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Maahanmuutto 
palvelemaan 
kansallista etua

Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Venäjän oudot 
maanomistukset Suomessa

Perussuomalaisilta 
välikysymys eurokriisistä: 
Suomelle tulossa miljardien 
lisälasku



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

ONKO oikein julkaista Muhammedista piirrettyjä pilakuvia? 
Tätä kysymystä on pohdittu joka ainoan lehden toimituksessa 
läntisellä pallonpuoliskolla kahden viime viikon aikana. Meil-
läkin. 

ISKU Charlie Hebdoniin tehtiin tammikuun 7. päivä. Olin tuol-
loin Yhdysvalloissa. Sikäläinen uutisointi poikkesi huomatta-
vasti siitä, mihin olen Suomessa tottunut. Tapahtunut jäsen-
nettiin sikäläisessä mediassa välittömästi osaksi globaalia 
jihadistiliikettä. Ero suomalaiseen uutisointitapaan oli huo-
mattava. Täkäläinen kommentointi oli tavattoman varovaista, 
ja useissa puheenvuoroissa muistutettiin, ettei tapahtuneella 
ole mitään tekemistä islamin kanssa.
 
ISLAMIN nimeen on kuitenkin tehty viime kuukausien aika-
na paljon pahaa. Pakistanin Peshawarissa tehdyssä terroristi-
iskussa surmattiin 132 koululaista.  ISIS:in nimissä iskettiin äs-
kettäin Kanadan parlamenttiin. Australiassa uskonoppinut otti 
panttivangikseen joukon ihmisiä ja surmasi heistä kaksi. Maas-
sa pidätettiin myös hiljattain 15 ihmistä, joiden tarkoituksena 
oli mestata sattumanvaraisia kansalaisia. Britanniassa pidätet-
tiin neljä miestä terrori-iskun suunnittelusta, tarkoitus oli sur-
mata kuningatar Elisabet. Norja puolestaan nosti äskettäin val-
miuttaan. ISIS-järjestön pelättiin iskevän sattumanvaraiseen 
lapsiperheeseen. Myös Belgiaan iskettiin.
 
ONKO näissä kaikissa kyseessä sattumanvaraisten hullujen 
toiminta? Vai onko iskujen taustalla yhteinen nimittäjä? Vas-
taus on selvä, mutta silti liian moni kieltäytyy näkemästä, mitä 
ympärillä tapahtuu. 

SUOMEN islamilaisen neuvoston varapuheenjohtajan Pia 
Jardin mukaan islamin uskonto kieltää yksiselitteisesti toisten 
ihmisten ja uskonnon pilkkaamisen. Hän myöntää, että kiel-
to on ristiriidassa länsimaisen sananvapauskäsityksen kanssa. 
Jardin mukaan profeetta Muhammedia ei tulisi kuitenkaan pi-
lapiirroksin ivata, koska tällöin ”pilkataan ihmisiä, joilla ei ole 
minkäänlaista valta-asemaa Euroopassa”.

ROHKENEN olla tästä eri mieltä. Islam ei ole pelkästään seu-
rakuntien ja yksittäisten ihmisten keskenään harjoittamaa 
hengellistä toimintaa. Islam on myös lukuisten Lähi-idän val-
tioiden lakien ja valtakoneistojen olennainen rakennusaine, ja 
sellaisena sen on oltava avoin kritiikille. 

ON tietenkin selvää, että kaikkialla asiaa ei nähdä tällä tavalla. 
Moni muslimi uskoo islamiin pohjautuvien valtajärjestelmien 
kritiikin olevan kritiikkiä heidän omaa uskoaan kohtaan. Ra-
kenne on nerokas. 

MUTTA osataan sitä täälläkin. Moni eurooppalainen kannat-
taa edelleen monikulttuuria kiivaammin kuin muslimit omaa 
uskoaan. Tämän linjan puheenvuoroista toistuu aina sama 
viesti: eri säännöt eri ryhmille. Ei ole tavatonta törmätä vaka-
valla naamalla esitettyihin puheenvuoroihin siitä, että uskon-
noille pitää irvailla niin paljon kuin mahdollista, paitsi islamil-
le koska se loukkaisi muslimeja. 

VAROVAISUUS ihmisille tietenkin sallittakoon. Olisi kuiten-
kin hyvä muistaa, että niin kauan, kun vasemmistoon kallel-
laan oleva älymystö syleilee muslimien lukittautumista omaan 
valtionuskontoon nojautuviin järjestelmiinsä, ei ole juuri toi-
voa ihmisoikeuksien etenemisestä. Kenties tätä ei edes haluta 
– monikulttuurinen maailmahan on jo määritelmällisesti jotain 
sellaista, jossa on useita erilaisia kulttuureja. Mutta en oikein 
jaksa aina käsittää, miksi ihmiset, jotka kiivaimmin väittävät 
puolustavansa ihmisoikeuksia, ovat toistuvasti näiden oikeuk-
sien pahimpia jarruja.  

Pilaa ja piirroksia
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Ruotsin k
vielä väl

Perus-
suomalaisten 
maahan-
muutto-
työryhmä:

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho 
esitteli tiedotustilaisuudessaan perussuo-
malaisten maahanmuuttoon liittyviä ta-
voitteita ja kertoi samalla, ettei hän asetu 
ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa.
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katastrofi on 
ltettävissä

PERUSSUOMALAISTEN maahanmuuttoasioiden 
ohjelmatyöryhmän luonnostelemien tavoitteiden 
pohjalta muokataan tulevien viikkojen aikana vaa-
liohjelman maahanmuuttoa käsittelevä osio.

- Kyseessä on vielä luonnos, jonka perussuomalai-
nen puolue elimissään aikanaan käsittelee ja huomi-
oi niiltä osin kuin hyväksi katsoo, Jussi Halla-aho 
täsmentää.

Perussuomalainen-lehti esittelee puolueen tavoi-
telistan lyhennelmän, jonka hyväksymisestä pääte-

tään puoluehallituksessa.

Maahanmuuton kustannukset 
tehtävä läpinäkyviksi

Eurooppaan kohdistuu tällä hetkellä ennennä-
kemätön siirtolaispaine Afrikasta ja Lähi-idästä. 
Muuttoliikkeeseen vaikuttavat ajankohtaiset sodat 
ja kriisit, mutta ennen kaikkea sitä pitää yllä elinta-
sokuilu maanosien välillä. Eurooppa, etenkin Poh-

jois-Euroopan hyvinvointivaltiot, on avokätisine 
sosiaaliturvajärjestelmineen houkutteleva kohde 
myös sellaisille siirtolaisille, joilla ei ole työmark-
kinoilla tarvittavia taitoja, tai jotka eivät uskonnol-
lisista ja kulttuurisista syistä halua omaksua integ-
raation kannalta tärkeitä eurooppalaisia käsityksiä 
esimerkiksi tasa-arvosta tai ilmaisunvapaudesta.

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

Tiedotustilaisuu-
dessa oli tungosta, 
kun Jussi Halla-aho 
kertoi aikeistaan ja 
perussuomalaisten 
maahanmuuttolinja-
uksista. Tilaisuutta 
seurattiin myös 
suorana verkkolähe-
tyksenä.
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Vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä on joh-
tanut siihen, että Välimeren yli tulleet siirtolaiset 
voivat käytännössä itse valita, mihin jäsenmaahan 
he turvapaikkahakemuksensa jättävät. Tällaisen 
turvapaikkashoppailun tuloksena kourallinen poh-
joisia jäsenmaita ottaa vastaan lähes kaikki unionin 
alueelle tulevat turvapaikanhakijat.

Turvapaikkamenettely on luotu vainoa pakenevien 
ihmisten auttamiseen, mutta siitä on tullut käytän-
nössä merkittävin siirtolaisuuden väylä. Valtavasta 
työttömyydestä ja julkisen sektorin rahoituskriisis-
tä kärsivällä Euroopalla ei ole varaa vaikeasti kotou-
tuvien ihmisten massiiviseen muuttoliikkeeseen. 
Maahanmuutto muuttaa peruuttamattomasti koh-
demaiden väestörakennetta, rikkoo yhteiskunnan 
sisäistä koheesiota, rasittaa kohtuuttomasti julkisia 
palveluita ja julkista taloutta, johtaa asuinalueiden 
gettoutumiseen, edistää uskonnollista radikalismia 
ja sen lieveilmiöitä sekä ruokkii etnisiä konflikteja. 
Esimerkkeinä näistä ilmiöistä voidaan mainita usei-
ta Euroopan suurkaupunkeja viime vuosina riivan-
neet etniset mellakat ja lähinnä maahanmuuttaja-
nuorista koostuneet väkivaltaiset jengit.

Pakolais- ja turvapaikka- sekä työperäistä maahan-
muuttoa ei pidä käsitellä monoliittina. Pakolais- ja 
turvapaikkapolitiikka on pidettävä erillään työpe-
räisen maahanmuuton hallinnoinnista. Suuri osa 
maahanmuuttajista tulee Suomeen töihin ja osal-
listuu panoksellaan yhteiskunnan rakentamiseen. 
Maahanmuuttopolitiikan ja -lainsäädännön tarkoi-
tus on mahdollistaa Suomen kannalta hyödyllinen 
tai vaikutuksiltaan neutraali maahanmuutto, mut-
ta samaan aikaan ehkäistä sellaista muuttoliikettä, 
josta on taloudellista tai yhteiskunnallista vahinkoa 
Suomelle. Maahanmuuttopolitiikan – kuten kai-
ken muunkin politiikan – pitää perustua kansallisen 
edun puolustamiseen, ei sinisilmäiseen maailman-
syleilyyn. Etenkin vaikeassa taloudellisessa tilan-
teessa veronmaksajien oikeustajua koettelee se, että 
maahanmuuton kustannusten annetaan jatkuvasti 
paisua. Turvapaikkajärjestelmän ja perheenyhdis-
tämismenettelyn häikäilemätön käyttö elintasosiir-
tolaisuuden väylänä nakertaa kyseisten järjestelmi-
en hyväksyttävyyttä tavallisen kansalaisen silmissä.

Suomessa maahanmuuton ongelmat ja kustan-
nukset ovat vielä suhteellisen vähäisiä, mutta tämä 
ei johdu siitä, että Suomi olisi onnistunut kotoutta-
misessa muita maita paremmin, vaan siitä, että ”hu-
manitaarinen” maahanmuutto on meillä verrattain 
nuori ilmiö. Sen voidaan katsoa käynnistyneen Neu-

vostoliitosta Suomeen siirtyneiden somalien myö-
tä 1990-luvun alussa. Suomen on vielä mahdollista 
välttää esimerkiksi Ruotsin, Ranskan tai Britanni-
an maahanmuuttokatastrofi, mutta tämä edellyttää 
määrätietoista politiikkaa ja selkeää lainsäädäntöä. 
Suomi on tähän asti omaksunut ajopuun roolin; siir-
tolaisuuteen suhtaudutaan kuin luonnonvoimaan, 
jonka edessä nostetaan kädet pystyyn ja toivotaan 
parasta. Suhtautumistavan on muututtava pikaises-
ti.

Perheenyhdistäminen kuriin

Perheenyhdistäminen on yksi tärkeimmistä maa-
hanmuuton syistä. Maahanmuuttotutkijat ja polii-
tikot ovat vakuutelleet, että perheenyhdistäminen 
edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Tästä ei 
kuitenkaan ole mitään näyttöä, sillä humanitaarisin 
perustein maahan tulleiden ihmisten integroitumi-
nen on epäonnistunut surkeasti myös niissä mais-
sa, mm. Suomessa ja Ruotsissa, joissa on harrastettu 
sallivaa perheenyhdistämispolitiikkaa.

Pakolaiskiintiön koko vähintään 
sopeutettava yleiseen taloustilanteeseen

Euroopassa ja maailmassa on vain kourallinen 
maita, joilla on kiintiöpakolaisjärjestelmä. Koska 
Suomeen hakeutuu enenevässä määrin ns. spontaa-
neja turvapaikanhakijoita, on arvioitava, 
onko kiintiöpakolaisjärjestelmän ylläpi-
täminen enää mielekästä.

Joka tapauksessa pakolaiskiintiön koko 
pitää sopeuttaa yleiseen taloustilantee-
seen. Jos valtiontalous on alijäämäinen, 
menoja rahoitetaan velanotolla ja perus-
toimintoja leikataan, myös pakolaiskiin-
tiötä on leikattava.

Kasautuminen lähiöihin 
ehkäisee integraatiota ja
 pahentaa asuntopulaa

Ei-työperäiset maahanmuuttajat ha-
keutuvat niin Suomessa kuin muualla-
kin Euroopassa mielellään suuriin kau-
punkeihin. Koska heidän asumisensa 
jää suurelta osin julkisen sektorin järjes-
tettäväksi ja maksettavaksi, he kasautuvat tiettyi-
hin kaupunginosiin. Tämä, samoin kuin paikallis-
ten koulujen ”monikulttuuristuminen”, puolestaan 

“On nostettu kädet 
pystyyn ja toivottu parasta”

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA työntää maksukykyisiä asukkaita pois näiltä alueil-
ta. Lopputuloksena on lähinnä maahanmuuttajien 
asuttamia gettoja, jotka toimivat kasvualustana mm. 
uskonnolliselle radikalismille, ja joiden sisällä asu-
villa ihmisillä on hyvin vähän kosketuspintaa muu-
hun yhteiskuntaan.

Monikulttuurisuus 

Monikulttuurisuuden nimiin vannovassa politii-
kassa on korostettu tulijoiden oman identiteetin, 
kulttuurin, uskonnon ja erityislaatuisuuden säilyt-
tämistä, tarvittaessa yhteiskunnan tukitoimin, esi-
merkiksi järjestöille myönnetyin tuin. Katsomme, 
että yhteiskunnan ja veronmaksajan tehtävä ei ole 
tukea tänne vapaaehtoisesti muuttavien ihmisten 
identiteettiä tai uskonnonharjoittamista.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän 
palveltava ensisijaisesti Suomea 
ja suomalaisia

Suomalaiset korkeakoulut houkuttelevat vähäva-
raisia ulkomaalaisia opiskelijoita maksuttomalla 
opetuksella ja usein englanninkielisillä opetusohjel-
milla. Tämän ”kansainvälistymisen” väitetään edis-
tävän Suomen kilpailukykyä ja nostavan yliopisto-
tutkimuksen laatua.

Maailman arvostetuimmat oppilaitokset eivät 
houkuttele huippuyksilöitä maksuttomalla vaan 
laadukkaalla opetuksella, ohjauksella ja tutkimuk-



Nyt vauhti päälle

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
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KAIKKI on mahdollista. Epävarmoja äänestäjiä on paljon. Ky-
symys on siitä, onko meistä potin ottajaksi. Kannatus pitää ha-
kea. Puolueen linja on ollut johdonmukainen ja kestävä. Olem-
me esittäneet vaihtoehtobudjetin, haastaneet hallituksen ja 
puolustaneet Suomen kansaa.

MINÄ en käsitä puhetta puolueen linjan epäselvyydestä. Ei 
se ainakaan minulle ole epäselvää, mitä me ajamme, mikä on 
linjamme ja vaihtoehtomme. Puolueen ohjelman mukaan on 
toimittu. Hieman hymyilyttää, kun puolue paistatteli gallup-
keulassa, jotkut puolueessa sanoivat, että ei tämä ole yhden 
miehen puolue. Nyt, kun on mennyt gallupeissa huonommin, 
samat tyypit sanovat, että tämä on puheenjohtajan vika.

VASTUU on aina johtajalla. Silti joukkue voittaa yhdessä ja 
kärsii tappion yhdessä, jos sellainen on tullakseen. Minä en 
ole politiikassa häviämässä, enkä lähdössä mihinkään. Puolu-
een johtopaikkoja saa vapaasti tavoitella. Pitää olla kyky, halu 
ja mahdollisuudet.

NYT kaikki me: vauhti päälle. Olen aloittanut tehostetun kier-
tämisen. Se on parasta vaalityötä, mitä minä osaan. Ja osaat si-
näkin. Ihmiset ovat elämän suola. Perussuomalaiset on Suo-
men politiikan ainoa mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla 
ja uudella sisällöllä. Vanhat puolueet eivät muuksi muutu, ei-
vätkä yhden asian sirpalepuolueet pärjää. 

HIILLOSTAMME hallitusta eurotukivälikysymyksellä. Tämä 
kelvoton tapa hoitaa eurokriisiä piti meidät hallituksen ulko-
puolella. Olimme oikeassa. Suomi on sotkettu miljardivastui-
siin ja taloutemme on jäätynyt. Välikysymyksestä lisää lehtem-
me seuraavilla sivuilla.

PERUSSUOMALAISET on paras puolue meille suomalaisille. 
Tämä on oma puolueemme, me päätämme puolueemme linjas-
ta ja politiikasta - eivät muut puolueet, saati media.

Yle hassaa veronmaksajien rahoja

OLEN tyytymätön Yleisradion toimintaan. Yle on tekemässä 
Perussuomalaisista omaa MOT-jaksoa. Puolueesta poispotkit-
tujen ja eronneiden myrkynkylvö jatkuu. Olen saanut asiasta 
luotettavaa tietoa. Tehdäänkö vastaavaa jaksoa muista puolu-
eista? 

YLE tekee niin kuin haluaa. En lähde kuvitukseksi moiseen 
mollausjaksoon. Haastattelun annan - suorassa lähetyksessä, 
muuten en. Onko Ylellä liikaa rahaa, kun samoja mustamaa-
luksia käsitellään viikosta toiseen? Mitään perää niissä ei ole.

PUOLUEEN tukisäätiö myönsi viime kokouksessaan vaali-
avustusta jokaiselle piirille. Sitä varten se on perustettu. Puo-
lueen toiminnan tukemiseen. Viranomaisilla ei ole ollut mitään 
moitittavaa säätiön toiminnasta. Sama pätee puoluekokouk-
seen ja ehdokasasetteluun. Jokaisen puolueen jäsenen perus-
velvollisuus on valhetiedon torjuminen. 

Taistelu tuulimyllyjä vastaan

TUULIVOIMAN syöttötariffit merkitsevät veronmaksajille 
300 miljoonan euroa vuosittaista laskua. Tämä on sulaa hul-
luutta. Maksamme tuulitukiaisina seuraavien kymmenen vuo-
den aikana 3 000 000 000 euroa, siis 3 miljardia euroa. Sillä 
rahalla rakentaisi 23 uutta lastensairaalaa. Että sellaista myl-
lytystä. 

PERUSSUOMALAISET eivät hyväksy tällaista hassausta. 
Kannatamme järkevää ja turvallista energiapolitiikkaa, jolla 
taataan yritysten kilpailukyky ja kohtuullinen sähkön hinta ko-
titalouksille. Täällä maailman katolla ei pärjätä korkealla ener-
gian hinnalla. Jostain se tulos ja raha pitää saada, jolla hyvin-
vointimme rahoitetaan.

sella. Laadun ylläpitäminen edellyttää rahaa, 
jota kerätään usein varsin korkeillakin luku-
kausimaksuilla. EU-alueen ulkopuolelta tu-
leville opiskelijoille pitää asettaa lukukausi-
maksut.

Suomen maksuton korkeakoulutus on suo-
malaisten rahoittama, eikä siihen siksi voi 
olla subjektiivista oikeutta muilla kuin suo-
malaisilla. Maksuttomasti opiskelevat ulko-
maalaiset syövät oppilaitosten resursseja, 
vievät opiskelijapaikkoja, eivätkä käytännös-
sä edes jää valmistumisensa jälkeen Suomeen 
töihin, koska englanninkielinen opetus ei 
edellytä heiltä suomen kielen opiskelua.

Ei positiivista syrjintää 
rekrytoinnissa

Monet kunnat suosivat rekrytoinnissaan 
vähemmistöihin kuuluvia työnhakijoita. Me-
nettelyllä pyritään siihen, että eri etniset ja 
kielelliset ryhmät olisivat edustettuna julki-
sen sektorin henkilöstössä väestösuhdettaan 
vastaavalla osuudella.

Mielestämme tasa-arvon tulee tarkoittaa 
mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei lopputulok-
sen tasa-arvoa. Ratkaisu vähemmistöjen työl-
listymisongelmiin on työelämävalmiuksien 
kehittäminen, eivät kiintiöt.

Kansalaisuuden oltava palkinto

Motivaation kotoutumiseen tulee lähteä 
maahanmuuttajasta itsestään. Suomen kan-
salaisuus ei saa olla itsestäänselvyys, vaan se 
tulee nähdä palkintona jo tapahtuneesta ko-
toutumisesta. Kotoutumista taas on mitatta-
va mielekkäillä mittareilla kuten kielitaidolla, 
kyvyllä huolehtia omasta toimeentulostaan ja 
halulla elää yhteiskunnan sääntöjen mukaan. 
Myös odotusajan tulisi olla nykyistä pidempi 
riippumatta siitä, onko henkilö tullut maahan 
työ-, humanitaarisilla vai muilla perusteilla.

On myös selvitettävä mahdollisuudet muut-
taa kansalaisuuslainsäädäntöä niin, että jo 
myönnetty kansalaisuus voitaisiin tietyissä 
olosuhteissa peruuttaa.

Kaksoiskansalaisuus tulisi sallia vain hyvin 
poikkeuksellisissa tapauksissa.

Kotiseutumatkailu ja jihad-turismi

Turvapaikkamenettely on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka kokevat kotimaassaan vainoa. 
Jos humanitaarisin perustein oleskeluluvan, 
ja mahdollisesti myöhemmin kansalaisuu-
den, saanut henkilö lomailee kotimaassaan, 
lähettää sinne lapsiaan ”kulttuuria oppi-

maan”, tai pahimmassa tapauksessa osallis-
tuu siellä sotatoimiin, voidaan päätellä, että 
hän itse ei pidä lähtömaataan liian vaaralli-
sena. Tällaisissa tapauksissa suojeluntarpeen 
tulee katsoa päättyneen ja ainakin humani-
taarisin perustein saatu oleskelulupa pitää 
peruuttaa.

Viranomaisten tietojenvaihtoa 
kehitettävä

Ulkomaalaislain mukaan se, että ulkomaa-
lainen toistuvasti turvautuu toimeentulo-
tukeen, on peruste oleskeluluvan lakkaut-
tamiselle. Kuitenkin sosiaaliturvaa koskeva 
lainsäädäntö estää toimeentulotukipäätök-
siä tekevää viranomaista ilmoittamasta tällai-
sista asiakkaista ulkomaalaisviranomaisille. 
Tämä on esimerkki huonosta lainsäädännös-
tä, joka estää viranomaista suorittamasta teh-
täviään ja joka toimii suoraan vastoin suoma-
laisen veronmaksajan etua.

Toimeentulotuesta päättäville virkailijoil-
le on asetettava velvoite ilmoittaa toistuvasti 
toimeentulotukea hakevista ulkomaalaisista 
ulkomaalaisviranomaisille. Erityisesti EU:n 
sisäistä ”köyhyyssiirtolaisuutta” voidaan täl-
lä tavoin hillitä.

Paperittomien palvelut ja 
kerjäläisongelma

Suomessa on sekä valtion että kuntien ta-
solla keskusteltu maassa laittomasti oleske-
leville tarjottavista terveyspalveluista. Perus-
suomalaisten yksiselitteinen kanta on, että 
maassa laittomasti oleskelevat on poistetta-
va maasta, eikä heitä pidä houkutella maahan 
julkisilla palveluilla.

Suomen, kuten muidenkin Länsi-Euroo-
pan maiden, kaupunkeja ovat Romanian ja 
Bulgarian EU-jäsenyyden alkamisesta lähti-
en riivanneet näistä maista saapuneet roma-
nikerjäläiset. Kerjäläisyyteen liittyy runsaasti 
enemmän tai vähemmän järjestäytynyttä ri-
kollisuutta kuten katuryöstöjä, myymälävar-
kauksia sekä asuntomurtoja.

Näihin ilmiöihin voidaan puuttua tehok-
kaimmin kieltämällä kerjääminen järjestys-
laissa.

Katso video: 

TEKSTI PERUSSUOMALAISTEN 
      MAAHANMUUTON OHJELMATYÖRYHMÄ
      KUVAT SUOMEN UUTISET JA LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN euro-
parlamentaarikko Jussi Halla-
ahon ilmoitus, ettei hän lähde 
eduskuntavaaliehdokkaak-
si, yllätti yleisön ja tiedotusvä-
lineet.

Halla-aho kertoi, että kun 
hän ja Sampo Terho ottivat eh-
dokkuudet esille keskenään, 
kävi ilmi, että molemmat ajat-
telivat asiasta samalla taval-
la. Terho ilmoittikin joulun alla 
tulevansa ehdokkaaksi Suo-
meen, hän sanoi pyrkineensä 
aina vaikuttamaan Suomessa. 
Halla-aho taas katsoi, että tällä 
vaalikaudella hänen vaikutus-
valtansa on suurempi europar-
lamentissa.

- Olemme päässeet Terhon 
kanssa hyviin asemiin euro-
parlamenttiryhmässämme ja 
sen valiokunnissa. Olen pääs-
syt niihin paikkoihin, joissa 
voin vaikuttaa itselleni tärkei-
siin asioihin ongelmien juurel-
la EU-parlamentissa.

- Ryhmästä on lähtenyt pal-
jonkin henkilöitä kansallisiin 
tehtäviin. Se ei haittaa, jos kan-
sallinen ryhmä on suuri. Mut-
ta jos Terho ja minä lähdemme 
molemmat, tulee asioiden hoi-
toon katkos. Me olemme pal-
jolti samoilla linjoilla, mutta 
tilalle tulevat Pirkko Ruohonen-
Lerner ja Toimi Kankaanniemi 
ovat profiililtaan toisenlaisia.

Halla-aho: Olen tarpeellisempi 
Brysselissä

Halla-aho painotti, että 
Helsingin piirissä on lu-
kuisia hyviä ehdokkai-
ta, jotka voivat jatkaa 
hänen edustamaansa 
linjaa.
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PS E D U S K U N T A

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohta-
ja Hanna Mäntylä tyrmää hallituksen esi-
tyksen, joka laajentaisi laittomien maahan-
muuttajien terveydenhuoltopalveluja.

Vuoden 2011 hallitusneuvottelujen kipupiste olivat 
Kreikan tukipaketit. Jyrki Kataisen oli väen vängällä 
saatava hallitukseensa tukipaketeille myönteiset kump-
panit. Perussuomalaiset jäi ulkopuolelle ja niin Suomi 
sai neljäksi vuodeksi toimintakyvyttömän hallituksen. 

HALLITUS esittää, että Suo-
messa paperittomasti oleske-
levilla maahanmuuttajilla oli-
si oikeus ”terveydenhuollon 
ammattihenkilön välttämät-
tömiksi arvioimiin, lyhytkes-
toisiin terveyspalveluihin”. 
Kunnat joutuisivat tarjoa-
maan paperittomille maa-
hanmuuttajille myös raskau-
teen ja synnytykseen liittyvät 
palvelut. Laittomien maahan-
muuttajien lapset saisivat sa-
mat palvelut kuin suomalai-
set lapset.

- Sosiaali- ja terveysminis-
teriön kesällä 2014 tartun-
tatautilakiesityksen mukaan 
vastuu näistä kuuluisi kunnil-
le – myös kustannusten osal-
ta. Useat kuullut tahot toi-
vat tähän esitykseen vahvasti 
kriittiset kannanottonsa mm. 
epärealistisista kustannus-
arvioinneista, lisääntyvästä 
terveysturismista ja monis-
ta muista riskitekijöistä, joi-
ta eivät ole vain terveydelliset 
tai taloudelliset seikat, Han-
na Mäntylä kirjoittaa blogis-

PERUSSUOMALAISET jät-
ti 20.1. välikysymyksen euro-
kriisin hoidosta ja Kreikan ti-
lanteesta. Perussuomalaiset 
vaatii hallitusta kertomaan 
välikysymykseen vastates-
saan suoraan, mistä Kreikan 
kriisissä ja sen hoitamises-
sa on todella kysymys. Edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Jari Lindström vetosi väli-
kysymyksen tiedotustilaisuu-
dessa myös mediaan.  

- Toivon kriittistä suhtautu-
mista hallituksen vastauksiin: 
tähänastisen kokemuksen 
perusteella vastaukset ovat 
enimmäkseen ympäripyörei-
tä latteuksia.

PS pitänyt ainoana 
linjansa

Puheenjohtaja Timo Soini 
perusteli välikysymyksen jät-
tämistä sillä, että asia on ylei-

saan.
- Tartuntatautilakiesitys lai-

tettiin odottamaan lisäsel-
vityksiä puutteellisten vai-
kutusarviointien vuoksi. 

Miksi hallitus 
hyysää laittomia 
maahanmuuttajia?

Hanna Mäntylä:

PS eurokriisistä:

Tämän jälkeen hallitus ryh-
tyi pikavauhtia valmistele-
maan lakia paperittomien 
terveydenhuollosta, joka on 
tartuntatautilakiakin laajem-
pi. Myös tässä lakiesitykses-
sä kaikki vaikutusarvioinnit 
ovat puutteellisia.

Kiireellinen hoito jo 
turvattu

Mäntylä sanoo sosiaali- ja 
terveysministeriön esittä-
neen tartuntatautilakia uu-
distaessaan laittomasti maas-
sa oleville myös kroonisten 
ja huomattavan kalliiden tar-
tuntatautien seulontaa ja 
elinikäistä hoitoa. Nyt käsit-
telyyn tulleen lakiesityksen 
sisältö on huomattavasti tätä-
kin laajempi.

- Esimerkiksi kroonisen c-
hepatiitin hoito maksaa noin 
90 000 euroa/hlö ja vastus-
tuskykyiseksi todettu tuber-
kuloosi (kahden vuoden hoi-
to) noin 160 000 euroa/hlö/
vuosi. Koska lakiesitys kattaa 
laittomien maahanmuuttaji-
en pitkäaikaishoidon, halli-
tuksen arviot 500 000 eu-
ron kustannuksista eivät pidä 
missään tapauksessa paik-
kaansa.

- On syytä korostaa, että 
kiireellinen hoito on jo nyt 
turvattu laittomille maassa 

olijoille. Yleisvaaralliset tar-
tuntataudit on myös saatu 
pysymään tällä tavoin aisois-
sa, Mäntylä huomauttaa.

Terveysturismia 
karsittu Euroopassa

Mäntylä sanoo Suomen ve-
tävän nyt hallituksen kans-
sa aivan omaa linjaansa, joka 
ei tällä kertaa perustu edes 
EU:n vaatimuksiin.

- Ranskasta on tullut varoit-
tavia viestejä lisääntynees-
tä terveysturismista myös 
EU:n ulkopuolisten mai-
den kansalaisten osalta. Es-
panja ja Portugali tekivät 
tiukentavia toimia juuri li-
sääntyneen terveysturismin 
vuoksi. Saksassa vaaditaan, 
että terveydenhuollon hoito-
henkilökunnan on ilmoitetta-
va viranomaisille laittomas-
ti maassa olevasta henkilöstä. 
Suomessa ei, sillä meillä ve-
dotaan salassapitosäädöksiin.

Mäntylän mielestä esitys 
asettaa jo lähtökohtaisesti ih-
miset eriarvoiseen asemaan.

- Suomalainen veronmak-
saja jälleen kerran mak-
saa, muttei saa niitä oikeuk-
sia, jotka perustuslain tulisi 
turvata. Samalla perustusla-
kiinkin vedoten laittomasti 
maassa oleville laajennetaan 
oikeuksia maksuttomiin pal-

Hanna Mäntylä

Kertokaa 
kansalle suoraan, 
mistä tässä 
on kysymys!
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veluihin.  Eriarvoistuminen 
Suomessa saa aivan uuden 
ulottuvuuden.

Ministeri tuohtui 
keskustelusta

Hallituksen esitys ei saanut 
lämmintä vastaanottoa edus-
kunnassakaan, mikä ärsyt-
ti peruspalveluministeri Su-
sanna Huovista.

- Haluan hyvin selkeästi to-
deta sen, että en pidä kovin 
paljon siitä sävystä, jossa täs-
sä keskustelussa on oltu nyt 
liikkeellä. Että joidenkin pe-
riaate on tärkeämpi kuin tois-
ten. Täällä sanotaan, että 
tämä on periaatteellinen ky-
symys. Niin tämä on! Tämä 
on myös minulle periaatteel-
linen kysymys, siltä kannalta, 
että tämä liittyy ihmisoike-

uksiin, tämä liittyy haavoittu-
vassa asemassa olevien nais-
ten, raskaana olevien naisten 
ja lasten asemaan hyvinvoin-
tivaltiossa, jonka nimi on 
Suomi, Huovinen selitti ja sa-
noi laajennuksen koskevan 
”vain” 1 000-2 000 henkilöä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

HALLITUKSEN esitys, joka pa-
rantaisi laittomasti maassa 
olevien oikeuksia terveyden-
hoitoon, tuomittiin jyrkäs-
ti eduskunnan lähetekeskus-
telussa.

Perussuomalaisten Maria 
Lohela piti ongelmaa erityi-
sesti periaatteellisena. 

- Kun Suomessa on poliisi, 
jonka tehtäviin kuuluu etsiä 
ja poistaa maassa laittomas-
ti oleskelevia henkilöitä, niin 
nyt sitten tällä esityksellä siir-
retään toiselle julkista tahoa 
edustavalle puolelle, eli salas-
sapitovelvollisuuden piiriin 
kuuluvalle terveydenhuollon 
henkilöstölle. Eli yhden jul-
kisen tahon tavoite on aivan 
toinen kuin toisen, tässäkin 
on todella iso ristiriita, Lohela 
huomautti.

Juho Eerola muistutti, että 
nykyinen laki takaa jo kiireel-
lisen hoidon ihmisille, oli heil-
lä papereita tai ei.

- Mutta nyt ollaan tosiaan 
avaamassa aikamoista Pan-
doran lipasta. Jos nyt lap-
sista puhutaan, niin seuraa-

vaksi lienee varmaan oikeus 
tähän maksuttomaan perus-
opetukseen, joka olisi lapsille 
YK:n yleissopimuksen 28. ar-
tiklan mukainen oikeus, Eero-
la arvioi.

- Nämäkö kaikki pitäisi näil-
le paperittomillekin ihmisil-
le maksaa?

Mika Niikko huomautti esi-
tyksen oudosta virheestä: 
kun huojennus koskisi vain 
paperittomia maahantuli-
joita, se jättäisi mm. maas-
sa laillisesti, mutta vailla va-
kuutusturvaa oleskelevat, 
Kaakkois-Euroopasta lähtöi-
sin olevat romanitaustaiset 
henkilöt lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Hänen mukaan-
sa kiireellinen hoito on pe-
rusteltua, mutta halu ulottaa 
terveyspalvelut koskemaan 
myös lyhytkestoisia terveys-
palveluja on ristiriitaisesti pe-
rusteltu.

Esitys jäi toistaiseksi pöydäl-
le ja sen käsittely jatkuu myö-
hemmin.

Esitys teilattiin 
eduskunnassa

sen moraalin kannalta tärkeä. 
- Kreikan tukipolitiikka oli 

ainoa syy, jonka takia perus-
suomalaiset jäivät ulos Jyrki 
Kataisen (kok.) hallitukses-
ta. Ja perussuomalaiset on ai-
noana puolueena ollut tuki-
politiikasta johdonmukaisesti 
samaa mieltä – ja oikeassa!

- Slovakia jäi tukipaketeis-
ta ulos, eikä sille tapahtu-
nut mitään! Eurokriisi olisi 
jo historiaa, jos syylliset oli-

si pantu maksamaan, Soini 
manaa.

”Vakuudet”, joilla ei 
ollut mitään virkaa

Soini moitti voimakkaas-
ti vasemmistoliittoa, joka 
edellisten eduskuntavaali-
en alla vastusti voimakkaasti 
EU-tukia, mutta kääntyi nii-
den kannalle, kun hallituk-
seen halutti niin kovasti. SDP 
taas hankki Jutta Urpilai-
sen (sd.) johdolla niin sano-
tut ”vakuudet”, joilla ei ole 
mitään virkaa, ja nyt valtio-
varainministeri Antti Rinne 
(sd.) vakuuttaa Kreikan mak-
savan velkansa. 

Perussuomalaisten puheen-
johtaja muistutti myös, että 
Suomen Kreikka-vakuuksi-
en arvo on nolla: kyseessä on 
tuottojenvaihtosopimus. Hal-
litus julkisti sopimukset vasta 
oikeuden päätöksen jälkeen 
julistettuaan itse ne salaisiksi. 

- Mikseivät muut maat tuot-
tojenvaihtosopimusta halun-
neet? Koska se on kallis eikä 
se tuota – se on huono dii-
li! Sellaisia saa Lontoosta päi-
vittäin, hinta on 600 puntaa 
tunti. Suomi maksoi sopi-
muksesta summan, jolla oli-
si saanut 11 lastensairaalaa. 
Sopimus ei nyt tuota – ja las-
tensairaalaa rakennetaan li-
paskeräyksellä ja Cheekin 
konsertilla! On väitetty yhtä, 
totuus on toinen, Soini si-
valsi.

- Saapa nähdä, onko pu-
heenjohtaja Antti Rinteen ja 
valtiovarainministeri Ant-

ti Rinteen eurolinja sama. 
Ja entäpä keskusta – Matti 
Vanhanenhan (kesk.) aloitti 
koko tukihomman, Soini ap-
rikoi. 

Vanhanen totesi pääminis-
teriaikanaan, että suomalais-
ten veronmaksajien ei ole 
syytä olla huolissaan rahan 
lainaamisesta Kreikalle, sillä 
Suomi tekisi lainajärjestelyllä 
tuntuvaa voittoa.

Euroalue 
syväjäässä

Eurokriisi on nyt jatkunut 
viisi vuotta. Koko euroalue 
on jäässä. Sen sijaan USA, Ja-
pani ja Britannia kasvavat, 
euromaista vain Saksa. Vai-
keuksissa ovat myös Espan-
ja, Portugali ja Irlanti, joka 
pakotettiin pankkitukiin. Ja 
sielläkin käydään oikeut-
ta pankista, joka manipuloi 
markkinoita ja otti ylimääräi-
siä voittoja.

- EU tiesi tästä, mutta vaati 
silti pankin pelastamista, Soi-
ni syytti.

Islanti sen sijaan teki niin 
kuin perussuomalaiset alun 
perin esittivät: ei pelastettu 
pankkeja vaan kansa.  Työttö-
myys on nyt neljässä prosen-
tissa ja Islanti maksaa velko-
jaan vapaaehtoisesti.

Suomen Kreikka-vastuut 
lienevät noin 7 miljardia. Soi-
ni vaatiikin nyt välikysymyk-
sessään hallitusta paljasta-
maan tarkan luvun. 

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA SUOMEN UUTISET

Timo Soini välikysymyksen infotilai-
suudessa. Soinin kädessä kuva Jutta 
Urpilaisen ja Kreikan valtiovarainmi-

vakuuksien allekirjoitustilaisuudesta.

Matti Vanhanen: 

Kreikalle lainaaminen 
on Suomelle voitollista
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Itäinen naapurimaamme on vuosikymme-
nien ajan hallinnut laajaa ranta-aluetta 
Suomenlahdella. 
VENÄJÄN federaatio omis-
taa arvokkaan rantatontin 
Kirkkonummen Porkkalas-
sa. Itäisen naapurimaan hal-
linnoimaan kiinteistöön kuu-
luu noin 17 hehtaaria maata 
sekä Suomenlahdelle avau-
tuva, noin kolmen hehtaarin 
vesialue. 

Laaja maa-alue on enim-
mäkseen metsittynyttä. Ran-
taviivan läheisyydessä on 
kolme matalaa rakennusta. 
Kauempana rannasta on suu-
rehko, pitkä tiilitalo, jota on 
vaikea havaita koska talo on 
katseilta suojassa korkeiden 
puiden takana. Rakennukset 
ovat Venäjän suurlähetystön 
käytössä. Tonttinaapurien 
maista Venäjän alue on rajat-
tu metalliverkkoaidalla. Ton-
tille on kulkuyhteys kapean 

metsätien kautta. 

Tontti siirtyi 
vaihtokaupassa

Venäjän omistusoikeus 
maa-alueeseen sai alkunsa 
jo yli 40 vuotta sitten. Maan-
mittauslaitoksen kiinteistö-
tietorekisterin mukaan tontti 
päätyi vaihtokaupassa silloi-
selle Neuvostoliitolle joulu-
kuussa 1973. Vaihdon toisena 
osapuolena oli Keskus-Sato, 
eli nykyisen asuntosijoitusyh-
tiö Saton edeltäjä. 

1970-luvulla allekirjoite-
tussa vaihtokirjassa sovittiin, 
että Neuvostoliiton edustus-
to luovuttaa Keskus-Saton 
omistukseen kaksi Kauniai-
sissa sijaitsevaa maa-aluet-
ta, ja vastineeksi Keskus-Sa-

to luovuttaa Neuvostoliiton 
edustustolle rantatontin 
Kirkkonummelta. Vaihtokau-
passa ei siis liikkunut rahaa. 
Vaihtokirjan mukaan luo-
vutuksiin ei myöskään sisäl-
tynyt mitään irtainta omai-
suutta. 

Ministeriö todisti 
omistusoikeuden

Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen Suomen ulkoministe-
riö allekirjoitti vuonna 1992 
maa-aluetta koskevan todis-
tuksen. Asiakirjassa Suomen 
hallitus tunnusti Venäjän fe-
deraation Neuvostoliiton jat-
kajavaltioksi siitä johtuvine 
oikeuksineen. Tämän mu-
kaisesti maa-alue Porkkalas-

Venäjällä suuri 
rantatontti Porkkala

sa siirtyi Venäjälle. Venäjän 
virallinen omistusoikeus, eli 
lainhuuto on kuitenkin kir-
jattu Maanmittauslaitoksen 
lainhuutorekisteriin vasta 
vuonna 1997. 

Venäjän hallinnoimalle ran-
tatontille on rakennettu sau-
na ja lomarakennus vuonna 
1973. Vasta 1980-luvun lopus-
sa sinne valmistui myös pää-
rakennus, jolle rakennuslupa 
haettiin 1986. Muuta raken-
nustoimintaa tontilla ei sit-
temmin ole ollut. 

Merivoimien 
tukikohta lähellä 

Venäjän hallinnoima ran-
tatontti on Suomenlahden 
kapeimmalla kohdalla, sil-
lä Porkkalasta on meriteit-
se matkaa Viroon vain alle 50 
kilometriä. Tontin sijainti on 
muutenkin keskeinen ja mer-
kittävä. Lähialueella, vain 
muutaman kilometrin päässä 
on Upinniemen varuskunta, 
joka on Suomen merivoimien 

PS P O L I T I I K K A

Suomenlahden meripuolustus-
alueen päätukikohta. Helsin-
kiin Porkkalasta on matkaa 50 
kilometriä. 

Itäinen naapurimme on tun-
netusti osoittanut aiemminkin 
mielenkiintoa Kirkkonummen 
Porkkalan maita kohtaan. Neu-
vostoliitto vuokrasi Suomel-
ta Porkkalan niemimaan soti-
lastukikohdakseen jo vuonna 

Naapurimaan oudot 
maanomistukset
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assa

MAANMITTAUSLAITOKSEN 
entinen pääjohtaja Jarmo Ra-
tia paljasti lokakuussa, että 
Venäjä omistaa suuren ran-
tatontin myös Ahvenanmaan 
Saltvikissa. 

Ahvenanmaan pohjoisosas-
sa sijaitseva Saltvik on pieni, 
vain alle 2000 asukkaan kun-
ta. Kiinteistörekisterin tieto-
jen mukaan Norrudden-ni-
misen tilan kokonaispinta-ala 
on noin 1,8 hehtaaria ja sen 
omistajaksi on siis merkit-
ty Venäjän federaatio. Tila ra-
joittuu niemenkärkeen ja sil-
lä on merenrantaa noin 200 
metriä. Toistaiseksi maa-alu-
eella ei ole rakennuksia.

 
Lohkottu suuremmasta 
maa-alueesta 

Ratian paljastuksesta uuti-
soi ensimmäisenä sano-

malehti Keskisuo-
malainen. Sen 

jälkeen tila ni-
mettiin jul-

kisuudessa 
Putin-ton-
tiksi, sillä 
tontti loh-
kottiin suu-

remmasta 
maa-aluees-

ta Venäjän 
presidentinhal-

linnon käyttöön 
jo vuonna 2009. Presi-

dentti Vladimir Putinin leh-
distösihteeri Dmitri Peskov 
kuitenkin lausui asiaa tiedus-
telleelle Nya Åland -lehdel-
le, ettei Putinilla ole yksityistä 
maaomistusta ulkomailla. 

Tontti on osa maa-aluetta, 
joka on ollut aikoinaan sak-
salaisessa yksityisomistuk-
sessa. Nämä maat siirtyivät 
vuoden 1947 Pariisin rauhan-
sopimuksen ehtojen mukai-
sesti Neuvostoliitolle, jolta 

VARAKKAAT venäläiset ovat 
viime vuosina hankkineet mai-
ta erityisesti Itä-Suomesta, lä-
hinnä vapaa-ajanviettotarkoi-
tuksiin. Suomen lain mukaan 
ulkomaalainen voi saada Suo-
mesta maata omistukseen-
sa myös esimerkiksi perintö-
nä tai vaihtokaupalla. Venäjältä 
maan omistaminen on sen si-
jaan ulkomaalaisille tiukasti ra-
joitettua.

Venäjän maalain mukaan ul-
komaiden kansalaiset eivät voi 
omistaa kiinteistöjä raja-alu-
eilla, eivätkä myöskään muilla 
Venäjän lainsäädännössä erik-
seen määrätyillä alueilla. Jo 
vuonna 2011 silloinen presi-
dentti Dmitri Medvedev vahvis-
ti määräyksellään alueita, joita 
ostokielto koskee. Kielto ulot-
tuu käytännössä koko Suo-
men vastaiselta rajalta pitkälle 
eteenpäin, ja myös kattaa suu-
relta osin Karjalan kannaksen. 

Eduskunnassa oli viime vuon-
na esillä lakialoite Euroopan 
talousalueen ulkopuolisten 
tahojen maakauppojen rajoit-
tamisesta. Lakialoitteen mal-
lin mukaisesti maakauppojen 
edellytyksenä olisi ollut viiden 
vuoden asumisaika maakun-
nassa. 

Perussuomalaisten eduskun-

taryhmä tuki kokonaisuudes-
saan lakialoitetta, jonka takana 
oli ensin yli 100 kansanedus-
tajaa. Sittemmin aloite joutui 
kuitenkin vastatuuleen ja mo-
net edustajat vetivät allekir-
joituksensa pois. Loka-
kuussa aloite kaatui 
lakivaliokunnas-
sa, joten asia ei 
edisty enää 
tällä vaali-
kaudella. 

Perussuo-
malaisten 
1. varapu-
heenjohta-
ja, kansan-
edustaja Jussi 
Niinistö esitti 
viime vuonna ve-
näläisten maa- ja kiin-
teistökauppojen kieltämistä, 
koska vastavuoroisuus naa-
purimaiden välillä ei tällä het-
kellä toteudu. Kansanedusta-
ja Reijo Tossavainen tiedusteli 
ulkoministeri Erkki Tuomiojal-
ta jo vuonna 2012 hallituksen 
toimenpiteistä vastavuoroi-
suuden periaatteen toteutu-
miseksi. Ministeri Tuomioja ei 
kuitenkaan suoraan ottanut 
kantaa venäläisten maakaup-
pojen kieltämiseen. 

Rakentamaton
tontti kuuluu 
Venäjän presiden-
tinhallinnolle.

malehti K
malain

jälk
m

k

r
m

ta V
presi

linnon k
jo vuonna 20

kaatui 
s-
i 

ve-
- ja kiin-

Venäjällä myös pala 
Ahvenanmaata 

Vladimir Putin

Kauempana rannasta on suurehko, pitkä tiilitalo, jota on vaikea 
havaita koska talo on katseilta suojassa korkeiden puiden takana. Tontin rakennukset ovat Venäjän suurlähetystön käytössä.

Suomalaisten 
maakauppoja on tiukasti 
rajoitettu

Maa-
hankintojen uskotaan olevan strategisia. Kyse voiolla etupiiriajattelun mukaisesta kohde-maan varaamisestaja haltuun ottamisesta.

1944, ja alkuperäisen sopi-
muksen mukaan Porkka-
la olisi palautunut Suomelle 
vasta 1994. Kuitenkin suh-
teet kohentuivat 1950-lu-
vulle tultaessa. Suomel-
le Porkkala palautettiin jo 
tammikuussa 1956. 

TEKSTI ILKKA JANHUNEN 
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 

tontti myöhemmin siirtyi Ve-
näjän omistukseen. 

Outoja kauppoja 
myös Turussa

Myös venäläistaustainen, 
Suomeen rekisteröity Airiston 
Helmi Oy on hankkinut me-
renranta- ja saarikiinteistö-
jä Turun saaristosta. Yrityksen 
omistamat maa- ja vesialueet 
ovat Turun ja Naantalin sata-
miin johtavilla syvävesiväylil-
lä, jotka ovat Suomen puolus-
tuksen ja huoltovarmuuden 
kannalta keskeisiä saaristome-
ren väyliä.

Maahankintojen uskotaan 
olevan strategisia. Kyse voi 
olla etupiiriajattelun mukai-
sesta kohdemaan varaamises-
ta ja haltuun ottamisesta. 

Ulkomaille kuuluvia 
maaomistuksia hankala 
selvittää 

Ulkovaltojen tai ulkomaiden 
kansalaisten maaomistukset 
Suomessa ovat nousseet usein 
kansalaiskeskustelun aiheeksi, 
mutta omistuksista on hanka-
laa kerätä kattavaa selvitystä. 

Rekisteröityjen maanomis-
tusyksikköjen, eli kiinteistöjen 
omistustiedot ovat Suomessa 
julkisia. Kuitenkin tietoja saa 
vain yksilöidysti kunkin kiin-
teistön kohdalla. Maanmitta-
uslaitoksen ylläpitämästä kiin-
teistörekisteristä ei siten voi 
tehdä hakuja esimerkiksi yk-
sittäisen henkilön tai muun ta-
hon kaikista maaomistuksista.

Venäjän omistamalta 
tontilta on matkaa 
linnuntietä Upinnie-
men varuskunta-alu-
eelle vain muutama 
kilometri.

Kartta Google Maps
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Viranomaiset käsittelevät vuosittain tu-
hansia oleskelulupahakemuksia perhesi-
teiden perusteella. Myönteisiä päätöksiä 
tehdään lumeliitoista huolimatta.

MAAHANMUUTTOVI-
RASTO ja poliisi selvittävät 
avioliittoon perustuvien ha-
kemusten osalta perhesiteen 
luonnetta ja aitoutta. Viran-
omaisten mukaan osa lume-
liitoista jää kuitenkin huo-
maamatta tai sitä ei pystytä 
osoittamaan. Erityisen han-
kalia ovat lumeliitot, jois-
sa vain toinen puolisoista on 
solminut suhteen vilpillisin 
mielin. Suomessa asuva siis 
uskoo, että kyseessä on aito 
avioliitto, mutta oleskelulu-
van hakijalla ei ole aikomus-
takaan jatkaa liittoa luvan 
myöntämisen jälkeen. 

- Selvityksessä ei välttämät-
tä havaita tai pystytä osoit-
tamaan, että kyseessä on 
lumeliitto. Joissain tapauk-
sissa suullinen kuuleminen 
on opeteltu etukäteen niin, 
että vastauksissa ei tule esil-
le mitään luvan myöntämi-
sen estäviä seikkoja, Maahan-
muuttoviraston johtaja Tiina 
Suominen kertoo.

Joskus lumeliittoja jatke-
taan myönteisen päätöksen-
kin jälkeen, jos oleskeluluvan 
saanut ei ole varma, saako 
hän jatkossakin jäädä Suo-
meen. Liitto purkaantuu vii-

meistään siinä vaiheessa, kun 
pariskunnalle syntyy lapsi. 

Poliisihallituksen ylitar-
kastaja Juhani Ruutu ker-
too, että viranomaiset saavat 
ajoittain yhteydenottoja suo-
malaisilta, jotka kokevat tul-
leensa huijatuksi avioliittoon.

- Näihin tapauksiin on han-
kalampaa puuttua. Varsin-
kin silloin, kun oleskeluluvan 
saamisesta on kulunut aikaa, 
Ruutu toteaa.

Kulttuurisyyt 
huomioidaan

Vuonna 1997 Euroopan 
unioni antoi toimenpideoh-
jeita lumeliittoja varten. Vi-
ranomaisen hälytyskellojen 
pitäisi soida, jos pariskunnal-
ta puuttuu yhteinen elämä, 
avioliitosta on maksettu ra-
haa tai osapuolilla ei ole yh-
teistä kieltä. Kuulemisten ja 
asiakirjojen perusteella arvi-
oidaan myös, onko suhtees-
sa asianmukainen tuntemus 
toisesta.

- Nimet ja syntymäaika, tie-
toa toisen vanhemmista, si-
saruksista ja työnteosta sekä 
opiskelusta. Nämä tiedot pi-

täisi olla hallussa, Suominen 
sanoo.

Oleskelulupahakemuksen 
hylkääminen vaatii viran-
omaiselta perusteet. Vaikeus 
päätöksen teossa onkin täs-
sä: vaikka yksi näistä edellä 
mainituista seikoista viittaisi-
kin lumeliittoon, pelkästään 
sen takia ei voi tehdä kielteis-
tä päätöstä. 

- Täytyy esimerkiksi ottaa 

Naimisiin vain 
oleskeluluvan 
vuoksi

PS P O L I T I I K K A

huomioon erilaiset kulttuu-
risyyt. Monissa uskonnoissa 
seurustelu ei ole sallittua en-
nen avioliittoa ja joihinkin ri-
tuaaleihin kuuluu niin sanot-
tu myötäjäisten maksaminen, 
Suominen kertoo.

200 käryä vuodessa

Lumeliittojen vuosittainen 
määrä on pysynyt pitkään sa-

mana. Määrät eivät ole hälyt-
täviä, mutta viranomaiset ot-
tavat asian silti vakavasti.

- Tarkan seurannan vuoksi 
ilmiö ei ole kasvanut Suomes-
sa. Maailmalla tiedetään, että 
täällä - toisin kuin monessa 
muussa EU-maassa - oleske-
luluvan saaminen lumeliiton 
perusteella ei ole helppoa, 
Maahanmuuttoyksikön joh-
taja Suominen sanoo. 

Lumeliitot yleistyvät 
myös Suomessa

Turkkilaisen 
Lezgin Cakirin 
ja suomalaisen 
Heli Viertolan 
avioliittoa epäil-
tiin lumeliitoksi 
2009. Miehen 
saamaa karko-
tuspäätöstä käsi-
teltiin hallinto-
oikeudessa.

LUMELIITON tarkoituksena 
on saada liiton toiselle osa-
puolelle oleskelulupa. Lume-
liitoista ei ole erillistä lakia, 
vaan päätökset perustuvat 
maahantulosäännöksiin. Sel-
vitys korostuu erityisesti oles-
kelulupa- ja oleskelukorttiha-
kemusten osalta. 

Oleskelukortti on asiakirja, 
joka voidaan myöntää Suo-
messa oleskelunsa rekiste-
röineen EU-kansalaisen per-
heenjäsenelle, joka ei itse 
ole EU-kansalainen. Osapuo-
let voivat valittaa viranomai-
sen päätöksestä hallintaoi-
keuteen.

Lumeliitto
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EUROPARLAMENTAARIKKO 
Sampo Terho sai muutama 
vuosi sitten yhteydenoton 
naiselta, joka kertoi tarinansa 
lumeliitosta. Nainen oli aloit-
tanut suhteen ulkomaalai-
sen kanssa, tietämättä seura-
uksista.

Mies oli aluksi ollut kohte-
lias, kiltti ja huomaavainen, 
mutta luvan myöntämisen 
jälkeen käytös oli muuttunut. 
Nainen pakotettiin miehen 
sukulaisten painostuksella 
muuttamaan toiselle paikka-
kunnalle, yli 400 kilometrin 
päähän lähiomaisista. 

Mies kohdisti liiton aika-
na naiseen henkistä väkival-
taa haukkumalla ja pitämällä 
naisen kotona. Myöhemmin 
pariskunta sai lapsen, jonka 
huoltajuudesta taisteltiin kä-

räjäoikeudessa asti. Käsitte-
lyn aikana selvisi, että mie-
hellä oli Suomessa toinen 
avoliitto ja lapsi, sekä omassa 
kotimaassaan kolmas perhe.

- Moni tavallinen kansalai-
nen joutuu raskaan petok-
sen uhriksi, jos emme kyke-
ne mitenkään ehkäisemään 
näitä tapauksia, Sampo Ter-
ho sanoo.

Europarlamentaarikko tote-
aa myös, että näihin on vai-
kea puuttua.

– Ketään ei voi eikä tieten-
kään pidä estää rakastumas-
ta, mutta meidän on etsittävä 
keinoja petollisten lumeliitto-
jen hyötyjen mitätöimiseen, 
hän sanoo.

Terho: Hyödyt pitää 
minimoida 

KANSALAISALOITE ruotsin kielen vapaaehtoisesta 
opiskelusta on nyt eduskunnan sivistysvaliokunnan käsit-
telyssä. Valiokunta kuuli jo syksyllä asiantuntijoita aihees-
ta, ja vielä ennen huhtikuun vaaleja asian odotetaan etene-
vän eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ja äänestykseen.
 
KANSALAISALOITTEEN hidas eteneminen on jo herät-
tänyt epäilyjä, että hallituspuolueet haluavat haudata asian 
valiokuntaan ja odottaa vaalikauden loppumista. Tämä oli-
si kuitenkin niin suunnaton häpeä hallituspuolueille, etten 
usko niiden vaalien alla näin toimivan.

PAKKORUOTSIN hyödyttömyys on todistettu julkisessa 
keskustelussa niin moneen kertaan, ettei asiasta enää oikein 
synny julkista väittelyä. Voisikin sanoa, että kansalaiskes-
kustelu aiheesta on nyt käyty. Useiden vuosien väittelyis-
sä kaikki argumentit on jo kuultu ja debatin lopputulos on 
harvinaisen yksimielinen: järkiperusteita pakkoruotsille ei 
ole kyetty esittämään ja mielipidemittauksissa kansan sel-
vä enemmistö haluaa ruotsin opintojen vapaaehtoisuutta.

VIIMEISIN osoitus kansalaismielipiteestä saatiin joulun 
alla, kun Åbo Akademi julkaisi aiheesta huolellisen selvi-
tyksen, jonka pohjatyönä oli haastateltu syys-lokakuussa 
peräti 7 400 suomenkielistä suomalaista. Tuloksista ilme-
ni, että noin kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista toivoi 
ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoisuutta. Tulos oli joh-
donmukainen monien aiempien kyselyjen kanssa, mutta 
tällä kertaa otos oli niin runsas, että tulosta voidaan pitää 
tavallistakin luotettavampana.

PAKKORUOTSI on yhteiskuntamme oudoimpia epäkoh-
tia. Sen korjaaminen olisi helppoa, sen korjaaminen oli-
si halpaa ja sen korjaamista kannattaa kansalaisten valtava 
enemmistö. Silti vanhat puolueet eivät vuosikymmenien-
kään kuluessa ole tehneet asialle mitään, paitsi vääristä-
neet tilannetta entisestään mm. aikaistamalla ruotsin opin-
tojen alkamista.

TÄLLÄ vaalikaudella hallitus on hajanaisuudessaan ollut 
toimintakyvytön lähes kaikissa asioissa. Pakkoruotsi ei ole 
poikkeus. Selvää on, ettei pääministeri Stubbin johtama ja 
RKP:n tukema hallitus ainakaan yhtenäisesti toimi pakko-
ruotsikysymyksessä kansalaisten toivomalla tavalla. Kui-
tenkin jos hallituspuolueet sallivat aiheesta vapaan äänes-
tyksen edustajilleen, on päätöksestä odotettavissa tiukka. 
Noin puolet nykyisistä kansanedustajista lupasi 2011 vaa-
leissa äänestäjilleen vastustaa pakkoruotsia.

JOS kuitenkin kävisi niin, ettei ruotsin vapaaehtoisuus vie-
läkään toteudu, jää perussuomalaisten vastuulle pitää asi-
aa esillä tulevissakin vaaleissa ja niitä seuraavissa halli-
tusneuvotteluissa. Meille on tärkeää ajaa taipumattomasti 
nimenomaan niitä asioita, joita vanhat puolueet eivät osaa 
tai uskalla. Sitä varten olemme olemassa ja siitä saamme ar-
vostusta.

PAKKORUOTSIKYSYMYKSESSÄ vanhoista puolueista 
erottuminen on vieläpä poikkeuksellisen miellyttävää, kos-
ka juuri tässä asiassa vanhojen puolueiden vieraantuminen 
kansasta on viety äärimmilleen: harvoinpa kansanvaltai-
sessa monipuoluejärjestelmässä vain yksi puolue suostuu 
edustamaan kolmea neljäsosaa kansalaisista!

Kansalaismielipide 
tukee pakkoruotsin 
vastaista 
kansalaisaloitetta

 KOLUMNI

SAMPO TERHO

KIRJOITTAJA ON 
PERUSSUOMALAINEN
EUROPARLAMENTAARIKKO

Vuonna 2013 Maahanmuut-
tovirastoon tuli 8 950 oles-
kelulupahakemusta perhesi-
teiden perusteella. Kielteisiä 
päätöksiä tehtiin 3 373, jois-
ta noin 200 oli lumeliittoon 
perustuvia. Poliisi teki vii-
me vuonna 1 800 oleskelu-
lupahakemusta, joista lume-
liittoon perustuvia kielteisiä 
päätöksiä oli 30-50.

Vaikka lumeliittotapauk-
sia on vähän, ne vievät viran-
omaisilta paljon aikaa. Perhe-
siteiden käsittelyaika saa olla 
korkeintaan yhdeksän kuu-
kautta, eikä päätöstä usein 
ehditä antaa yhtään aiemmin.

 - Nämä eivät ole mitään 
helpoimpia hakemuksia, 
kun oleskeluluvan hylkäämi-
selle ei välttämättä ole esit-
tää mitään selkeää, yksittäis-
tä faktaa. Kokonaisuus pitää 
selvittää perinpohjaisesti, 
Suominen kertoo.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

Suomessa evät-
tiin vuonna 2013 
noin 200 lumeliit-
toon perustuvaa 
oleskelulupahake-
musta. Liittojen 
todellisen määrän 
uskotaan olevan 
huomattavasti 
suurempi.
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Vakuutusyhtiöiden kiristyneet säännökset aiheut-
tavat hankaluuksia luottotiedottomille. Vaikka asi-
akas olisi valmis maksamaan vakuutuksen vuodeksi 
eteenpäin, sopimusta ei tipu. 
HEIKKI ja hänen vaimon-
sa perustivat viisi vuotta sit-
ten perheyrityksen kiinteis-
töalalle. Kaksi ja puoli vuotta 
sitten yritys teki konkurssin 
ja kumpikin heistä menetti 
luottotiedot velkojen takia. Ja 
koska vakuutusyhtiö irtisanoi 
kotivakuutuksen, perhe oli 
menettää myös asuntonsa.

- Ehdotimme LähiTapio-
laan, että maksaisimme vuo-
den vakuutusmaksut etukä-
teen, Heikki kertoo.

Virkailija totesi Heikille, 
että uuteen sopimukseen pi-
täisi saada erityislupa, koska 
luottotiedot oli menetetty.

- On uskomatonta, että 
säännöksien takia luottotie-
dottomien on esimerkiksi 
mahdotonta kilpailuttaa va-
kuutusyhtiöitä, Heikki pohtii.

Yli sata nimeä 
päivässä

Suomen Asiakastieto Oy:n 
mukaan luottotiedottomia 
on tällä hetkellä 367 000 ja 
määrä kasvaa hurjaa vauhtia. 
Mustalle listalle tulee päivit-
täin yli sata nimeä lisää. Sa-
malla vauhdilla määrä kasvaa 

neljässä vuodessa yli puolen 
miljoonan. 

Tietojen menettäminen ai-
heuttaa vaikeuksia esimer-
kiksi asunnon vuokraa-
misessa, puhelinliittymän 
hankkimisessa tai vakuutuk-
sien saamisessa. 

LähiTapiola ei jatkanut Hei-
kin vakuutustasopimusta. 
Hän tiesi, että pankki voisi 
nyt lunastaa heidän asunton-
sa, sillä lainaehdot velvoitta-
vat kotivakuutukseen.

- Pahimmassa tapaukses-
sa homma olisi edennyt niin, 
että pankki sanoo lainan irti 
ja asunto pakkohuutokau-
pataan murto-osalla sen to-
dellisesta arvosta. Pankki saa 
omansa, asiakas menettää 
asunnon, mutta lainaa jää yl-
lin kyllin, Heikki pohtii.

Vakuutusyhtiö 
saa valita 
asiakkaansa

Vakuutusyhtiö saa itse päät-
tää, kenen kanssa vakuutus-
sopimus tehdään. 

- Harkinta tehdään tapaus-
kohtaisesti, sillä luottohäiriö-
merkinnän vakavuus vaikut-

taa. Jos asiakkaalla on pieniä 
häiriöitä, joista on tullut mer-
kintä kauan aikaa sitten, va-
kuutus voidaan myöntää. Jos 
merkinnät ovat lähimennei-
syydestä, sopimusta ei vält-
tämättä tehdä, LähiTapiolan 
lakimies Veera Konttinen 
kertoo.

Joidenkin vakuutusyhti-
öiden käytäntöön kuuluu, 
että luottohäiriömerkinnästä 
huolimatta vakuutussopimus 
voidaan tehdä, jos maksu hoi-
detaan etukäteen. 

- Meillä siihen ei ole mah-
dollisuutta teknisistä syistä. 
Vakuutusjärjestelmä toimii 
niin, että laskun voi lähet-
tää vasta sitten kun vakuu-
tussopimus on voimassa. Jos 
tätä tekniikkaa lähdettäisiin 
muuttamaan, se olisi kallis-
ta ja muut vakuutuksenot-
tajat joutuisivat maksamaan 
muutoksen korotetuissa va-
kuutusmaksuissa, Konttinen 
kertoo.

Asiakas 
maksumiehenä

Jos asiakkaalle on myönnet-
ty vakuutussopimus, ei luot-

PS P O L I T I I K K A

PUHEENJOHTAJA Timo Soini pai-
nottaa, etteivät perussuomalai-
set suostu leikkaamaan pienitu-
loisilta.

- Meillä on suomalaisessa yhteis-
kunnassa noin miljoona ihmis-
tä suurin piirtein tuhannen euron 
kuukausituloilla. Siltä porukalta ei 
voi, ei saa, eikä ole varaa leikata, 

Soini linjaa.
Koti- tai omaishoidon tuella, pie-

nimmillä työttömyyspäivärahoilla 
tai takuueläkkeellä sinnittelevien 
tulot menevät Soinin mukaan ko-
konaisuudessaan kulutukseen ja 
palveluihin. Samoin käy pienitu-
loisten lapsiperheiden lapsilisille.

- Nämä ihmisryhmät käyttä-

vät tulonsa kulutukseen ja palve-
luihin Suomessa sekä ylläpitävät 
omalta osaltaan kulutuskysyn-
tää. Heiltä perussuomalaiset eivät 
suostu leikkaamaan.

Perussuomalaiset supistaisivat 
muun muassa kehitysavusta, tuu-
livoimatuista, EU-tukipolitiikasta 
ja tehottomista yritystuista.

Luottotiedoton 
ei saa edes 
kotivakuutusta

Soinin lista ei leikkaa pienituloisilta
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Elomaa: Lainsäädäntö 
liian kova

Mitä seurauksia maksu-
häiriömerkinnästä voi olla?

KANSANEDUSTAJA Ritva Elo-
maa on ollut jo pitkään huo-
lissaan luottotiedottomien 
asemasta. Jo ennestään ahdin-
gossa olevat henkilöt joutuvat 
entistä hankalampaan tilantee-
seen nykyisten käytäntöjen ta-
kia.  Elomaan mielestä vakuu-
tussäännöksien löysääminen 
olisi tarpeellista.
- Sopimusten suhteen olisi mie-
lestäni kohtuullista, että asiak-
kaalla olisi mahdollisuus mak-
saa vakuutusmaksut etukäteen.
Elomaa teki viime vuonna kak-
si lakialoitetta, jotka käsitteli-

vät häiriömerkinnän saaneiden 
mahdollisuutta saada verkko-
pankkitunnukset. Lakialoit-
teessa selvitettiin, kuinka han-
kalaksi asiat muuttuvat ilman 
tunnuksia, kun suurin osa asi-
oista hoidetaan nykyään ver-
kossa.
- Ongelma koskettaa jo niin laa-
jaa ihmisjoukkoa. Nykyinen 
lainsäädäntö kohtelee mak-
suhäiriömerkinnän saaneita 
henkilöitä liian kovalla kädel-
lä. Rajoitukset tekevät ihmisen 
elämästä todella vaikeaa, hän 
sanoo.

LUOTTOTIETOREKISTERIS
SÄ oleva merkintä vaikeuttaa 
huomattavasti uuden luoton 
saamista. Varsinkaan pankit ja 
rahoituslaitokset eivät myön-
nä lainaa, jos hakijalla on 
maksuhäiriömerkintä.

Vuokra-asunnon saami-
nen vaikeutuu tai se voi olla 
jopa mahdotonta. Lisäksi va-
kuutuksien saaminen hanka-
loituu, koska vakuutussopi-
muksen edellytyksenä voi olla 
esimerkiksi vuoden vakuutus-
maksujen suorittaminen etu-
käteen. Puhelin- ja internet-
liittymän avaamisen ehdoksi 
vaaditaan suurehko takuu-
summa.

Maksuhäiriömerkintä voi 
vaikeuttaa pankkitunnus-

ten saamista, sillä kaikki pan-
kit eivät myönnä verkko-
pankkitunnuksia merkinnän 
saaneille henkilöille. Lain mu-
kaan kaikille tulee taata pe-
ruspankkipalvelut, joita ovat 
muun muassa tavanomainen 
talletustili sekä mahdollisuus 
maksaa laskuja tililtä. 

Myös työpaikan saaminen 
voi vaikeutua, sillä työnantaja 
voi tietyissä tilanteissa tarkis-
taa työnhakijan luottotiedot. 
Yleensä työsuhteeseen pitää 
liittyä rahavastuuta. Voimas-
sa olevaa työsuhdetta ei saa 
purkaa pelkästään sen vuok-
si, että työntekijälle on tullut 
häiriömerkintä.

(www.takuusaatio.fi)

SISÄMINISTERIÖ tiedottaa, että po-
liisi voi jatkossa hyödyntää mat-
kustajatietoja rikosten estämisek-
si ja selvittämiseksi. Toimijalle, joka 
pyynnöstä huolimatta ei toimi-
ta tietoja poliisille, voidaan asettaa 
uhkasakko. Esityksen tavoitteena 

on saada poliisille yhtäläiset oi-
keudet tullin ja rajavartiolaitoksen 
kanssa, joilla jo on oikeus saada yh-
teisöiltä ja yhtymiltä tietoja matkus-
tajaa ja kulkuneuvon henkilökuntaa 
koskevista rekistereistä rikosten eh-
käisyä ja tutkintaa varten.

Matkustajatietojen hyödyntämi-
nen on tarpeellista myös terroris-
min torjunnassa, ja lakimuutos on 
yksi valtioneuvoston maaliskuussa 
2014 hyväksymän kansallisen terro-
rismin torjunnan strategian sisältä-
mistä toimenpiteistä.

Poliisille uusia keinoja rikosten ja 
terrorismin torjuntaan

totietojen menettämisellä ole 
enää siinä vaiheessa merki-
tystä. Ainoastaan silloin so-
pimusehtoja katsotaan uu-
destaan, jos maksamattomat 
vakuutusmaksut johtavat so-
pimuksen irtisanomiseen. 

- Silloin uuden sopimuksen 
tekemiseen vaikuttavat myös 
menetetyt luottotiedot, vaik-
ka merkintä olisi tullut en-
simmäisen sopimuksen teke-
misen jälkeen.

Konttinen muistuttaa, että 
vakuutusyhtiön täytyy saada 
asiakkailtaan vakuutusmak-
sut, jotta korvauksia voidaan 
maksaa. 

- Jos vakuutusyhtiö ottaisi 
kaikki asiakkaakseen ja tietty 
osa jättäisi maksamatta las-
kunsa, vakuutusmaksuja pi-
täisi nostaa, hän sanoo.

Vakuutus 
myönnettiin 
pankista

Konttinen sanoo, että va-
kuutusyhtiö ottaa aina riskin 
tehdessään asiakkaan kanssa 
sopimuksen. 

- Voihan luottotiedollinen-
kin jättää vakuutusmaksut 
maksamatta. Nykyinen jär-
jestelmä on mielestäni hyvä, 
vaikka se saattaakin johtaa 
asiakkaan hankalaan tilan-
teeseen. Mutta ainakaan ei 
tule mahdollisuutta siihen, 
että vakuutusmaksujen ta-
kia henkilö velkaantuisi lisää, 
Konttinen pohtii.

Heikin perheelle kävi lopul-
ta hyvin. Lainan myöntänyt 
pankki myönsi myös kotiva-
kuutuksen.

- Saatiin lopulta edullisem-
pi vakuutus Säästöpankis-
ta. Kyllä se silti harmitti, kun 
LähiTapiola ei jatkanut va-
kuutusta, hän sanoo.

Ajatus, että kaikki luotto-
tiedottomat jättävät asiansa 
hoitamatta, on Heikin mie-
lestä väärin.

- En ole yhtään laskua jät-
tänyt maksamatta piittaa-
mattomuuden takia. Miksi 
ihmeessä niin tekisin? Jou-
tuisin kuitenkin maksamaan 
ne tuplakorkojen kera pe-
rintäfirmalle. Eihän siinä ole 
järkeä.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

KODIN
IRTAIMISTO

OMALLA
VASTUULLA
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Kun 15–17-vuotiasta epäillään ri-
koksesta, nuorelle tehdään muun 
muassa seuraamusselvitys. Mut-
ta jos yhteiskunnan täytyy leikkiä 
vanhempien roolia, on jokin men-
nyt pahasti pieleen.

NUORI turvautuu väkival-
taan ja laittomiin tekoihin, jos 
hänellä ei ole tunnetta omi-
en taitojen kehittymisestä tai 
hän muilla tavoin kokee ole-
vansa heikossa asemassa.

Ensimmäinen rike ei kui-
tenkaan välttämättä tarkoi-
ta nuoren syrjäytymistä. Nuo-
risotoimen johtaja Tommi 
Laition mielestä sana syrjäy-
tyminen on enemmänkin lei-
ma otsaan, eikä sanaa pitäisi 
käyttää laisinkaan. 

- Ilmaisu ei auta tapauksien 
ehkäisemisessä. Päinvastoin. 
Nuoret pelkäävät tekevän-
sä jonkun virheen elämäs-
sä, ja että he tippuvat yhteis-
kunnasta. Liiallinen osoittelu 
johtaa siihen, että tukea hae-
taan vääristä asioista.

Toinen mahdollisuus

Rikoksen tehneestä nuores-
ta tehdään aina lastensuoje-

luilmoitus, mutta asiakkuus 
ei tarkoita automaattisesti 
huostaanottoa.  Se on itse asi-
assa viimeisin ja usein vain 
ääritapauksissa käytettävä 
toimenpide. 

- Lastensuojelu antaa usein 
ikävän kaiun, mutta todel-
lisuudessa sen tarkoitus on 
auttaa, Laitio muistuttaa. 

Lastensuojelun lisäksi nuo-
relle tehdään rikosseuraa-
muslaitoksen selvitys, jonka 
tekemiseen osallistuvat po-
liisi, syyttäjä ja sosiaaliviran-
omaiset. Nuoren kuuleminen 
selvityksen tekemisessä on 
tärkeää. 

- Hänen pitää ymmärtää 
tehneensä väärin, mutta sa-
malla on annettava toinen 
mahdollisuus. Nuori ei vält-
tämättä ole ajatellut rikoksen 
seurauksia ennen tekoa, Lai-
tio sanoo.

Seuraamusselvityksessä il-
menee nuoreen liittyvät olen-

PS T Y Ö E L Ä M Ä

kin yksi luotettava aikuinen 
elämässä.

- Sellainen henkilö, jota 
nuori katsoo ylöspäin ja kun-
nioittaa. 

Kun nuorilta itseltään ky-
syttiin, mikä heidän hyvin-
vointinsa kannalta on tär-
keintä, kaverit ja kesätyö 
nousivat ykköseksi. 

- Nuoret haluavat omaa ra-
haa ja tutustua uusiin ihmi-
siin. Työn saaminen on vain 
nykyään tosi vaikeaa, Laitio 
toteaa.

Nuoret käyttävät myös kai-
kista ikäryhmistä eniten jul-
kisia tiloja, kuten puistoja. 
Osa toiveistakin kohdistuu 
niihin. 

- Niin pieniltä asioilta kun 
nämä tuntuvatkin, nuoret 
toivoivat lisää katuvaloja ja 
roskiksia.

Rahanpuute 
häpeä nuorille

Nuoret tarvitsevat myös 
mielekästä tekemistä vapaa-
aikana.  

- Harrastuksen ei tarvit-
se olla se kaikista kallein, jos 
sellaiseen ei ole vanhemmilla 
varaa. Se voi olla vaikka nuo-
risotalolla käyminen. 

Pelkästään Helsingissä on 
60 nuorisotaloa ja muita 
maksuttomia harrastusmah-
dollisuuksia lisätään jatku-
vasti. Esimerkiksi urheilu-
saleja, joissa nuoret saavat 
vapaasti viettää aikaa.

- Jalkapalloa ja tanssia tar-
jotaan myös puolet halvem-
malla, Laitio kertoo.

Joskus vanhemmat vapau-
tetaan lukukausimaksuista 
kokonaan. 

MAAHANMUUTTOVIRASTOSSA ar-
vioidaan, että vastaanottokeskus-
ten paikkamäärää saatetaan joutua 
tänä vuonna lisäämään, sillä tur-
vapaikanhakijoiden määrä kääntyi 
loppuvuodesta kasvuun ja suun-
tauksen odotetaan tänä vuonna 
jatkuvan. Erityisesti irakilaisten ja 

somalialaisten turvapaikkahake-
mukset lisääntyivät. Kaikkiaan ha-
kemusten määrä kasvoi kaksitois-
ta prosenttia vuoden 2013 tasosta. 
Turvapaikkahakemusten perus-
teella myönnettiin viime vuonna 
yli 1 300 oleskelulupaa, suurin osa 
irakilaisille.

Maahanmuuttoviraston vastaan-
ottoyksikön johtaja Jorma Kuulu-
vainen arvioi STT:n uutisessa, että 
paikkoja lisättäisiin todennäköises-
ti ensin Pohjois- ja Kaakkois-Suo-
men vastaanottokeskuksiin.

Turvapaikanhakijoiden määrä kääntyi nousuun

Mikä ajaa 
nuoren rikoksen 
tielle? KAIKKI 

EIVÄT OLE 

SYRJÄYTYNEITÄ
naiset tiedot perhesuhteista, 
ystäväpiiristä, koulunkäyn-
nistä tai työstä sekä päihtei-
den käytöstä. Tarkoituksena 
on selvittää tarvittavat tuki-
toimet, joilla nuorta autetaan 
rikoksettomaan elämään.

Vanhemmilla 
tärkeä rooli

Vanhempien rooli on yk-
sinkertaisesti se, että nuo-
ri kokee olevansa rakastettu 
ja että kotona on turvallista 
olla. Tämä on ennaltaehkäi-
sevää työtä nuoren rikokset-
toman elämän hyväksi. 

- Jos yhteiskunnan täytyy 
ottaa perheen roolia, jokin 
on mennyt jo pahasti pieleen, 
nuorisotoimen johtaja Tom-
mi Laitio sanoo. 

Kaikille vanhempien tuki 
ei kuitenkaan ole tärkein tai 
sitä ei vain ole saatavilla. Sil-
ti jokaisella pitäisi olla aina-
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TYÖ ja elinkeinoministeriön 
hallitusneuvos Olli Sorainen ar-
vioi Aamulehdelle antamassaan 
haastattelussa, että tarve työ-
peräisen maahanmuuton lisää-
miseen on lykkääntynyt aina-
kin 8–10 vuodella eteenpäin. 
Sorainen perustelee näkemys-

tään sillä, että työttömyys li-
sääntyy Suomessa tällä hetkel-
lä nopeammin kuin ihmisiä jää 
eläkkeelle.

- Vaikka Suomen talous alkaisi 
vetää jo lähivuosina, taantuman 
aikana kasautunut työttömyys 
sulaa vasta viiveellä. Työvoiman 

tarjonnan lisääminen ei ole nyt 
ajankohtaista, Sorainen sanoo.

Hän muistuttaa, että mielipide 
on hänen omansa ja että minis-
teriössä on niitäkin, joiden mie-
lipide poikkeaa hänen omas-
taan.

Työperäisen maahanmuuton tarve lykkääntynyt

- Se pitää vain tehdä niin, 
ettei se näy muille. Rahan-
puute voi olla nuorille häpeä, 
Laitio jatkaa.

Joskus nuori keksii tekosyi-
tä jättää väliin harrastus, jos 

hän tietää vanhempien hei-
kosta rahatilanteesta. Myös 
sellaiset harrastukset jäävät, 
jotka vievät liikaa aikaa.

- Nuoret haluavat olla kave-
reiden kanssa, se on tärkein-

tä. Liian kilpailuhenkiset har-
rastukset lopetetaan helposti.

TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVA LEHTIKUVA

 KOLUMNI

OLEN viime aikoina kiertänyt piirijärjestöjämme erilais-
ten tapahtumien merkeissä. On ollut hienoa nähdä sitä pa-
lavaa intoa ihmisten silmissä, kun on keskusteltu puolueen 
poliittisista linjauksista, eduskuntavaaleista tai eri tapahtu-
mista tulevien kuukausien aikana. Myös viestit toritapah-
tumista antavat vahvaa signaalia siitä, että vaalikentillä mu-
hii yllätys.

POLITIIKKA on mielenkiintoinen laji. Poliittisessa liik-
keessä toimiminen on vaalityötä joka päivä, oli sitten eh-
dolla tai ei. Aina tehdään joko pohjia puolueen aatteen 
eteen, tai kuten tällä hetkellä: täysipäiväistä työtä - tavoit-
teena menestyminen kohta käsillä olevissa vaaleissa. Sillä 
ei ole merkitystä, onko itse ehdolla vai ei. Tai ei ainakaan 
pitäisi olla. 

POLIITTINEN tilanne on ajautumassa siihen, että näissä-
kin vaaleissa on asetelma: perussuomalaiset vastaan kaik-
ki muut. Maamme taloudellinen tilanne kääntyi jyrkkään 
laskuun vuonna 2008, eikä nousua ole tapahtunut. Vuoden 
2008 aikana - ja sen jälkeen - kaikki muut puolueet ovat ol-
leet hallituksessa antamassa vauhtia taloudelliselle kehi-
tyksellemme, paitsi perussuomalaiset. Käännettä ei ole tul-
lut, eikä sitä ole edes näkyvissä. Nykyisillä toimilla, saati 
vanhoilla toimijoilla, ei tätä maata saateta jaloilleen.

ME pärjäämme näissä vaaleissa, jos muistamme toimia 
joukkueena. Emme taistele toinen toisiamme vastaan, vaan 
yhteisenä tiiminä, tavoitteenamme kerätä yhteiseen pot-
tiin mahdollisimman paljon ääniä. Sen jälkeen äänestäjät 
määrittelevät ehdokkaat järjestykseen, missä Arkadianmä-
elle mennään. Rinnallasi kulkeva puolueen jäsen ei ole vi-
hollinen, vaan taistelutoveri. Kun muut puolueet kääntävät 
kampanjansa meitä vastaan, tulee meidän tiivistää jouk-
komme ja keskittyä omaan tekemiseemme. 

NE ihmiset, joiden matka puolueemme mukana on päätty-
nyt - joko omasta halusta tai puolueen yhteisen edun nimis-
sä - eivät kuulu enää meidän joukkueeseemme. Se ei tar-
koita sitä, etteikö henkilökohtainen ystävyys voisi jatkua, 
mutta siihen ystävyyteen ei enää kuulu meidän puolueem-
me, yhdistystemme tai  valtuustoryhmiemme asiat. 

YHTEINEN matkamme kohti eduskuntavaalipäivää tu-
lee olemaan ikimuistoinen. Poukkuinenkin, mutta var-
masti sellainen, että jonka jokainen meistä muistaa lopun 
elämäänsä. Pidetään meidän joukkueestamme huolta, toi-
mitaan ja tehdään tämä yhdessä. 

PITÄKÄÄ hatuistanne kiinni, nyt mennään!

Meidän joukkueemme

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

Kela ei myöntänyt tukea yh-äidille
NELJÄN lapsen äiti oli viettä-
mässä pikkujouluja, kun puhe-
lin soi. Langan päässä oli po-
liisi, joka ilmoitti, että naisen 
kahta poikaa epäillään tör-
keästä ryöstöstä. Nuorempi, 
14-vuotias, vietiin mummo-
laan ja 17-vuotias isoveli jou-
tui poliisin huostaan.  

Pojat olivat kaveriporukas-
sa päättäneet ryöstää ohikul-
kevan 22-vuotiaan miehen 
Helsingin Lauttasaaressa. En-
sin he lyöttäytyivät uhrin seu-
raan, jonka jälkeen yksi heistä 
kaivoi esille pesäpallomailaa 
muistuttavan puisen astalon. 
Uhria uhkailtiin ja sen jälkeen 
potkittiin päähän. 

Veljesten äiti oli ottanut yh-

teyttä lastensuojeluun ensim-
mäistä kertaa kaksi vuotta sit-
ten.

- Vanhemman pojan kans-
sa on ollut aiemminkin ongel-
mia, äiti myöntää.

Äidin toiveesta poika sijoi-
tettiin tuolloin nuorisoase-
malle, jossa hän oli kolmisen 
kuukautta. Nainen päätti jää-
dä kotiin puolipäiväisesti. Hän 
pyysi TE-toimistosta lausun-
non päivärahaa varten. 

- En voinut tehdä töitä niin, 
että tulisin vasta kymmenel-
tä kotiin ja lähtisin aamulla vii-
den aikaan. Nuorin lapsista oli 
silloin 6-vuotias, hän sanoo.

Tukea puolipäivätyöhön ei 
kuitenkaan tippunut.

- Sain kyllä puoltavan lau-
sunnon lastensuojelusta. Hei-
dän mielestään puolipäiväi-
syys oli lasten turvallisuuden 
kannalta hyvä ratkaisu. Mutta 
Kelan mukaan en ollut oikeu-
tettu tukeen, koska olin hei-
dän mielestä itse tehnyt pää-
töksen tehdä puolipäivätöitä. 

Kielteisestä päätöksestä huo-
limatta nainen on tehnyt puo-
likasta päivää jo kaksi vuotta. 
Tämä vaikuttaa myös siihen, 
että ylimääräistä rahaa ei ole.

- Lapset toivovat, että he voi-
sivat harrastaa jalkapalloa, 
mutta siihen ei ole varaa. Oli-
si hyvä, jos heillä olisi jotain 
muuta tekemistä kuin hen-
gailla metroasemalla.
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Miltä tuntuu, kun matka töistä kotiin voi 
päättyä pommi-iskuun? Israelilainen Rachel 
kertoo Perussuomalaiselle, millaista on elää 
jatkuvan terroriuhan alla.
PERJANTAI-iltapäivä Je-
rusalemilaisessa kulttuu-
ri- ja ravintolakeskus The 
First Stationissa on rauhalli-
nen. Aurinko on pian laske-
massa. Se on merkki juuta-
laisten pyhän, sabatin alulle. 
Vain muutama “ei uskonnol-
linen” viettää iltapäivää ra-
vintola-alueella. Kymmenis-
tä ravintoloista vain kaksi on 
enää avoinna.

Istumme Rachelin kanssa 
toviksi alueen toiseen ravin-
tolaan. Viimeiset puoli vuot-
ta ovat olleet poikkeukselli-
sen rankkaa aikaa Rachelille 
ja hänen perheelleen.

 - Sodan aikana yritimme 
elää mahdollisimman nor-
maalia elämää. Koko kriisin 
ajan kävin töissä Jerusalemin 
keskustassa sijaitsevassa sai-
raalassa, Rachel kertoo. 

Työmatka-ajat olivat Rache-
lin mukaan kaikista pelotta-
vimpia. 

- Pyrin kulkemaan osan 
matkasta julkisella raitiolin-
jalla. Sen kyydissä turvatto-
muuden tunne valtaa helposti 
mielen - lähinnä terroriuhan 
takia. Jos ajaisin autolla koko 
matkan töihin, aikaa kuluisi 

puolet enemmän ja yhdessä-
olo perheen kanssa kutistuisi 
minimiin, hän myöntää.

Kriisi jatkuu 
tulitauosta huolimatta

Juttua tehtäessä nuori nai-
nen ja hänen kolmen kuukau-
den ikäinen vauvansa saivat 
surmansa Jerusalemin kes-
kustassa palestiinalaismiehen 
yliajon seurauksena. Teolle ei 
löytynyt mitään erityistä mo-
tiivia.

Tästä syystä ajoreittimme 
muuttuu hieman. Turvatoi-
met estävät meitä kävelemäs-
tä vanhaan kaupunkiin. Py-
sähdymme kuitenkin vanhan 
kaupungin itäpuolelle. Käve-
lemme sisään korkealla rin-
teellä sijaitsevaan arabialai-
seen Mount Zion -hotelliin.

Rachel näyttää minulle Län-
sirannan muurin.

- Täällä huomaa, kuinka 
etäisyydet ovat pieniä. Jeru-
salemin vanha kaupunki on 
pyhä kolmelle uskontokun-
nalle (kristityt, juutalaiset, 
arabit). Ihmisiä on paljon 
joka paikassa ja suurin osa 
meistä haluaisi vain elää ta-

vallista ja rauhallista elämää, 
Rachel huokaa. 

Jatkamme matkaa kohti Is-
raelin parlamenttia Knes-
setiä. Turvatoimet ovat ym-
märrettävästi suuret. Rachel 
pyytää minua valokuvaamaan 
huomaamattomasti. Sotilaita 
ei saa kuvata.

- Olen jo niin tottunut ja 
turtunut näihin turvatoimiin, 
että en osaa edes kuvitella 
miltä Jerusalem tuntuisi il-
man jatkuvaa terrorin pelkoa, 
hän sanoo.

Samana iltana kerrotaan 
surmansa saaneesta ameri-
kanpalestiinalaisesta mie-
hestä. Hän oli ollut aikeissa 
heittää kranaatin israelilai-
sia sotilaita kohti, jolloin Is-
raelin armeijan sotilaat avasi-
vat tulen.

Hamas sotii 
raukkamaisella tavalla

Rachel pitää surullisena Ga-
zan tilannetta. Hänestä on 
julmaa, että kriisin toinen 
osapuoli Hamas haluaa tu-
hota Israelin valtion. Hän on 
myös pettynyt Ruotsiin, jon-
ka pääministeri Stefan Löf-

ven kertoi Ruotsin tunnusta-
van Palestiinan valtion.

- Gazassa olisi valtava po-
tentiaali turismille ja palve-
luille. Paikallisväestö kärsii. 
Kun ihmisiltä viedään toivo 
normaalista elämästä, heil-
lä ei ole paljoa menetettävää. 
Tätä lohduttomuutta Hamas 
ruokkii, Rachel sanoo.

Rachel pyytää ajattelemaan, 
miltä suomalaista mahtai-
si tuntua, jos Helsinki oli-
si Jerusalem ja Gaza sijaitsisi 
puolivälissä Helsingin ja Tal-
linnan väliä. 

- Mitä suomalaiset tekisi-
vät, jos Helsinkiin ammuttai-
siin raketteja sairaaloiden tai 
jopa lastentarhojen kellareis-
ta tai katoilta? Antaisitteko 
asian olla ja tyytyisittekö vain 
väistelemään ammuttuja ra-
ketteja?

Tytär istui yksin 
pommisuojassa

Knessetiltä matkamme jat-
kuu Jerusalemin pohjoispuo-
lelle Rachelin kotiin. Tyttäret 

Meidät 
halutaan 
tuhota

Israelilaisen perheen tarina

Rina (13) ja Ruth (17) asuvat 
vielä kotona. Perheen poika 
Avi (19) on paraikaa asepal-
veluksessa lääkintäjoukoissa.

Ruth kertoo, kuinka hän 
kriisin aikana pelkäsi olla yk-
sin kotona.

- Monena iltana jouduin hä-
lytyksen soidessa istumaan 
yksin pommisuojassa. Äiti ja 
muu perhe olivat vielä kau-
pungilla, hän muistelee.

Ruth huomasi myös, kuin-
ka sosiaalinen media käsitte-
li kriisiä hyvin puolueellises-
ti. Hän kertoo kuinka netissä 
levisi lukuisia videoita Syyri-
asta, ja niitä esitettiin gaza-
laisina.

 - Miksi media on niin puo-
lueellinen? Tuntuu kuin koko 
maailma olisi meitä vastaan, 
Ruth tuskailee. 

Eurooppalaisten 
kavereiden kommentit 
loukkasivat

Ruth kertoo myös, kuinka 
pahalta hänestä tuntuivat eu-
rooppalaisten kavereiden Fa-

PS I H M I S E T

ISRAELIN valtio eli Israel on valtio 
Välimeren ja Jordanjoen välissä Lähi-
idässä. Israel perustettiin Palestiinan 
alueelle vuonna 1948. Se on valtio-
muodoltaan parlamentaarinen de-
mokratia ja olemukseltaan vahvasti 
“juutalainen valtio”, mikä on virallise-
na ideologiana kirjattu lakiin. 

Väestöltään Israel on kuitenkin mo-
nikansallinen ja uskontopohjaltaan 

moninainen, eivätkä kaikki tunnusta 
juutalaisten kansallisvaltion periaa-
tetta. Se onkin johtanut jatkuviin si-
säisiin levottomuuksiin ja yhteenot-
toihin palestiinalaisten kanssa koko 
Israelin valtion olemassaolon ajan.

Israelissa on noin 7,8 miljoonaa 
asukasta vuoden 2011 arvion mu-
kaan. Viralliset kielet ovat heprea ja 
arabia. Asukkaista 78 prosenttia on 

juutalaisia, 17 prosenttia arabeja, lo-
put druuseja ja muita vähemmistö-
jä. Israelin arabit ovat uskonnoltaan 
enimmäkseen sunnimuslimeja tai 
kristittyjä.

Israelin naapurimaita ovat arabi-
valtiot Egypti, Jordania, Syyria, Liba-
non sekä epäitsenäiseksi alueeksi 
luokiteltava Palestiina. Israelin pinta-
ala on 20 700 km², johon on laskettu 

mukaan Golanin kukkulat, mutta ei 
Itä-Jerusalemia tai Länsirantaa ja Ga-
zan kaistaa.

Vaikka Israel ei ole myöntänyt eikä 
kieltänyt ydinasettaan, sen yleises-
ti ajatellaan olevan Lähi-idän ainoa 
ydinasevaltio.

(Lähde: Wikipedia)

Is
ra

el
“Monena 

iltana istuin 

pommi-

suojassa”
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cebook-kommentit sodan ai-
kana.

- Istuin täällä rakettien koh-
teena ja samaan aikaan sain 
kuulla, kuinka tämä sota on 
Israelin kansan syytä. 

Ruthista on ymmärrettävää, 
että palestiinalaisten ihmis-
ten hätä on kuvattava ja ker-
rottava uutisissa. Samalla hän 
kuitenkin kysyy, miksi uuti-
sissa niin harvoin kerrotaan, 
kuinka Hamas käyttää siviile-
jä suojakilpenään. 

- Ihmishenki saa väis-
tyä Hamasin tavoitteen alta. 
He haluavat tuhota meidät. 
Tämä on niin epäreilua. Is-
rael pyrkii aina varoittamaan 
iskuista, nuori tyttö huokaa.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT HELI-MARIA WIIK JA
      LEHTIKUVA

- Tässä on pommisuojamme, jossa istuimme kriisin aikana 
harva se ilta. Nyt säilytämme täällä polkupyöriä, Rachel 
esittelee.

Jerusalemin vanhankaupungin muurin sisäpuolelle ei ole 
terroriuhan vuoksi menemistä. Alueella on juutalaisten 
Temppelivuori ja Itkumuuri, kristittyjen Pyhän haudan 
kirkko ja muslimien Kalliomoskeija.

Israelin pinta-ala on vain 20 770 km². Etäisyydet ovat ly-
hyitä. Taustalla näkyy Länsirannan eli West Bankin muuri.

Ruthin mielestä 
on vaikeaa olla 
israelilainen. - 
Asumme vihol-
listen ympä-
röimänä. Ei ole 
montaa maata 
maailmassa, jossa 
tuntisin oloni 
tervetulleeksi. 
Vanhempani ovat 
kertoneet, että 
suomalaisissa on 
myös Israelin-ys-
täviä, hän sanoo.
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