on ilmainen kalastuskortti yli 65-vuotiail-
le (myös vuorineuvoksille). Velkaantumis- ja työllisyystavoite, kun-
tauudistus, takuueläkkeen nosto ja kasvun aikaansaaminen ovat 
epäonnistuneet. Tästä huolimatta puheenjohtaja Antti Rinne lataa 
uusia lupauksia kuin hevoseton mies. ”Huomenna pistämme nollaso-
pimukset kuriin ja kutistamme miesten ja naisten palkkaerot”. Tämä 
on juuri sellainen luikurilista, josta presidentti Sauli Niinistö kehotti 
mediaa valppauteen. On muka tehty, eikä kuitenkaan ole.

SEN sijaan SDP on ollut lapioimassa rahojamme tukipaketteihin. 
Ennen viime vaaleja he vastustivat niitä. SDP on nimittänyt räikeästi 
omia ihmisiään poliittisiin virkoihin. Karkeimpana esimerkkinä ope-
tusministeriö, joka sorti Perussuomalaisia Nuoria avustustenjaossa.

SDP:n hyväksymästä vaaliohjelmasta ei löydy luvun lukua siitä, mitä 
heidän ohjelmansa merkitsee ja maksaa. Pelkkää paperia.

Hulvaton isäntä - ylimysmielinen keskusta
KESKUSTAA uhkaa vauhtisokeus. Eduskuntavaalislogan napattiin 
suoraan perussuomalaisten kuntavaaliohjelmasta. Tunnuskin on sil-
miinpistävän samankaltainen. Vertaa itse ja hämmästy. 

KESKUSTAN puheenjohtaja Juha Sipilä puhuu kuin hulvaton isän-
tä. Myydään valtion omaisuutta, vaikka hinnat ovat alhaalla. Täl-
lainen talonpito ei yleensä lyö leiville. Ensin myydään metsät, sit-
ten pellot ja lopulta koko talo. Keskustaa uhkaa vauhtisokeus, isännät 
innostuvat voiton odotuksessaan kuin Kalle Tappinen ennen kohta-
lokasta sambaa. Talvivaara on varoittava esimerkki. Se on keskusta-
laisen politiikan suuri epäonnistuminen. Vastuu sysätään muille.

KESKUSTA puhuu kuntarahoituksen ja koulutusrahojen puolesta. 
Heidän vaihtoehtobudjetistaan puuttuivat rahat näihin tarkoituksiin. 
Keskustaa uhkaa ylimysmielisyys ja ylikunto. Taustatyö jää heikolle, 
kun gallupit sojottavat ylämäkeen. Gallupähky ei ole hyväksi. Tiedän 
sen kokemuksesta.

VAALITAISTELUSTA tulee tiukka. Perussuomalaiset haastavat 
sekä päähallituspuolueet että gallupkuplassa liihottavan keskustan.  
Odotan mielenkiinnolla vaaliväittelyitä. Ei se ainakaan kokemukses-
ta kiinni jää; Stubbilla, Rinteellä ja Sipilällä on yhteensä vähemmän 
puheenjohtajavuosia kuin minulla.

KENTÄN tuki on äärimmäisen tärkeää. Oma tekeminen ratkaisee. 
On käytävä kova kampanja tosiasioihin perustuen ja oma ketju on pi-
dettävä ehjänä. Pitää uskoa siihen, mitä tekee.

Kokemuksia kentältä
MEITÄ odotetaan toreilla ja turuilla. Olen parin viime viikon aikana 
kiertänyt laajasti toreja, tapahtumia ja markkinoita. Ihmiset odotta-
vat meitä. He haluavat tietoa ja varmistusta siitä, että perussuomalai-
silla on sisu ja sydän tallella.

ON USKOTTAVA omaan linjaan ja tekemiseen. On luotettava omiin 
mahdollisuuksiinsa. Perussuomalaisia vastaan hyökätään rajusti ja 
lietsotaan eripuraa. Mustamaalaus pitää jättää omaan arvoonsa. Se 
oikeastaan osoittaa, että emme ole yhdentekevä puolue. Käännetään 
vastustus voimaksi.

KIITÄN tuesta, jota saan. Tällä rintamalla ollaan yhdessä. Voitot ja 
tappiot ovat yhteisiä. Taistellaan!

tuottaja-alueet voivat järjestää tilaukset ja 
kilpailutukset niin, että nekin voivat me-
nestyä kilpailussa, Mäntylä kertoo.

Asiaan liittyvästä väännöstä hän toteaa 
vain:

- Olemme päässeet kokoomuksenkin 
kanssa sopimukseen, eivätkä hampaista-
kaan paikat irronneet, Mäntylä myhäilee.

Kuluja tasataan

Sote-alueet tulevat voimaan vuoden 2016 
alussa. Toiminta siirtyy tuottaja-alueille 
vuonna 2017. Muutoksesta aiheutuvia kus-
tannuksia tasataan niin, ettei yksittäisille 
kunnille tulisi kohtuuttomia kustannuksia. 
Nyt näyttää siltä, että noin puolet kunnista 
voittaa, puolet häviää.

Muutoksia tasataan vuosina 2017-20 niin, 
että jos muutos on alle 50 euroa asukas-
ta kohden, sitä ei tasata. Rahoitus muut-
tuu enimmäkseen alle 200 euroa asukasta 
kohti. Jos muutos on yli 400 euroa asukasta 
kohti, tasaus jatkuu vuoden 2020 jälkeen-
kin.

Ulkoistaneiden kuntien
asemaa mietitään yhä

Suomessa on kymmenkunta kuntaa, jot-
ka ovat ulkoistaneet palvelunsa yksityisil-
le yrityksille, koska ne olivat vapaina Paras-
hankkeen velvoituksista. Mäntylä arvioi, 
että niiden kanssa voi tulla vaikeuksia, kos-

ka yksityiset sopimukset perustuvat eri-
laiseen juridiikkaan. Hänen mukaansa osa 
kunnista on joutunut perääntymään sopi-
muksista, kun ne ovatkin olleet otaksuttua 
kalliimpia.

- Me varoitimme kuntia, että älkää ul-
koistako, kun tällainen uudistus on tulossa. 
Kuinka sopimukset reagoivat siihen, että 
lainsäädäntö muuttuu? Mäntylä kysyy.

Laki tulee voimaan jo vuodenvaihteen jäl-
keen. Työryhmä jatkaa asian seuraamista. 
Tärkeää on, että tuottaja-alueet toteuttavat 
aiotut muutokset.

Rahoitus päätetään ja sitä seurataan myö-
hemmin. Keväällä valmistuu työryhmän 
mietintö, joka pyrkii lakkauttamaan ra-
hoituksen monikanavaisuuden. Tämä tar-
koittaa Suomen erikoisuutta, että täällä on 
julkisen terveydenhuollon lisäksi työter-
veyshuolto ja ylioppilaiden terveyshuolto, 
joita pidetään yleisesti julkista parempina. 
Muutoksilla pyritään parantamaan julki-
sen terveydenhuollon tilannetta.

Perustuslakivaliokunta arvioi ratkaisun 
perustuslainmukaisuutta. Työryhmä on 
huomioinut kuntien itsehallinnon, mutta 
painottanut asioita sitä kautta, että asuk-
kailla on perustuslain mukainen oikeus 
saada tasa-arvoiset terveyspalvelut.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Sote-työryhmässä 
perussuomalaisia 
edustivat lää-
ketieteen toh-
tori, professori 
Mauno Vanhala 
ja kansanedustaja 
Hanna Mäntylä.
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Onko ruotsi niin tärkeä kieli, että sitä täytyy 
opiskella koulussa? Tarvitseeko suomenkielinen 
kansalainen pakkoruotsia arjessaan? Näitä kysy-
myksiä esitettiin eduskunnan sivistysvaliokun-
nan kansalaisaloitteen pohjalta pidetyssä julki-
sessa kuulemisessa.

SIVISTYSVALIOKUNTA pui aloi-
tetta ruotsin kielen valinnaisuudesta 
julkisella kuulemisella eduskunnassa. 
Aloite jätettiin eduskuntaan jo viime 
vuoden maaliskuussa ja lähetekeskus-
telu käytiin viime toukokuussa. 

Tekniikan tohtori Heikki Orsila Va-
paa Kielivalinta ry:stä painotti pu-
heenvuorossaan sitä, että koulutuksen 
täytyy sopeutua vastaamaan ajan vaa-
timuksia.

- Haluaisin, että koulutusta suunnat-
taisiin enemmän sellaisiin asioihin, 
joista on ihmisille hyötyä elämässä, 
esimerkiksi teknologiseen kehityk-
seen. On matemaattis-looginen to-
tuus, että mikä tahansa pakollinen op-
piaine on pois toisesta oppiaineesta, 
koska oppitunteihin on käytettävissä 

vain rajallinen aika, Orsila totesi.

Teknologia ei 
riipu ruotsista

Onko ruotsi sitten niin tärkeä kie-
li, että kaikkien pitäisi lukea sitä kou-
lussa? Orsila korostaa, ettei tekni-
nen kehitys tai sivistys ylipäänsä riipu 
ruotsin taidosta. Teknologinen kehi-
tys riippuu siitä, että koululaisilla on 
mahdollisuuksia ja aikaa opiskella sitä 
tukevia asioita.

- Pakollinen ruotsi on pois kaikis-
ta muista oppiaineista sekä teknolo-
gisesta kehityksestä. Kumpi on tär-
keämpää: ruotsin kielen taito vai 
maailmankaikkeuden ymmärtämi-
nen? Orsila kysyi.

PS P O L I T I I K K A

Professori emeritus Erkki Pihka-
la muuttaisi ruotsin kielen valinnai-
seksi muihin sitä tärkeämpiin kieliin 
nähden. Valinnaisuutta puoltaa sekin, 
että kielellisesti heikoimpien oppilai-
den, joita on 10-15 prosenttia kaikista, 
taidot lukemisessa ja kirjoittamises-
sa jäävät liian heikoiksi toisen asteen 
opiskeluvalmiuksien kannalta.

- Tämä on omiaan edistämään pe-

ruskoulun jälkeistä syrjäytymistä. 
Näille oppilaille tulisi tarjota ruot-
sin tai muun oppilaalle vieraan kie-
len asemesta mahdollisuus tehostet-
tuun äidinkielen oppimiseen, Pihkala 
sanoi.

Hän kysyi myös, ovatko suomalaiset 
ja muut EU-kansalaiset - kuten riikin-
ruotsalaiset - yhdenvertaisessa ase-
massa toisen asteen opiskelijoina Suo-

Erkki Pihkala, Heikki Orsila ja Ilmari Rostila kannattavat vapaaehtoista 
ruotsin kielen opiskelua. 

Pakkoruotsi 
syrjii ja syrjäyttää
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Virtanen: Pimitettiinkö 
tietoa julkisesta kuulemisesta? 

Niikko: Uralla eteneminen ei saa 
olla kiinni ruotsinkielisyydestä

Elomaa: Kustannukset 
jäivät epäselviksi

KANSANEDUSTAJA Pert-
ti ”Veltto” Virtanen ihmet-
telee pakkoruotsia käsitel-
leen julkisen kuulemisen 
salamyhkäisyyttä. 

- Valiokuntien julkiset 
kuulemistilaisuudet ovat 
avoimia kansanedustajille 
ja eduskunnassa työsken-
televille henkilöille. Tällä 
kertaa ilmoitusta kuulemis-
tilaisuudesta ei sivistysva-
liokunnalta eduskunnalle 
kuitenkaan tullut. Mainin-
taa tilaisuudesta ei ollut 
myöskään eduskunnan si-
säisessä tietokannassa, Vir-
tanen ihmettelee.

- Kun kysymyksessä on 
vielä kansalaisaloite ja yh-
teiskunnallisesti näin mie-
lenkiintoinen ja merkit-

täväkin aihe, ei tällaista 
tiedottamista voi hyvällä 
tahdollakaan ymmärtää.

Myös tiedottaminen tilai-
suudesta eduskunnan ul-
kopuolelle mietityttää Vir-
tasta.

- Tällä kertaa ei oikein kyl-
lä voi puhua julkisesta kuu-
lemisesta. Vaikka tilaisuutta 
pystyikin seuraamaan suo-
rana verkkolähetyksenä ja 
jälkeenpäin katsomaan vi-
deotallenteelta, ei siitäkään 
tiedottaminen ollut kehut-
tavaa.

- Ei kai vaan tämän ti-
laisuuden huomiotta jät-
täminen tai suoranainen 
pimittäminen ollut tar-
koituksellista, kun kysy-
myksessä on suomalaisen 

demokratian nykyaikais-
tamiseen ja suomalaisten 
valtarakenteiden tosiasial-
liseen kyseenalaistamiseen 
tähtäävä kansalaisaloite? 
Virtanen kysyy.

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Mika Niikko ky-
syy, onko pakkoruotsi tullut 
tiensä päähän. 

- Aloitteen tekijöiden mu-
kaan Suomessa ei kaikilta 
osin sovelleta yhdenvertai-
suuslakia. Yliopistosta ei val-
mistu ilman pakkoruotsia ja 
vastaavasti Ahvenanmaalla 
ei ole pakkosuomea. Uralla 
eteneminen ei saa olla ruot-
sinkielisyydestä kiinni kuten 
nyt on, Niikko sanoo.

Niikon mielestä ruotsin 
kielen asemaa ei voi perus-
tella perinteellä, koska maa-
ilma on muuttunut.

- Sadassa vuodessa tutta-
vuuden kasvu on kymmen-
kertaistunut teknologisin 
keinoin. Teknologinen ke-
hitys ei ole ruotsin kielestä 

kiinni. Suomen viennistä 11 
% menee Ruotsiin, joten pa-
kollinen ruotsi sivuuttaa 89 
% maailman markkinoista. 
Maailman valtakielten heik-
ko osaamisen taso haittaa 
Suomen kansainvälistä kil-
pailukykyä.

Niikon mielestä pakon si-
jaan ruotsia pitää voida 
opiskella vapaaehtoisesti.

- Voisiko ruotsin kielen va-
paaehtoisuus näkyä edes 
lastenkasvatuksessa? Ruot-
sinkielisissä kouluissa lap-
sia kielletään rangaistuksen 
uhalla puhumasta suomea 
keskenään, edes välitunnil-
la, Niikko ihmettelee.

- Joka tapauksessa kansa-
laisaloite on merkittävä, sillä 
julkisessa keskustelussa ar-
vioidaan ruotsin kielen pak-

ko-oppimisen haitat ja hyö-
dyt, eikä muutosvaatimusta 
voida enää vaientaa. Perus-
suomalaiset tulevat jatka-
maan aktiivista politiikkaa 
sen suhteen, että ruotsin-
kieli vielä joskus on vapaa-
ehtoista niin opiskelun kuin 
puhumisenkin suhteen.

KANSANEDUSTAJA Ritva 
”Kike” Elomaa ei tiedä, joh-
taako kansalaisaloite pak-
koruotsin poistamisesta 
jatkotoimenpiteisiin. Vapaa 
Kielivalinta ry keräsi aloit-
teeseen peräti 62 000 ni-
meä.

- Kun kansalaiset ovat 
nähneet nimien keräämi-
sessä suuren vaivan, he toi-
vovat, että aloite johtai-
si myös kehitykseen lain 
muutosten muodossa. Nyt 
ei ole vielä riittävää ohjeis-
tusta eikä käytäntöä siitä, 
koska tämä raja ylittyy, Elo-
maa pohtii.

Näitä kysymyksiä ja lin-

janvetoja mietitään valio-
kunnassa. Käsittely on vie-
lä alkuvaiheessa, joten sen 
sisällöstä ja aikataulusta 
ei ole vielä tietoa, eikä sii-
tä kovin tarkkaa tietoa saisi 
muutenkaan, koska valio-
kuntien työ käydään julki-
suudelta suojassa.

Julkiseen kuulemiseen 
osallistunut Elomaa oli-
si toivonut enemmän kysy-
myksiä pakkoruotsin hyö-
dyistä ja haitoista.

- Esimerkiksi kysymyk-
seen ruotsin kielen kustan-
nuksista en saanut min-
käänlaista vastausta. Ehkä 
jotakin olisi voinut sanoa, 

samoin kysymykseen siitä, 
rikkovatko ruotsinkielisten 
opiskelukiintiöt perustusla-
kia, Elomaa toivoo.

messa. Ahvenanmaalaisilla ei ole 
ollut pakkosuomea peruskouluis-
saan vuodesta 2007 lähtien.

Yhteiskunnan 
etu vaatii joustavaa 
kielipolitiikkaa

Yhteiskuntatieteiden tohtori ja 
professori Ilmari Rostilan mie-
lestä suomenkielisten ja koko yh-
teiskunnan edut vaativat nykyistä 
suvaitsevampaa ja joustavampaa 
kielipolitiikkaa.

Perustuslain mukainen kielivä-
estöjen tasapuolinen kohtelu ei 
nykykäytännöissä toteudu, koska 
nyt sovelletut perusteet ovat toi-
selle väestölle edulliset ja toiselle 
epäedulliset. Rostilan organisoi-
ma aloite pyrkii korjaamaan pe-
rusteet tasapuolisiksi.

- Ruotsin opiskelun pakollisuus 
perustuu yhteiskunnan, ei yksi-
lön tarpeeseen. Ruotsinkieliselle 
tämä yhteiskunnan tarve on sama 
kuin yksilön tarve. Suomenkieli-
selle ei, koska suuri osa kansasta 
ei tarvitse ruotsin kieltä arkielä-

mässään, toisin kuin ruotsinkieli-
set suomen kieltä.

- Ruotsin kieli - osana suoma-
laisten identiteettiä - ei ole myös-
kään sellainen suomenkielisten 
tarve, josta valtio voisi määrätä. 
Tämäkin ruotsin pakollisuuden 
peruste on siis vähintäänkin kiis-
tanalainen, Rostila totesi.

Tulkkausta myös 
ruotsinkielisille?

Perussuomalaisten kansanedus-
taja Juho Eerola kysyi keskuste-
lussa, kuinka paljon halvemmaksi 
tulisi hoitaa myös ruotsinkielis-
ten palvelut tulkkien avulla sen 
sijaan, että opetettaisiin kaikille 
ruotsia. Hän totesi, että nykyään-
kin ruotsinkieliset palvelevat toi-
siaan ruotsiksi ja muille puhutaan 
suomea.

Tulkkien käyttö onnistui Eero-
lan mukaan hänen aiemmalla työ-
paikallaan Kotkan pakolaisten 
vastaanottokeskuksessa.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA JA MATTI MATIKAINEN
      KUVITUS KALLE
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- Ilman maaseutua ei olisi Suomea. Pääkaupungin 
metropolinkin ovat rakentaneet maaseudulta tulleet 
ihmiset, muistuttaa perussuomalaisten eduskunta-
ryhmä.
VIIME vaalikaudella maa- ja 
metsätalousvaliokunnassa is-
tunut kansanedustaja Pent-
ti Oinonen esitteli perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
kannanoton eduskunnan 
maaseutupoliittisessa keskus-
telussa.

Keskustelu sattui erityisen 
osuvaan kohtaan, kun juu-
ri oli saatu tietää, ettei EU 
myönnä tukea Suomen mai-
totiloille Venäjän vastapakot-
teiden aiheuttamien mene-
tysten korvaamiseen.

Keskittämisestä 
luovuttava tieto-
tekniikan avulla

Oinosen mukaan Suomen 
nykyinen maaseutu- ja maa-
talouspolitiikka ei palvele yh-
teiskunnan kokonaisetua, sil-
lä maaseudun palveluja on 
siirretty ja maataloushallin-
toa on keskitetty Etelä-Suo-
meen ja sen kasvukeskuksiin.

- Tästä suuntauksesta oli-
si pyrittävä pois ja keskityttä-
vä hallintopalvelujen hajaut-
tamiseen. Hallintopalvelujen 
keskittäminen pääkaupunki-
seudulle tulisi lopettaa, sil-
lä etätyöstä ja tietoliikenne-
verkoista on puhuttu jo 15 
vuotta.

- Olisi aika siirtyä jo tekoi-
hin. Tähän tulisi sekä nykyi-
sen istuvan hallituksen että 
tulevien hallitusten kiinnittää 
enemmän huomiota. Palvelu-
jen säilyttäminen on tehok-
kainta aluepolitiikkaa, Oino-
nen tähdentää.

Ennakoitavaa 
politiikkaa

Oinonen perää hallituksel-
ta ennustettavaa politiikkaa. 
Ensin pitäisi kunnostaa ra-
pistuneet tiet liikennöitävään 
kuntoon.

- Maaseutupolitiikan kär-
ki tulisi pitää erityisesti nuo-

rissa. Maa- ja metsätalous on 
saatava houkuttelevaksi elin-
keinoksi suomalaisen nuo-
rison keskuudessa. Me pe-
russuomalaiset emme halua 
myöskään unohtaa maaseu-
dun ikääntyviä ja iäkkäitä ih-
misiä. Heille tulee taata oi-
keus elää ja asua maaseudulla 
niin pitkään kuin se on ter-
veyden puolesta mahdollista, 
Oinonen vaatii.

Byrokratia romauttaa
maatalouden

Oinosen mukaan epäonnis-
tuneen maatalouspolitiikan 
tulokset on helposti luettavis-
sa tilastoista.

- Maatilojen määrä on vuo-
si vuodelta vähentynyt. Tä-
hän on vaikuttanut maatalou-
den harjoittamiseen liittyvä 
sääntely ja byrokratian kasva-
minen, sekä EU:sta peräisin 
olevan sääntelyn että kansal-
lisen lainsäädännön lisäänty-

Koko 
Suomi 
pidettävä 
asuttuna

minen. EU:n vetämää suur-
tilalinjaa on ajettu väärällä 
tukipolitiikalla. Seuraukse-
na on ollut EU:n laajuista yli-
tuotantoa, ja tuottajahinnat 
ovat romahtaneet kannatta-
mattomalle tasolle, Oinonen 
syyttää.

Maaseutua on 
ajateltava uudella 
tavalla

Kansalaiset ovat äänestä-
neet jaloillaan ja ydinpalve-
lut on lopetettu syrjäkylil-
tä lähes yksipuolisesti ilman, 
että koko seutuyhteisön tar-

peita olisi arvostettu ja 
kuunneltu. Palvelujen lak-
kauttamislista on loputon: 

kyläkoulut, postipalvelut, po-
liisi.

- Meidän on ajateltava maa-
seutua täysin uudella tavalla. 
Maaseutu tulisi nyt ja tule-

vaisuudessa nähdä maamme 
voimavarana sekä monimuo-
toisena asuinympäristö-
nä, jossa tuotetaan puhdasta 
GMO-vapaata lähiruokaa, Oi-
nonen vaatii.

- Suurta huolta maatalous-
tuottajille aiheuttaa se, että 
unionin maatalousuudistuk-
sen myötä Suomen saamat 
tuet tulevalle kaudelle 2014-
2020 ovat voimakkaasti ale-
nevia. Myös vuoden 2014 
ylimenokauden osalta mak-
satukset voivat olla myöhäs-
sä, ja näin aiheuttaa ongel-
mia osalle viljelijöistä. Tämä 
ei ole suotavaa, sillä tuet ovat 

keskeinen osa viljelijöiden 
tulonmuodostuksessa. 
Surullisena esimerkkinä 
tästä on kuluneella vii-
kolla EU:n tekemä päätös 
jättää suomalaiset mai-
dontuottajat vaille EU-
tukea. Vanha sanonta, ta-
lonpojan tappolinjan on 

loputtava, pitää tänäkin 
päivänä paikkansa.

Metsän arvo 
ymmärrettävä

Oinonen muistuttaa, että 
metsä on ollut kautta aikojen 

PS P O L I T I I K K A

Maaseutupolitiikka uusiksi

peita olisi arvostettu ja 
kuunneltu Palvelujen lak-

l
päiv

Palvelujen säilyttämi-
nen on tehokkainta 
aluepolitiikkaa.
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ONKO Suomi jäänyt EU:n 
maitotukiskandaalissa jäl-
leen mopen osille? kysyy 
puheenjohtaja Timo Soini. 
Suomi jäi komissaarin pää-
töksellä vaille maitotalou-
den ylimääräisiä EU-tukia, 
jotka Baltian maat saivat.

- Suomi on tuhannen mil-
joonan euron nettomaksa-
ja, mutta vaikutusvalta vä-
henee. Meille on toitotettu 
jatkuvasti, että Suomi istuu 
niissä pöydissä, joissa asiois-
ta päätetään. Missä pöydis-
sä me istuimme silloin, kun 
tästä asiasta päätettiin, Soi-
ni  ihmettelee ja sanoo “Suo-
men valssin salongeissa 

muuttuneen matalan torpan 
balladiksi”. 

Soini kysyy hallitukselta, 
pitääkö maanviljelijällä men-
nä vieläkin huonommin, 
jopa konkurssiin asti, ennen 
kuin hän saa tukea. 

- Näinhän Talvivaarassa 
kävi: konkurssin jälkeen tuli 
60 miljoonaa, Soini sanoo.

- Onko EU:ssa yhtään tois-
ta maata, joka on hakenut 
maatalouden korvauksia, 
mutta ei ole niitä saanut? Es-
panja sai tukia persikoistaan, 
Puola omenoistaan ja Baltia 
maidostaan. Miksi me aina 
jäämme mopen osalle?

KANSANEDUSTAJA Lau-
ri Heikkilä huomauttaa, että 
maatilojen koon kasvaminen 
ei ole parantanut tilojen kan-
nattavuutta. Sen sijaan maa-
seutu on tyhjentynyt väestä.

- EU-aikana on nähty, ettei 
tilakoon kasvu takaa tilojen 
taloudellista menestystä. Tuet 
laskevat. Maatalouspolitiikan 
suunta pitäisi muuttaa ajoissa 
ennen maaseudun täystuhoa, 
Heikkilä toteaa.

Maaseutu on häviäjän osas-

sa myös kansanedustaja Kim-
mo Kivelän mielestä. 

- On rakennettu turhaa vas-
takkainasettelua maaseudun 
ja kaupungin välille. Siitä ei 
ole ollut kuin haittaa. Tarvi-
taan toimia elämänuskon pa-
lauttamiseksi. Maaseutu on 
täynnä mahdollisuuksia. Mik-
si laajamittainen, osa-aikai-
nen asuminen maalla – tie-
tokone kainalossa – ei ole 
nykyistä yleisempää? Kive-
lä kysyy.

 KOLUMNI

EDUSKUNNAN syksyn tärkein asia on valtion ensi vuo-
den talousarvioesityksen käsittely. Jo perinteeksi muodos-
tuneen tavan mukaan oppositiopuolueet esittävät omat 
vaihtoehtonsa varjobudjeteillaan.
 
KUN toimin Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pää-
sihteerinä 2005–2011, emme tämäntyyppisiä perusteelli-
sia vaihtoehtobudjetteja laatineet. Ei ollut resursseja. Nyt 
on. Emme ole enää eduskunnan pienin puolue, vaan suurin 
oppositiopuolue. Esitämme vastuullisia vaihtoehtoja halli-
tuksen talouspolitiikalle.
 
TALOUSTILANTEEMME on sanalla sanoen synkkä. Pe-
russuomalaiset haluaa nostaa Suomen takaisin kasvu-ural-
le.
 
USKOMME, että investoimalla omaan maahan saamme 
Suomen nousuun. Nyt kannattaa panostaa esimerkiksi tie-
verkkoon, kohtuuhintaiseen asumiseen, homerakennusten 
korjauksiin ja kasvuyritysten rahoitukseen. Tämänkaltai-
set investoinnit tasaavat suhdanteita ja ovat sitä paitsi taan-
tumassa halvempia toteuttaa kuin parempina aikoina.
 
ENERGIAPOLITIIKASSA suunnaksi on otettava oma-
varaisuusasteen tuntuva kasvattaminen. On panostet-
tava kohtuuhintaiseen kotimaiseen energiaan, kuten 
turpeeseen ja pienpuuenergiaan. Se tukee työllisyyttä, ta-
louskasvua, kauppatasetta ja kilpailukykyä.
 
HALLITUKSEN päätöksessä korottaa jälleen energiave-
rotusta ei ole järkeä – sitä pitää päinvastoin alentaa. Raha 
tähän voidaan ottaa valtion omaisuuden myyntituloista. 
Toisaalta hallitusta on kiittäminen, että se on ilmoittanut 
laskevansa ensi vuonna turpeen verotusta ja nostavansa 
puuhakkeen tukea.
 
VEROTUSTA Perussuomalaiset uudistaisi oikeudenmu-
kaisempaan ja kannustavampaan suuntaan. Suurituloisem-
pien tuloverotusta olemme valmiita korottamaan, mutta 
samalla vapauttaisimme kuukausitulot 1 000 euroon asti 
ansiotuloverotuksesta. Tonni käteen!
 
LEIKKAUKSIA on pakko tehdä, mutta ne kannattaa koh-
distaa maamme ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin. 
Uudistaisimme kehitysavun rahoituksen, emmekä hyväk-
sy euroalueen kriisimaiden tukemista suoraan budjetista. 
Säästettävää löytyy myös puoluetuessa, EU-jäsenmaksuis-
sa, maahanmuutossa ja yritystukijärjestelmässä.
 
KÄYDYSSÄ keskustelussa varjobudjettiamme on moitit-
tu etenkin kehitysavun leikkaamisesta. Jos ehdottamamme 
rakenneuudistus toteutuu, ei avun taso pienene, vaan par-
haimmillaan kasvaa. Samalla valtion varoja säästyy.
 
EHDOTUKSEMME yritystukien leikkaamisesta aiheut-
ti keskustelua. Suuri osa tuista on tehottomia, ja ne mene-
vät vuosi toisensa jälkeen samoille suuryrityksille. Järjes-
telmää on järkevöitettävä.
 
HALLITUSPUOLUEET tivaavat meiltä konkreettisia eh-
dotuksia milloin säästöistä, milloin rakenteellisista uudis-
tuksista. Varjobudjettimme sisältää näitä molempia, vaikka 
ei siinä toki kaikkia ajamiamme rakenteellisia uudistuksia 
ole tarkoituskaan listata.
 
TARJOAMME vaihtoehtobudjettimme hallituksen va-
paaseen käyttöön maan edun nimissä.

Vastuullinen 
vaihtoehtobudjetti

JUSSI NIINISTÖ
KANSANEDUSTAJA,
PERUSSUOMALAISTEN 
1. VARAPUHEENJOHTAJA

Suomen hyvinvoinnin lähde 
ja vaurauden kivijalka.

- Sitä se voi olla myös jat-
kossa, kun ymmärrämme sen 
todellisen arvon. Valtioval-
lan toimet puolestaan ovat 
heikentäneet metsäteollisuu-
temme kilpailukykyä, koska 
teollisuuden alaa ei ole kuun-
neltu riittävällä vakavuudel-
la, Oinonen arvostelee.

Perussuomalaiset vaativat 
jätevesiasetuksen pikaista 
kumoamista. Se on aiheutta-
nut kuluja sekä epätietoi-
suutta siitä, kuinka pitäi-
si toimia. Perussuomalaiset 
suhtautuvat kriittisesti myös 
EU:n maataloustukien muu-
toksiin.

- Perussuomalaiset eivät pa-
kon edessäkään suostu maa-
seudun autioittamiseen, Oi-
nonen painottaa.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

Tilakoko kasvanut, 
kannattavuus laskussa

Miksi Suomi ei
saanut maitotukea?

Pentti Oinonen.
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Perussuomalaiset esittävät maan kääntämistä 
kasvu-uralle kuusiosaisella kasvuohjelmalla. Puo-
lue löisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla panemalla 
julkisen sektorin syömävelan kuriin samalla kun 
investoitaisiin tulevaan kasvuun. 
VAIHTOEHTOBUDJETIN 
ensimmäinen osa on työlli-
syys- ja yrittäjyyspaketti, joka 
pyrkii nostamaan Suomen 
työllisyysasteen muiden poh-
joismaiden tasolle ja parantaa 
pk-yritysten asemaa. Se mak-
saa 350 miljoonaa euroa.

- 2000-luvulla työpaikat 
ovat syntyneet pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin. Pk- ja 
kasvuyritysten asemaa täy-
tyy pystyä parantamaan. Va-
raamme kasvuyrityksiin 150 
miljoonaa euroa. Ja erittäin 
tärkeinä pidämme verotuk-
sellisia keinoja, joilla kannus-
tetaan yksinyrittäjiä ja pk-
yrittäjiä, kansanedustaja Kaj 
Turunen kertoo.

- Yksinyrittäjille esitämme 

arvonlisäveron alarajan nos-
toa 8 500 eurosta 20 000 eu-
roon. Huojennusosuus tuli-
si nostaa aina 40 000 euroon 
asti. Virosta toisimme pk-yri-
tysten työllistävän veromallin 
Suomeen.

Tonni käteen 
verottomana

Perussuomalaiset nostaisi-
vat myös perusturvaa 100 eu-
rolla. Tämä lisäisi merkittä-
västi kotimaista kysyntää ja 
ostovoimaa.

- Itse pitäisin merkittävä-
nä tuhannen euron veroton-
ta tuloa kuukaudessa. Se on 
”ensimmäinen tonni”. Tämä 
pystytään toteuttamaan kus-

tannustehokkaasti verotus-
asteikon sisällä. Se on sellai-
nen asia, josta taloustieteilijät 
tykkäävät ja varmaan myös 
pieni- ja keskituloiset ihmi-
set, Turunen sanoo.

- Pidän tätä merkittävänä 
avauksena verokeskusteluun. 
Veroton tonni toisi lisää kä-
teen aina 40 000 euroon asti. 
Sen jälkeen verotus kiristyisi, 
joten parempituloiset rahoit-
taisivat uudistuksen.

Jos tulot jäävät 12 000 eu-
roon vuodessa, veromalli li-
säisi tuloja 400 eurolla vuo-
dessa. Jos tuloja kertyy 50 
000 euroa vuodessa, verotus 
kiristyisi noin 120 euroa vuo-
dessa.

Verotus 
tukemaan 
yrittäjyyttä

Kotimainen 
energia tuo 
kotimaista työtä

Perussuomalaisten energia-
paketti sijoittaisi yli 500 mil-
joonaa euroa kotimaiseen, 
kohtuuhintaiseen energiaan. 
Tällä tuettaisiin työllisyyttä, 
talouskasvua ja sosiaalista oi-
keudenmukaisuutta.

Kansalaisten perusturval-
lisuus turvataan 800 miljoo-
nan euron turvallisuus- ja 
hyvinvointipaketilla. Perus-
suomalaiset ovat valmiita ko-
rottamaan perusturvaa ja 
omaishoidon tukea ja tuke-
maan lisää lapsia, nuoria ja 
perheitä.

Lapsilisien ja eläkeindeksi-
en leikkaukset peruttaisiin. 
Kunnat saisivat 200 miljoo-
naa enemmän peruspalvelui-
den järjestämiseen.

Investointipakettiin sijoi-
tettaisiin 750 miljoonaa eu-
roa. Sen kantava voima on 
usko siihen, että Suomi läh-
tee nousuun investoimalla. 
Nykyisessä taloustilantees-

sa kannattaa rakentaa teitä, 
korjata hometaloja, rakentaa 
kohtuuhintaisia asuntoja ja 
rahoittaa kasvuyrityksiä.

Säästöpaketti ei 
leikkaisi kotimaasta

800 miljoonan euron sääs-
töpaketti suunnattaisiin si-
ten, että se ei juurikaan leik-
kaisi Suomen julkisia menoja. 
Rahat leikattaisiin ulkomail-
le menevistä rahavirroista ja 
huonosti tuottavista sijoituk-
sista.

Perussuomalaiset uudistai-
sivat kehitysavun rahoituk-
sen ja yritystukijärjestelmän. 
Myös puoluetuesta, maahan-
muutosta ja luonnonsuoje-
lualueiden hankinnasta voi 
leikata. Puolue ei hyväksy eu-
roalueen kriisimaiden tuke-
mista suoraan Suomen bud-
jetista.

TEKSTI VELIPEKKA LESKELÄ
      KUVA LEHTIKUVA

Immonen: Suomen ei tarvitse maksaa sosiaalitukituristeille
PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Olli Immonen jätti 
kirjallisen kysymyksen koskien 
muista EU-maista Suomeen tu-
levien köyhyyssiirtolaisten so-
siaalietuuksien lakkauttamista, 
elleivät he pyri aktiivisesti työl-
listymään. Immonen perus-
telee kysymystään Euroopan 
unionin tuomioistuimen anta-
malla tuoreella ennakkopää-
töksellä, jonka mukaan Saksan 
ei tarvinnut maksaa sosiaalie-
tuuksia Romaniasta maahan 
tulleelle naiselle ja tämän lap-

selle, koska nainen ei hakenut 
työtä.

- Suomen tulisi ottaa mallia 
köyhyyssiirtolaisuuteen kriit-
tisesti suhtautuvista muista 
EU-maista ja ryhtyä aktiivisiin 
toimenpiteisiin sosiaaliturva-
järjestelmämme hyväksikäytön 
lopettamiseksi. Suomen ei tar-
vitse myöntää tai maksaa so-
siaalietuuksia niille henkilöille, 
jotka ovat tulleet maahan jos-
tain toisesta EU-maasta ja jot-
ka eivät ole maassa aktiivisina 
työnhakijoina.

Kriittinen suhtautuminen 
EU:n sisäistä maahanmuuttoa 
ja sosiaaliturvajärjestelmien 
hyväksikäyttöä kohtaan on voi-
mistunut viime aikoina.

- Liian vapaan liikkuvuuden 
myötä kasvanut niin kutsut-
tu sosiaalitukiturismi on tut-
tua myös Suomessa. Suomes-
sa maksettavat sosiaalietuudet 
ovat varsin korkeita, ja ne hou-
kuttelevat maahanmuutta-
jia sekä muista EU-maista että 
EU:n ulkopuolelta, Immonen 
tietää.

Perussuomalaiset esittelivät 
varjobudjettinsa:

PS E D U S K U N T A
TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS KUVAT LEHTIKUVA
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Hongisto: 
Trafi rahasti autoilijoita 
pääjohtajan siunauksella

Palkkatukijärjestelmä yli 55-vuotiaille 

Perussuomalaiset eivät 
hyväksyneet ajoneuvo-
veron korotusta

Ei terveyspalveluja 
luvattomille maahan-
muuttajille

Turhaa 
sääntelyä 
purettava 

LIIKENTEEN turvallisuusviras-
to Trafi on perinyt autoilijoilta 
liian korkeita asiakasmaksuja. 
Maksuja on peritty muun mu-
assa ajokorttien ja ajoneuvojen 
rekisteröinneistä ylimääräistä 
jopa 38 miljoonaa euroa.

- Uutinen ei ole se, että Tra-
fin myöntämät luvat  ovat kal-
liita, vaan se että, Trafi on sys-
temaattisesti ja tietoisesti 
perinyt lupahallinnostaan yli-
hintaa. Trafin pääjohtaja myön-
si haastattelussa olleensa tietoi-
nen asiasta, perussuomalaisten 
kansanedustaja Reijo Hongisto 
kummastelee.

Trafin menettely loukkaa Hon-
giston mielestä räikeästi valtion 
maksuperustelain henkeä.

- Olen erittäin huolestunut 
Trafin menettelystä, koska vi-
rasto on monopoliasemassa lii-
kenteen lupahallintoasioissa. 
Kansalaisella ei ole mahdolli-
suutta kilpailuttaa erilaisten lii-
kenteessä tarvittavien lupien 
käsittelijää, vaan ne käsitel-
lään aina Trafissa. Tilanne avau-
tuu kansalaiselle niin, että Trafi 
käyttää määräävää asemaansa 
hyväkseen häikäilemättä, kos-
ka kilpailevaa palvelun tuotta-
jaa ei ole.

SUOMEN työllisyysasteen heik-
kous johtuu yli 55-vuotiaiden 
huonosta työllisyydestä. Pe-
russuomalaiset lähtisivät kor-
jaamaan ongelmaa työurata-
kuulla.

- Se on neliosainen työkalu, 
jonka tarkoituksena on edes-
auttaa työkykyisten ja -haluis-
ten ikääntyneiden työuran jat-
kumista eläkeikään saakka. 

Tämä on erityisen tärkeää nyt, 
kun Suomessa on sovittu elä-
keiän asteittaisesta nostami-
sesta 65 vuoteen. Ilman uusia 
toimia yli 55-vuotiaiden työuri-
en pidentämiseksi on olemassa 
suuri vaara, että eläkeiän alara-
jan nostolla ei ole haluttua vai-
kutusta työurien kestoon, pe-
russuomalaiset huomauttavat.

Perussuomalaiset parantai-

sivat työuria mestari-kisäl-
li-mallilla ja automaattisel-
la palkkatukijärjestelmällä yli 
55-vuotiaille työttömille alan-
vaihtajille. Työeläkemaksuihin 
tulisi ikäporrastus ja työkyvyt-
tömyyseläkejärjestelmää uu-
distettaisiin kannustavampaan 
ja oikeudenmukaisempaan 
suuntaan.

VALTIOVARAINVALIOKUN
NAN perussuomalaiset jä-
senet Pentti Kettunen, Kauko 
Tuupainen ja Ville Vähämäki 
jättivät vastalauseen hallituk-
sen esitykseen ajoneuvove-
ron korotuksesta. Hallituksen 
esityksessä keskipäästöisen 
auton ajoneuvovero nousisi 
noin 60 euroa vuodessa.

- Hallitus ottaa jälleen sieltä, 
missä vaikutus kirpaisee eni-
ten pienituloisia. Auto on mo-
nelle välttämättömyys leiväs-
sä pysymiseksi. Ilman autoa 

moni jäisi jopa ilman työtä. 
Tämäkö on hallituksen tavoi-
te? Vähämäki kysyy.

Suomessa eniten käytetyn 
autotyypin ajoneuvovero on 
kaksinkertaistunut vuodes-
ta 2012. Perussuomalaiset pi-
tävät tätä kehitystä kohtuut-
tomana. 

- Kehä kolmosen sisältä tä-
män kaltaisia esityksiä on 
helppo heitellä. Maaseudun 
köyhät taas laitetaan maksu-
miehiksi, Kettunen heittää.

PERUSSUOMALAISTEN 2. va-
rapuheenjohtaja Hanna Män-
tylä tyrmää täysin ministeriön 
suunnitelmat paperittomien 
terveydenhuollon laajentami-
sesta. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on teettänyt lakiluon-
noksen, jossa ehdotetaan, että 
kunnan tulisi järjestää paperit-
tomille terveyspalveluja nykyis-
tä laajemmin.

Ministeriön esityksessä halu-
taan taata paperittomille ja lu-
vatta maassa oleville kiireel-
listen tapausten lisäksi myös 
pitkäaikaissairauksien hoito.

- Suomalaisilta karsitaan kai-
kista palveluista ja hallitus leik-
kaa kylmästi yhteiskunnassam-
me heikoimmassa asemassa 

olevilta saadakseen säästö-
jä. Köyhyys kasvaa kaikissa ikä-
luokissa ja moni apua ja hoitoa 
tarvitseva jää ilman niitä. Suo-
malaisten terveyserot kasva-
vat hälyttävää vauhtia, ja tästä 
meidän tulisi olla huolissam-
me, ei laittomasti maassa olevi-
en terveyspalveluista, Mäntylä 
ihmettelee.

Mäntylä pelkää sosiaali- ja 
terveysturismin kasvavan.

- Tämähän käytännössä toi-
vottaisi laittomasti maahan tu-
levat hoitamaan itsensä suo-
malaisten veronmaksajien 
piikkiin. Sosiaaliturvamme on 
jo laajasti avattu, nyt avataan 
terveydenhuoltokin.

PERUSSUOMALAISET tukisivat 
pk-yritysten kasvua nostamal-
la alv:n alarajaa 8 500 euros-
ta 20 000 euroon ja toteutta-
malla työllistäville pk-yrityksille 
Viron-mallin mukaisen yritys-
verotuksen. Kotitalousvähen-
nyksen korvauksen raja nostet-
taisiin 45 prosentista takaisin 
60 prosenttiin.

- Purkaisimme myös turhaa 
sääntelyä ja ketteröittäisimme 
lupabyrokratiaa. Turhan sään-
telyn purkaminen on syytä 
aloittaa haja-asutusalueiden jä-
tevesiasetuksen purkamisesta. 
Samoin romukoppaan joutavat 
kuntaliitosten yhteyteen sää-
detty, erityinen viiden vuoden 
irtisanomissuoja. Myös nykyi-
nen pakkoruotsilainsäädäntö 
on syytä muuttaa, perussuo-
malaiset listaavat.

PERUSSUOMALAISTEN esit-
tämästä kehitysapu-uudis-
tuksesta nousi kova kiista 
eduskunnan varjobudjetti-
keskustelussa. Puheenjoh-
taja Timo Soini sanoi pe-
russuomalaisten tehneen 
kädenojennuksen kehitys-
maiden asukkaille omalla esi-
tyksellään ja hän toivoi, että 
siihen tartutaan. Maailmal-
la on lukuisia esimerkkejä sii-
tä, kuinka vapaaehtoisuus voi 
lisätä saatavaa tukea.

- Ihmiset voivat myös ohja-
ta rahaa toimintaan, jonka he 
itse hyväksyvät. Kun taas val-
tiojohtoisesti, katsotaan vaik-
ka näitä kehitysavun kohtei-
ta, ei kaikki ole mennyt kuin 
Strömsössä. Ei ole monta-
kaan viikkoa, kun Harvardis-
sa koulutettu sambialainen 
naistohtori sanoi, että lopet-
takaa hyvät ihmiset tällainen 
asia: se menee korruptioon!

- Me haluamme auttaa ka-
tastrofiavussa, naisten koulu-
tuksessa ja tyttöjen aseman 
parantamisessa. Tämä on sen 

Kova kiista perussuomalaisten 
kehitysapuesityksestä

(uudistuksen) tarkoitus, Soini 
tähdensi.

Tämä nostatti vastaväitteitä 
niin vasemmalla kuin oikealla; 
vihreiden, vasemmistoliiton ja 
demarien keskuudessa. Väitet-
tiin, että perussuomalaiset vie-
vät köyhimmiltä, eivätkä nou-
data hyviä periaatteita. Soini 
vastasi tähän:

- Entä tämä 0,7 prosenttia, 
jota Suomi ei noudata? Jos oli-
sitte tosissanne 0,7:n kans-
sa, tekisitte sellaisen budjetin, 

jossa 0,7 prosenttia on. Mutta 
te ette tee! Ja sitten kun joku 
tekee rakenteellisen uudistuk-
sen, jollaista te haluatte, niin 
älkää sanoko, että se raken-
teellinen uudistus – jossa joku 
hakee uutta mallia – on väärin, 
Soini huomautti.

- Sisällöstä voitte olla eri 
mieltä, mutta tämä 0,7: kun 
olette siellä hallituksessa ol-
leet, eikä kehitysavun luku ole 
lähelläkään sitä, niin kuka täs-
sä hurskastelee?

- Perussuomalaiset 
uudistaisivat kehi-
tysavun rahoituksen 
ja yritystukijärjes-
telmän, Jari Lind-
ström ja Kaj Turu-
nen kertovat.
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Vuoden alussa voimaan tuleva lapsilisien leikkaus 
verottaa kolmen lapsen perhettä 356 euroa vuodessa. 
PERUSSUOMALAISTEN 
sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan jäsenet Hanna Mäntylä 
ja Johanna Jurva vastusta-
vat kiivaasti lapsilisäleikkaus-
ta. He jättivät valiokunnassa 
esitykseen hylkäysesityksen 
ja kritisoivat muutoinkin voi-
makkaasti hallituksen toimia. 

- Hallitus maksattaa epä-
onnistunutta politiikkaansa 
nyt vuorostaan lapsiperheillä. 
Siinä ei paljon määräaikaiset 
verokompensaatiot riemua 
herätä, kun lapset tarvitsevat 
arjessa ruokaa ja vaatteita. 

Vähävaraiset 
kärsivät

Keskivertoperheessä lap-
silisien leikkaus tarkoittaa 
usean sadan euron menetys-
tä vuosittain. Yhdestä lapses-
ta maksetaan ensi vuonna 101 
euroa vähemmän ja kolmesta 
lapsesta vähennys on jo 356 
euroa vuodessa.

- Päätös leikata lapsilisiä 
on selkeä arvovalinta, joka 
kasvattaa inhimillistä hätää. 
Näin etenkin perheissä, joi-
den talous on jo valmiiksi tiu-
kalla työttömyyden, sairau-
den tai muiden ongelmien 
vuoksi. Suurimpia kärsijöi-
tä ovat näiden perheiden lap-
set. Suomeen tarvittaisiinkin 
kestävä perhepoliittinen oh-
jelma, Mäntylä ja Jurva huo-
mauttavat.

Lapsivähennys 
ei auta

Hallitus paikkailee lapsili-
sien leikkauksia määräaikai-
sella lapsivähennyksellä, joka 

on verosta tehtävä vähennys. 
Lapsivähennys ei kuitenkaan 
auta vähävaraisimpia, sillä 
se ei koske niitä, jotka eivät 
pienten tulojen vuoksi mak-
sa veroja. 

Lapsivähennys on 50 euroa 
vuodessa per lapsi. Sen saa-
vat molemmat vanhemmat, 
jos he ovat lapsen huolta-
jia. Yksinhuoltaja saa vähen-
tää verotuksessa 100 euroa 
jokaisesta huollettavana ole-
vasta lapsesta. Vähennyksen 
saa tehdä korkeintaan neljäs-
tä lapsesta. 

Porrastettava lapsivähennys 
pienenee, jos verovelvollisen 
puhtaan ansiotulon ja puh-
taan pääomatulon yhteismää-
rä ylittää 36 000 euroa. Lap-
sivähennys on voimassa vain 
2015-2017. 

Syrjäytyminen 
lisääntyy

Perussuomalaiskansanedus-
tajat huomauttavat, että hal-
litus on hallitusohjelmassaan 
nostanut tavoitteekseen luo-
da lapsille turvallinen kasvu-
ympäristö ja turvata vanhem-
mille aineelliset ja henkiset 
mahdollisuudet synnyttää ja 
kasvattaa lapsia. Hallitus on 
myös luvannut lisätä lapsivai-
kutusten arviointia kaikessa 
päätöksenteossa. 

- Mikään näistä ei ole toteu-
tunut, Mäntylä ja Jurva pa-
hoittelevat.

Mäntylän ja Jurvan mie-
lestä nyt ollaan toistamas-
sa 1990-luvun lamavuosien 
virheitä, joiden vaikutuk-
set näkyvät edelleen ylisu-
kupolvisena syrjäytymise-

nä. Lapsiperheköyhyys tulisi 
kaksikon mielestä ottaa pal-
jon nykyistä vakavammin.

- Hallitus ei edelleenkään 
ota lapsiperheköyhyyttä ja 
sen moninaisia heijastumia 
vakavasti. Köyhyyden heijas-
tumat voivat kantaa läpi koko 
lapsen elinkaaren, ja pahim-
millaan määritellä vahvas-
ti koko hänen tulevaisuut-
taan. Köyhyys heijastuu niin 
fyysiseen kuin henkiseen hy-
vinvointiin. Lapsiperheköy-
hyyden ongelmia ei turhaan 

PS P O L I T I I K K A

pyritä nostamaan päätöksen-
teon ytimeen.

Inhimilliset 
tekijät mukaan 
päätöksentekoon

Kansanedustajat korosta-
vat ymmärtävänsä, että vai-
keina aikoina on tehtävä vai-
keita päätöksiä. He kuitenkin 
korostavat, että kaikessa pää-
töksenteossa tulee muis-
taa paitsi inhimilliset tekijät 

myös kokonaisvaltaiset vai-
kutusarvioinnit.

- Inhimillisyys tulee aina 
muistaa ja ihmisarvo säilyt-
tää. Köyhyys ei ole vain ai-
neellisia asioita. Se on myös 
henkistä hätää ja pahimmil-
laan syvää osattomuutta sekä 
turvattomuutta, jotka puo-
lestaan voivat johtaa vakaviin 
seurauksiin, Mäntylä ja Jurva 
päättävät.

TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVAT LEHTIKUVA

NÄIN LAPSILISIÄ LEIKATAAN
Lapsilisä vuonna 2014                                               Lapsilisä vuonna 2015

Lapsilisä 1. lapsesta 104,19 €/kk 95,75 €/kk  -8,44 €/kk

Lapsilisä 2. lapsesta 115,13 €/kk 105,80 €/kk  -9,33 €/kk

Lapsilisä 3. lapsesta  146,91 €/kk 135,01 €/kk  -11,90 €/kk

Lapsilisä 4. lapsesta  169,27 €/kk 154,64 €/kk  -14,63 €/kk  

Lapsilisä seuraavista lapsista  189,63 €/kk 174,27 €/kk  -15,36 €/kk

(Kaavio: Taloussuomi.fi)

LAPSIVÄHENNYS 2015-2017
Perhe 1, kaksi lasta:

Toinen huoltajista tienaa  60 000  vuodessa lapsivähennys    0€

Toinen huoltajista tienaa  30 000  vuodessa lapsivähennys    100€

Perheen tulot yhteensä  90 000  euroa lapsivähennys yhteensä    100€

Perhe 2, kaksi lasta:

Toinen huoltajista tienaa 45 000  vuodessa lapsivähennys    16€

Toinen huoltajista tienaa 45 000  vuodessa lapsivähennys    16€

Perheen tulot yhteensä  90 000  euroa lapsivähennys yhteensä    32€

(Kaavio: Taloussuomi.fi)

Lapsilisien 
leikkaukset 
kasvattavat 
hätää Lapsivähennys ei auta 

vähävaraisimpia
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Opetus- ja kulttuuriministeriö joutuu 
käsittelemään uudestaan Perussuo-
malaisten Nuorten avustushakemuk-
sen korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä.
KORKEIN hallinto-oikeus 
on palauttanut PS-Nuorten 
vuoden 2013 avustushake-
muksen uuteen käsittelyyn 
opetus- ja kulttuuriministeri-
össä. KHO:n mukaan opetus- 
ja kulttuuriministeriö hylkä-
si avustushakemuksen osaksi 
väärin perustein perustelles-
saan eväämisen syynä olleen 
nuorisojärjestön näkemykset 
monikulttuurisuusasioissa, 
jotka opetusministeriön mie-
lestä olivat ristiriidassa nuo-
risolain arvopohjan kanssa.

Perussuomalaisten Nuorten 
puheenjohtaja Simon Elon 
tietojen mukaan KHO piti 
opetus- ja kulttuuriministe-
riön päätöstä lainvastaisena 
nimenomaan monikulttuu-
risuuskritiikkiä vastaan koh-
distuneen perustelunsa takia.

- Asia voidaan nähdä siten, 
että korkein hallinto-oikeus 
haluaa puolustaa sanan- ja 
mielipiteenvapautta. Päätös 
on siten meille selkeä poliitti-
nen voitto, Elo toteaa.

Opetusministeriö 
järjesti itsensä liriin

Asia ei ole vielä edes lop-

puunkäsitelty, sillä KHO:n 
päätös koski vain vuoden 
2013 tukea. Käsiteltävänä 
on vielä samanlainen valitus 
vuoden 2014 avustuspäätök-
sestä.

- Tällä perusteella voi odot-
taa, että sieltä on tulossa vie-
lä toinen samanlainen päätös, 
eli kyllä opetus- ja kulttuu-
riministeriö on itsensä mel-
koiseen liriin järjestänyt, Elo 
huomauttaa.

- Korkeimman hallinto-oi-
keuden päätös alleviivaa sitä, 
että poliittisten nuorisojär-
jestöjen tukijärjestelmä Suo-
messa on täysin kestämättö-
mällä pohjalla. 

Opetusministeriö myönsi 
Perussuomalaisille Nuorille 
avustusta vuodella 2013 vain 
20 000 euroa, kun esimerkik-
si kokoomusnuorille myön-
nettiin yli kolmekymmentä 
kertaa enemmän.

Ylen Ykkösaamussa vierail-
lut Paavo Arhinmäki myön-
si, että KHO:n päätös on oi-
kea ja perusteltu.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

Arhinmäen 
tukipäätös oli laiton 
- myönsi virheensä 

- Päätös leikata lapsilisiä on 
selkeä arvovalinta, Hanna 
Mäntylä sanoo.

PS-Nuoret on toistuvasti esittänyt poliittisten nuorisojär-
jestöjen saaman valtiontuen puolittamista ja sen jakamista 
oikeudenmukaisesti. Kuvassa vuoden alusta PS-Nuorten 
puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen ja istuva puheenjohta-
ja Simon Elo.

- Inhimillisyys tulee aina 
muistaa ja ihmisarvo säilyt-
tä, Johanna Jurva muistut-
taa.

VEROHALLINTO on alustavas-
ti arvioinut lapsivähennyksen 
toteuttamisen vaatimien oh-
jelmistomuutosten maksavan 
2,5 miljoonaa euroa. Muutok-
sia joudutaan tekemään 17 
verohallinnon ohjelmistoon. 

Muutoksia vaativia järjestel-
miä ovat muun muassa Vero-
kortti verkossa- ja Veroilmoi-
tus verkossa -palvelut, Vero.
fi:n laskurit sekä Palkka.fi. Nii-
den lisäksi muutoksia tulee 
muun muassa asiakastietojen 
hallintaan, ennakkoperinnän 
järjestelmiin ja verotuslasken-
taan. Muutoksia on tehtävä 

myös asiakkaille lähteviin kir-
jeisiin sekä tilastoihin ja ra-
portteihin.

Verohallinnon tavoitteena 
on koota lapsivähennystä var-
ten yhteen riittävät tiedot, jot-
ta vähennys voidaan laskea 
valmiiksi verokorteille ja lo-
pulliseen verotukseen.

Lapsivähennys on voimas-
sa ensi vuoden alusta vuoden 
2017 loppuun. Sen jälkeen 
verohallintoa kuormittavaa 
järjestelmää ei ilmeisesti enää 
tarvita.

(Lähde: verohallinto)

Lapsivähennyksestä 
kallis lasku

Lapsiperheet 
ovat kovilla, 
kun lapsilisistä 
leikataan ensi 
vuonna reip-
paalla kädellä.
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Helsinkiläinen palomies-ensihoitaja Antti Luotio on 
syystä huolissaan. Alati kasvava syrjäytyneiden ih-
misten joukko ja taloustilanteesta johtuvat säästöt 
eivät tiedä hyvää kansalaisten turvallisuudelle. 
HELSINGISSÄ palomiehenä 
seitsemän vuotta työskennel-
lyt Antti Luoto näkee työs-
sään ihmisten hädän ja ikä-
vimmät ilmiöt. Työtä tehdään 
”niska limassa” ja julkisen 
sektorin säästötalkoot lisää-
vät työtaakkaa entisestään.

- Miehistö on kovilla. Irti-
sanoutuneiden tilalle ei avata 
enää uusia virkoja. Paloautot 
ovat olleet vajaalla miehityk-
sellä varsinkin aamuisin. Joil-
lain helsinkiläisillä asemilla 
paloauto on ollut jopa pois-
sa valmiudesta, jolloin joku 
alue - usein esimerkiksi Hert-
toniemi tai Laajasalo - on ol-
lut kokonaan ilman paloyk-
sikköä. Sellaista ei Helsingin 
kokoisessa kaupungissa voi 
hyväksyä, koska se vaarantaa 
ihmishenkiä, Luotio kertoo.

Ambulanssissa 
odotellaan poliisia

Luotio ihmettelee myös ris-
tiriitaisia valtionjohdon ja pe-
lastustoimen päätöksiä.  Hel-
singin Jätkäsaaren aseman 
sulkeminen tammikuussa sai 
aikaan sen, että lauttasaare-
laiset eivät saa pelastusyk-
sikköä kohteeseen sovitus-
sa ajassa. 

- Lähin yksikkö on Erotta-

PS P O L I T I I K K A

pelastuslaitoksen kalusto-
hallissa, jossa miehistö jae-

taan yksiköiden mukaisiin 
muodostelmiin. 

- Siinä käydään läpi päivän 
kulkua ja harjoituksia. Myös 
edellisten vuorojen kuulu-
miset, viat tai huoltotoimen-
piteet jaetaan miehistölle. 
Päivän aikana harjoitellaan, 
syödään ja tehdään asematöi-
tä, ollen kuitenkin joka hetki 
minuutin lähtövalmiudessa, 
hän sanoo. 

Säästöt eivät 
kohdistu hallintoon

Luotio kertoo, että keikka-

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Pentti Kettunen esittää, 
Kelan kahden johtajan virat jäte-
tään täyttämättä, kun nykyiset, po-
liittisin perustein nimetyt viranhal-
tijat jäävät eläkkeelle.

Kelan valtuutettujen puheen-
johtajana toimiva Kettunen laskee 
johtajan palkaksi työnantajamak-

suineen yli 20 000 euroa kuukau-
dessa. Kahden johtajan viran lak-
kauttamisesta syntyisi säästöä 
vuositasolla noin puoli miljoonaa 
euroa.

Johtajana toimiva, kokoomuksen 
nimittämä Helena Pesola täyttää 
ensi vuonna 68 vuotta ja jää eläk-
keelle. Seuraajasta käydään kulis-

seissa kovaa vääntöä. On epäsel-
vää, miten pääministeri Alexander 
Stubbin (kok.) linjaus poliittisten 
virkanimitysten ”vanhanaikaisuu-
desta” ja julkisen sektorin kulujen 
suitsimisesta kestää, kun toises-
sa vaakakupissa on puoluetoverille 
tyrkyllä oleva miljoonavirka.

 PS säästäisi 480 000 euroa Kelan johtajista

Luotion työtaakka kasvaa, 
kun julkisen sektorin sääs-
töt verottavat hallinnon ja 
johdon sijaan tekeviä käsiä.

Turvallisuus 
hälytystilassa

määrät ovat lisääntyneet 
ambulanssivuoroissa. 
Kehno palkka suhteessa 
kuormittavuuteen ei ole 
mikään uusi asia, mut-
ta jotain pitäisi pian ta-
pahtua.
- Tänä vuonna laitoksen 

palveluksesta on eronnut en-
nätysmäärä palomiehiä. Kal-
liit vuokrat ja asuntojen hin-
nat pakottavat palomiehiä 
muuttamaan maakuntiin. 
Virkoja ei avata, koska ei ole 
rahaa, hän sanoo.

 Luotion mukaan säästöt 
kohdistetaan suorittavaan 
osaan laitosta, eivät esimer-
kiksi johtoon ja hallintoon. 
Myös hätäkeskusuudistuk-
sella oli todella huonoja vai-
kutuksia Helsingin tilantee-
seen. 

- Paperilla tämä näytti var-
masti hyvältä ja se sai säästö-
jä aikaan, mutta samalla ih-

jan paloasemalla. Tästä ol-
laan oltu omituisen hiljaa ja 
talon johto vähättelee asi-
aa. Viime syksynä ministeri 
Päivi Räsänen piti puhees-
saan tärkeänä, ettei paloase-
maverkostoa vähennetä - ja 
lupasi ettei sitä tapahdu. Tä-
män vuoden tammikuussa 
Jätkäsaaren useilla miljoo-
nilla remontoitu paloasema 
suljettiin Helsingin pelastus-
komentajan toimesta. Nyky-
ään siinä toimii pelastustoi-
men osaamiskeskus, Luotio 

ihmettelee.
Luotion kohdalle ei ole tois-

taiseksi sattunut vaarati-
lanteita vähäisen miehistön 
vuoksi. Ensihoidon työvuo-
roissa hän on huomannut po-
liisitoimen vaikean tilanteen. 

- Ambulanssissa joutuu vä-
lillä odottelemaan poliisia 
turhan pitkään kohteeseen, 
hän tarkentaa.

Lähtövalmiudessa 
24 tuntia

36-vuotiaan Luotion toi-
menkuva ei ole juurikaan 
muuttunut vuosien aika-
na. Asema on vaihtunut ker-
ran. Antin työvuoro kestää 24 
tuntia, jonka jälkeen on kol-
me vapaapäivää. Työ on päi-
vystysluonteista ja hänen 
tehtäviinsä kuuluvat myös 
perustason ambulanssivuo-
rot. 

- Ambulanssivuoro kestää 
12 tuntia. Se alkaa joko kello 
9 päiväambulanssilla tai kel-
lo 21 yöambulanssilla. Toinen 
puolikas työvuorosta eli 12 
tuntia päivystetään palopuo-
lella, jossa työvuoro alkaa klo 
9. Samalla edellinen ja aloit-
tava vuoro vaihtuvat, Luotio 
selittää.

Työvuoro aloitetaan aina 

Pentti Kettunen.

pelastuslaitoksen kalusto-
hallissa, jossa miehistö jae- palv

Tänä vuonna laitoksen
palveluksesta on 
eronnut ennätysmäärä
palomiehiä.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK • KUVAT MATTI MATIKAINEN
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NUORISO ja liikuntapolitiikan osaston uu-
deksi ylijohtajaksi on valittu tunnettu dema-
rivaikuttaja Esko Ranto. Ranto on ansioitunut 
muun muassa Paavo Lipposen (sd.) kampan-
japäällikkönä, Kustannus Oy Demarin toimi-
tusjohtajana ja SDP:n Uudenmaan piirin pu-
heenjohtajana. 

Rannon nimityksen teki hänen puolueto-
verinsa, kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Vii-

tanen. Uutta ylijohtajaa tarvittiin, koska ope-
tus- ja viestintäministeri Krista Kiurun (sd.) 
siunauksella oli katsottu tarpeelliseksi perus-
taa uusi Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto.

Tehtävään haki 29 hakijaa. Iltalehden mu-
kaan Ranto ohitti häntä pätevämmät haki-
jat. Rannon taakse jäi muun muassa opetus- 
ja kulttuuriministeriön osaston johtaja Harri 
Syväsalmi, joka on yksi ministeriön koke-

neimmista virkamiehistä. Rannon eduksi lu-
ettiin pitkäaikainen johtamiskokemus.

On epäselvää, miten vuonna 1941 synty-
neen Lipposen täysin myttyyn menneen 
presidentinvaalikampanjan orkestrointi pä-
tevöittää johtamaan nuorisotyötä, mutta 
ministeri Viitanen ei näe asiassa ongelmaa.

Ylijohtajan palkkatasoksi on arvioitu 9 400 
euroa kuukaudessa.

Demareilta jälleen räikeä poliittinen virkanimitys

misten turvallisuus heikentyi 
roimasti, Luotio moittii.

Pelastuskohteiden 
osoitteet välillä 
hakusessa

Luotio sanoo, että hätäkes-
kusuudistus vaikeuttaa jo en-
nalta tiukkaa miehistön ti-
lannetta. Neljä vuotta sitten 
Helsingin oma keskus lope-
tettiin. Helsinkiläiset kuulu-
vat nyt Uudenmaan piiriin, 
jonka yhteinen hätäkeskus si-
jaitsee Keravalla. 

- Tämä uudistus on aiheut-
tanut sen, että päivystäjällä 
ei ole mitään paikallistunte-
musta ja usein pelastuskoh-
teiden osoitteet ovat mitä 
sattuu. Minusta myös uusi 
yksikkötunnus ja viranomais-
verkon puheryhmän muu-
tos olivat täysin turhia. Mik-
si vanha, hyväksi havaittu 

järjestelmä piti välttämättä 
muuttaa? Säästöjä tuskin tuli. 
Tämäkin toimi hankaloittaa 
työtäni. 

Palomiehet 
ovat katkeria

Luotion mielestä tasa-arvoi-
nen eläkeiän nosto on suu-
ri virhe. 

- Varsinkaan raskaissa töissä 
tuskin selvitään 65 vuoteen 
asti. Palomiehet ovat erittäin 
katkeria Mauri Pekkariselle, 
joka söi sanansa. Hän aikoi-
naan lupasi että palomiesten 
eläkeikää ei nosteta, Luotio 
puuskahtaa.

- Toivon seuraavaan halli-
tukseen isoja päätöksiä talo-
udesta, Euroopasta ja eurosta 
irtautumista -  sitä perus-
suomalaista ajatusmaailmaa. 
Työmies on tänä päivänä aika 
heikoilla.

Antti Luotio päivystää 
ambulanssivuorossa 
Helsingin keskuspelas-
tusasemalla Kalliossa. 
Asema on toiminut 
tällä paikallaan vuodesta 
1914. Siitä tuli keskus-
pelastusasema vuonna 
1975, kun operatiivisen 
toiminnan keskeisimmät 
toiminnot ja laitoksen 
johto muuttivat Erotta-
jan asemalta Kallioon.

Jalonen: 
Kokonaisturvallisuus heikentynyt
PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja ja paloesimies 
Ari Jalonen vastustaa tiukas-
ti hallituksen aikeita siirtää 
valtakunnallinen hätäkeskus-
yksikkö pois Porista. Hätäkes-
kuslaitoksen hallintoyksikkö 
päätettiin vuonna 2001 siir-
tää Poriin alueellistamisen pe-
rusteella. Yksikkö aloitti toi-
mintansa Porissa 2003. Siellä 
työskentelee suurin osa hätä-
keskusten hallinnosta. Heitä 
työskentelee viidellä paikka-
kunnalla.

- Kaikki eri turvallisuus-
alan toimijat ovat joutuneet 
leikkauslistalle ja kokonais-
turvallisuus on heikentynyt. 

Poliisi, puolustusvoimat, ra-
javartiosto, tulli, pelastustoi-
mi ja sairaankuljetuskin ovat 
joutuneet hallituksen välinpi-
tämättömyyden uhriksi, Jalo-
nen moittii.

- Porissa on loistavat mah-
dollisuudet kehittää entises-
tään viranomaisyhteistyötä, 
sillä samassa rakennukses-
sa ovat poliisi, pelastuslaitos, 
hätäkeskus ja valtakunnalli-
nen hätäkeskusyksikkö. Mis-
sään muualla ei löydy tällaista 
eri turvallisuusviranomais-
ten rajat ylittävää yhtä toimi-
pistettä.

Siitä huolimatta hätäkeskus-
yksikön ylin johto on suunni-

tellut koko yksikön siirtämistä 
toiselle paikkakunnalle. Koh-
teiksi on väläytelty Hämeen-
linnaa ja Keravaa.

- Alueellistamispäätösten 
kimppuun on käyty kyseen-
alaisin perustein. Olemme 
vaarallisilla vesillä, sillä jos nyt 
kumotaan tämä yksi päätös, 
ovat luultavasti sen seurauk-
sena kaikki muutkin alueellis-
tamispäätökset vaakalaudalla. 
Koko alueellistamispolitiikka 
voi kääntyä keskittämispolitii-
kaksi ja suuntana lienee pää-
kaupunkiseutu, Jalonen va-
roittaa.

Esko Ranto.

MIEHISTÖ ON 

KOVILLA 

SÄÄSTÖJEN 

VUOKSI
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Masennus on sairaudeksi luokiteltu oireyhtymä, jonka vuoksi Suomessa 
jäädään sairaslomille, päädytään työttömäksi, joudutaan eläkkeelle ja 
pahimmassa tapauksessa kuollaan oman käden kautta.

MASENNUKSEEN voi sai-
rastua kuka tahansa. Se saa-
puu yleensä salaa, ellei se ole 
jonkin voimakkaasti koetun 
elämäntapahtuman seuraus-
ta. Joskus masennuksenkal-
taisesta tilasta selviää keskus-
telemalla ja pohtimalla omaa 
elämäntilannettaan, mutta 
joskus sen ylitse pääseminen 
vaatii vuosien kuntoutuksen 
ja lääkityksen. 

Kaksi voimakasta masen-
nuskautta läpi käynyt koke-
musasiantuntija Katja Lem-
berg, 41, kertoo, että vielä 
vajaa kaksikymmentä vuotta 
sitten masennuksesta ei juu-
rikaan puhuttu tai sitä poteva 
henkilö leimattiin vähintään-
kin omituiseksi. 

- Vajotessani ensimmäisen 
kerran masennuksen kaltai-
seen olotilaan vuonna 1997, 
en käsittänyt lainkaan mikä 
minulla oli, sillä kaiken piti 
olla hyvin. Olin terve, minul-
la oli hyvä koulutus ja vaki-
tuinen työpaikka insinöörinä, 
Lemberg muistelee. 

- Kaikki muuttui, kun eräs 
tuttavani kysyi minulta voin-
tiani. Tuo kysymys laukaisi 
minussa jonkin suuren pro-
sessin, mikä nyt jälkikäteen 
ajateltuna oli täysin loogis-
ta. Vanhempani olivat juu-
ri eronneet, olin muuttanut 
eri paikkakunnalle, hankki-
nut ensimmäisen asuntoni, 
aloittanut opiskelut ja lisäk-
si eronnut poikaystävästäni, 
hän muistelee.

Väsymyksestä 
paniikkiin

Katja kertoo oireilleensa 
hyvin monipuolisesti väsy-
myksestä paniikkiin ja pako-
kauhun valtaan. Hänen elä-
mänsä muuttui voimakkaasti, 
työpaikka jäi jatkuvan saira-

uslomakierteen päätteeksi ja 
uusi alku asteli hiljalleen hä-
nen elämäänsä.

- Suuret tunteet ja asiat vaa-
tivat oman aikansa käsitellä. 
Silloin kun ihminen on ma-
sentunut tai esimerkiksi su-
ree jotakin asiaa voimakkaas-
ti, ei hän tokene siitä parin 
viikon sairaslomalla tai lääke-
purkilla. Suurten asioiden lä-
pikäyminen on myös oman 
tietoisuuden laajentamista 
eli henkistä kasvamista. Siksi 
kyseenalaistankin sen, onko 
masennus kaikissa tapauksis-
sa diagnosoitava sairaus vai 
yksinkertaisesti kasvun paik-
ka, hän pohdiskelee.

Katja kertoo selvinneen-
sä ensimmäisestä masennus-
kaudestaan parin vuoden 
pohdiskelulla ja päätyneen-
sä toivuttuaan eri alan yrit-
täjäksi.

- Ehdin pyörittää yritystäni 
vain kaksi vuotta, kun masen-
nus iski uudelleen toden teol-
la. Tuolloin olin yrittäjyyteni 
lisäksi pienen pojan yksin-
huoltaja. Tunnollinen luon-
teeni ja voimavarani pettivät,  
ja vajosin syvään mustaan 
kuiluun poikani ollessa vasta 
puolen vuoden ikäinen, hän 
muistelee kauhulla.

Uusi masennuskausi oli niin 
raju, ettei Katja kyennyt teke-
mään juuri mitään. 

- Ainoat asiat, jotka jaksoin 
tehdä, oli syöttää lapseni ja 
syödä jotain itsekin. Ilman äi-
tiäni en olisi nyt tässä ja luul-
tavasti poikanikin olisi otettu 
huostaan. 

- Äitini otti tuolloin vuorot-
teluvapaata pienen perheeni 
vuoksi ja jäi hoitamaan poi-
kaani seitsemäksi kuukau-
deksi. Saadakseni itse omas-
ta elämästäni kiinni, ryhdyin 
purkamaan pahaa oloa-
ni muun muassa neuvolan 

psykiatrisen sairaanhoita-
jan vastaanotolla ja käymään 
vertaistukitapaamisissa. Per-
heemme sai tuolloin runsaas-
ti myös ulkopuolista tukea. 
Myöhemmin olen laskenut, 
että käytin vuosien 2002-
2006 aikana kolmenkymme-
nen eri organisaation apua, 
Katja kuvailee pudistellen 
päätään.

Apua tarjottava heti

Katja muistuttaa, että ih-
minen voi päätyä masennuk-
seen monesta eri syystä.

- Joskus ihminen masentuu 
vakavan sairastumisen myö-
tä, joskus luopuessaan jos-
takin tärkeästä ihmisestä tai 
elämänvaiheesta ja joskus 
esimerkiksi vauvan syntymän 
yhteydessä. Masennus on 
kuitenkin aina uuvuttava olo-
tila, jossa ihmisen mieli tekee 
muutostyötä. Se on eri asi-
oiden läpikäymistä, asioista 
luopumista ja uuden hyväk-
symistä. Masennusta ei tuli-
si pelätä, sillä siitä kyllä sel-
viää entistä vahvempana, hän 
lohduttaa.

Katjan mielestä tämän het-
kinen palvelujärjestelmä ei 
tue eikä auta masennukseen 
sairastunutta kattavasti ja pit-
käjänteisesti, vaan masentu-
nut jätetään liian usein tun-
teidensa kanssa yksin.

- Mikäli masentunut ei saa 
tarpeeksi ajoissa keskuste-
luapua tai kykene käymään 
syystä tai toisesta esimerkik-
si vertaistukitapaamisissa 
tai koe saavansa apua lääki-
tyksestä, hän saattaa tipah-
taa hyvinkin nopeasti yh-
teiskuntamme ulkopuolelle. 
Tällä hetkellä masennukseen 
sairastuneelle ihmiselle ei 
ole tarjota myöskään sellais-
ta paikkaa, jonne hän voi-

si mennä puhumaan muiden 
masennuspotilaiden kans-
sa. Jo pelkästään mielenter-
veyspalveluihin pääseminen 
saattaa viedä paikkakunnasta 
riippuen kuukausia, ellei nii-
den pariin päädy liian rajuin 
keinoin.

Masennuksesta 
kannattaa puhua

Katja kertoo masennukses-
ta puhumisen tuottaneen tu-
losta: hänen kotikaupunkiin-
sa Kotkaan avattiin viime 
vuonna aivan uudenlai-
nen kohtaamispaikka 
Kasvava keskus.

- Kasvava kes-
kus tarjoaa tu-
kea ihmisel-
tä toiselle sekä 
apua sisäi-
sen ja ulkoi-
sen maailman 
järjestämises-
sä. Tällä het-
kellä keskuk-
sessa on töissä 
vaihteleva määrä 
ihmisiä vaihtelevilla 
sopimuksilla. Keskuk-
sesta löytyy kaikkien alojen 
osaajia, niin yrittäjiä kuin so-
siaali- ja terveysalan ammat-
tilaisiakin, Katja kertoo tyy-
tyväisenä.

Kotkassa on tehty kehittä-
mistyötä myös sosiaalipsyki-
atrisessa yhdistyksessä, joka 
tarjoaa kokemusasiantunti-
juutta ja tukea masennuksen 
jälkeen työelämään palaavil-
le toipujille. 

TEKSTI MINNA 
      KORVA-PERÄMÄKI
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      ANTTI HEISKANEN 

Masennus 
ei ole häpeä

Masennus ja 
syrjäytymi-
nen kulkevat 
usein käsi 
kädessä.

villa 
skuk-
kien alojen 
äjiä kuin so

in viime 
denlai-
aikka Suomessa määrättiin viime vuonna masennus-lääkkeitä yli puolelle miljoonalle ihmiselle. Osa lääkkeistä määrätään muihin sairauksiin.

Mielenterveyspalvelut kaipaavat uudistusta
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PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Hanna Mäntylä 
sanoo, ettei nykyjärjestelmä 
toimi riittävän hyvin mielen-
terveysongelmien tunnista-
misessa tai hoitamisessa.

- Kelan tilastojen mukaan 
kansaneläkelaitos maksoi vii-
me vuonna yli 120 miljoonaa 
euroa sairaspäivärahaa henki-
löille, joilla oli masennusdiag-
noosi. Masennuslääkkeitä ja 
keskushermostoa stimuloi-
via lääkkeitä määrättiin vuon-
na 2013 yli 500 000 henkilölle 
ja näiden kustannukset olivat 
yhteensä lähes 100 miljoonaa 
euroa, joista Kela korvasi va-
jaa 50 miljoonaa euroa. Toki 
tässä vaiheessa täytyy huomi-
oida myös se, että näitä lääk-
keitä määrätään myös muihin 
sairauksiin kuin masennuk-
seen, Mäntylä huomauttaa.

Mäntylä sanoo, että erilaiset 
mielenterveysongelmat, ku-
ten esimerkiksi paniikkihäi-
riö tai sosiaalisten tilanteiden 
pelko, pitäisi tunnistaa ja hoi-
taa ajoissa.

- Häpeä tai leimautumisen 
pelko tulisi poistaa näistä sai-
rauksista. Riskit masennuksen 
syntymiseen on tiedostetta-
va eri elämänkaaren vaiheis-
sa ja niihin on kohdennetta-
va voimavaroja. Moni väsynyt 
tai masentunut vanhempi ei 
uskalla puhua tilanteestaan, 
koska pelkää lastensuojelun 
asiakkuutta tai lasten huos-
taanottoa, Mäntylä harmit-
telee.

Nuorisotakuu ei ole Mänty-
län mielestä riittävä keino eh-
käistä nuorten syrjäytymistä, 

mikäli taustalla olevia tekijöi-
tä ei huomioida ajoissa.

- Nuori, jolla on hoitamaton 
psyykkinen sairaus, ei sank-
tioilla tai yhteiskuntatakuilla 
tule kiinnittymään yhteiskun-
taan. Heidän tilanteensa on 
nähtävä laajemmin ja yksilölli-
sesti. On tunnistettava ne elä-
mänvaiheet ja -tilanteet, jois-
sa nuorella on riski sairastua. 
Ongelmat koskettavat kuiten-
kin kaikkia ikäryhmiä.

- Mielenterveysongelmia 
hoidetaan liian usein lää-
kityksellä perusterveyden-
huollossa ilman, että rin-
nalle tarjottaisiin terapiaa. 
Moni kuitenkin hyötyisi ni-
menomaan terapiasta, jol-
la voitaisiin välttää monissa 
tapauksissa lääkityksen aloit-
taminen. Lääkityksen aloit-
taminen onkin nykyisellään 
enemmän sääntö kuin poik-
keus. Tilastojen mukaan vain 
joka kymmenes potilas saa 
perusterveydenhoitoon ha-
keuduttuaan edes lyhytkes-
toista terapiaa, Mäntylä ih-
mettelee. 

Mäntylän mielestä terapiaan 
pääsemistä täytyy madaltaa 
huomattavasti.

- Torniossa toteutettava Ke-
roputaan hoitomalli toimii hy-
vin ja on hyvä esimerkki sii-
tä, kuinka ihmisiä tulisi auttaa. 
Yhteiskuntamme tulisi ottaa 
suurempi vastuu mielenter-
veysongelmista ja tarjota asi-
akkaille huomattavasti mata-
lammalla kynnyksellä muun 
muassa erilaisia toiminnallisia 
terapioita, psykoterapiaa ja 
kuntoutuskursseja.

Vain harva pääsee hoitoon

Kaksi voimakasta masennuskautta läpi käynyt kokemus-
asiantuntija Katja Lemberg kertoo, että Kotkaan on avattu 
noin vuosi sitten kohtaamispaikka Kasvava keskus, missä 
masennuksesta voi puhua ilman häpeää tai pelkoa.
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16/14 ilmestyy 
19.12.2014
Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
09.12.2014

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 
perussuomalaisten 
nettisivuilta.

Perussuomalaisen
nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta 
osoitteesta.
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Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN

Uutisia verkossa
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