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Perussuomalaisten motto on yksinkertainen: 
ensin suomalainen työ ja yrittäminen, 
jos sitten aikaa ja rahaa jää, niin 
maailman parantaminen.
KAKSIKYMMENTÄ vuotta 
siihen meni. Nuoren aikuisen 
ikään ehtinyt perussuoma-
laiset ylsi eduskuntavaaleis-
sa mahtavaan vaalitulokseen, 
eikä esteitä hallitukseen nou-
sulle enää ollut. 

Vaikutusvaltaa haettiin, ja 
sitä tulikin sitten oikein rop-
pakaupalla. Tämän lehden si-
säsivuilta voit lukea tar-

kemmin ajatuksia 
heiltä, jotka nousivat eräil-
le valtakunnan kaikkein mer-
kittävimmistä avainpaikoista. 

Niin kauan kuin oma muis-
tini kantaa, perussuomalaiset 
ovat puhuneet työn ja yrittä-
jyyden puolesta. Tätä taus-
taa vasten ei liene suuri 
historiallinen vääryys, että 
työministerin tehtävää hoi-
taa jatkossa Jari Lindström. 
Niin ikään maanpuolustus ja 
suomalaisten hyvinvoinnin 
asiat liittyvät perussuoma-
laisiin kuin pilkut dalma-
tialaiseen. Oli sykähdyt-
tävä hetki, kun kuulin 
että puolustusministe-
rin sekä sosiaali- ja ter-
veysministerin salkut 
annetaan Jussi Niinis-
tölle ja Hanna Män-

tylälle. 
Eniten saatiin otsikoita 

Timo Soinin salkkuvalin-
nasta. Harva asialla revitellyt 
kuitenkaan tuli maininneek-
si siitä, että ensinnäkin salk-
kujako on kokonaisuus. Ja 
toisekseen uudet ajat vaati-
vat uudenlaisia toimintata-
poja. Ministeripaikkojakaan 
ei jaettu vanhalla sulle-mul-
le-periaatteella, vaan vah-
vimpien osaamisalueiden pe-
rusteella. 

Hallitusohjelmakin saatiin 
rakennettua. Sen julkistami-
sen jälkeen moni perussuo-
malainen on löytänyt itsensä 
uuden tilanteen edestä.

Pesänselvittäjien 
epäkiitollinen tehtävä

Olen jo pitkään lukenut lä-
hes kaiken puolueen pa-
lautelaatikkoon tulleen pa-
lautteen. Määrä on vaalien 
jälkeen moninkertaistunut, 

ja täytyy rehellisesti myöntää, 
että olen ollut itsekin vähän 
hämmentynyt siitä kiivaudes-
ta, jolla ihmiset poliitikkoja 
lähestyvät. Toki hallituspuo-
lueiden edustajat saavat aina 
enemmän palautetta kuin 

oppositios-

sa olijat, mutta tämän lyhy-
en kokemuksen perusteella 
näyttää siltä, että moni kan-
salainen lähtee erittäin är-
häkästi vetämään johtopää-
töksiä ennen kuin 
hallitus on ehtinyt 
edes neuvotel-
la asiasta kes-
kenään. 

Kipak-
ka palaute 
on tietysti 
paikallaan, 
mutta saavutettu-
jen etujen puolusta-
jien toivoisi muista-
van, että maamme on 
erittäin hankalassa ti-
lanteessa. Heikko kas-
vu, korkea työttömyys, 
rakenteelliset ongelmat – 
nämä megaluokan asiat - 
ovat edelleen ratkaisemat-

ta. Edellinen hallitus 
epäonnistui lähes 
kaikissa hankkeis-
saan, ja niin lähes 

kaikki hallituspuo-
lueet saivat passi-
tuksen nykyiseen 
oppositioon. Suo-

men jo taakseen jät-
tänyt Jyrki Katainen 

(kok.) ei kyennyt mi-
nisterivuosinaan pato-

amaan velkaantumista 
- maan velkataakka kas-

•  Henkilöstön asemaa  

 yritysten päätöksen-

 teossa vahvistetaan.

•  Teollisuuden 

 kustannuksia ei 

 vaalikauden aikana  

 lisätä hallituksen 

 toimesta. •  Tuulivoiman 

 lopetetaan.

•  Puoluetukea 

 leikataan, 

 poliittis
ista valtio-

 sihteerijärjestelmää 

 karsitaan.

•  Suurin yksittäinen 

 leikkaus koko 
 budjetista oli 

 kehitysavun 
 300 miljoonan 

 euron leikkaus. •  Autovero laskee. 

Suomalaisten puol
nyt hallituksessa

PÄÄKIRJOITUS
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Huomasithan 
nämä hallitus-

ohjelmassa:•  Väylänhoitoon 
 merkittäviä 

 panostuksia.  
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•  Parannetaan rikosten 

 uhrin asemaa. •  ”Vankilan TET-jakso” 

 käyttöön - pitkän ehdon-

 alaisen vankeus-
 rangaistuksen sijaan 

 voidaan rikoksentekijä 

 tuomita lyhyeen 
 ehdottomaan vankeus-

 rangaistukseen.

•  Osatyökykyisille 

 lisää väyliä töihin.

•  Karsitaan 

 muualla kuin 

 Suomessa asuville 

 ulkomaalaisille   

 maksettavaa 

 suomalaista 

 sosiaaliturvaa. 

voi vuosien 2007-2013 aikana 
huikealla 47 miljardilla. 

Tosi kyseessä

Perussuomalaiset aloittivat 
jo kolme vuotta sitten yhteis-
kuntapoliittisen keskustelun 
siitä, että Suomi on menossa 
kohti konkurssia. Me varoi-
timme kaikissa mahdollisissa 
paikoissa siitä, että suomalai-
sen teollisuuden kilpailuky-
ky on mennyt, ja että tämän 
vuoksi valtion talous on ram-
pautumassa. Me kerroimme, 
että nyt on tosi kyseessä. 

Me varoitimme myös kasva-
vasta epäsuhdasta avoimen ja 
julkisen sektorin välillä. Me, 
ja moni meidän lisäksemme 
muistutti, että hyvinvointiyh-
teiskuntaamme voidaan yllä-
pitää ainoastaan vientiteolli-
suuden avulla.  

Me kerroimme tuolloin 
myös siitä, että jos perussuo-
malaiset menee hallitukseen, 
niin edessämme ovat usei-
den miljardien sopeuttamis-

toimet. Me toistimme sitä 
paikasta toiseen, jokai-
sessa paikassa, missä 

olimme esiintymässä. 
Omalle kenttäväel-
le, medialle, kai-
kille. 

Myös tuolloin 
varoitimme te-
kemästä halli-
tusohjelmaa, 
joka sitoi-
si liian tiukas-
ti kaikki asiat ja 
toimet kiinni 
ja josta ei voi-
taisi yhdes-
sä sopimalla 
myöhem-
min poike-

ta. Miksi vaadim-
me tätä? Sen takia, koska 

ympärillämme oleva maail-
ma on jatkuvasti isossa myl-
lerryksessä. Eurooppa on 
myllerryksessä, maailma on 

“Edellinen hallitus
epäonnistui lähes kaikissa 
hankkeissaan, ja niin lähes
kaikki hallituspuolueet
saivat passituksen nykyiseen
oppositioon.”

esta – 

Jatkuu seuraavalla
aukeamalla

•  Kuntarakennelain 
 viiden vuoden irtisanomissuoja 

 kuntaliitostilanteessa kumotaan.

•  Kunnat vapaaksi! Kuntien 

 velvollisuuksia karsitaan. 

 Luovutaan ajatuksesta, että 

 kaikkien kuntien tulisi olla 

 hallintorakenteiltaan ja 

 toimintatavoiltaan samanlaisia. 

•  Hallitus ei anna kunnille 

 lainkaan uusia tehtäviä. 

 Olemassa olevaa säännöstöä 

 karsitaan. 
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myllerryksessä. Maailma 
muuttuu, eikä sitä voi men-
neiden aikojen tavoin halli-
ta viisi- tai nelivuotissuun-
nitelmilla. 

Tämän vuoksi strategi-
nen hallitusohjelma on tar-
peen. Se on joustava, en-
nakoiva ja sen tavoitteissa 
näkyy perussuomalainen 
kynänjälki.  

Kataisen edesmennees-
tä hallituksesta on sanot-
tu, että kaikilla oli kaik-
keen veto-oikeus, ja tämän 
vuoksi mikään asia ei eden-

nyt. Uudessa halli-
tuksessa on selväs-
ti aistittavissa toisenlaista 
henkeä. Nyt tehdään poru-
kalla. 

Kaksi ylitse 
muiden

Hallitusohjelmassa on 
useita tavoitteita, mutta 
kaksi niistä nousee ylitse 
muiden. Ne ovat kilpailu-
kyvyn kuntoon saattami-
nen sekä valtiontalouden 
tasapainottaminen. Kaikki 
muu on kiinni näistä kah-
desta. Ja jos näissä epäon-
nistutaan, kaikessa epäon-

nistutaan. 
Kolmas iso asia, 

jota perussuomalaiset ha-
luavat on se, että Suomi 
säilyy vahvana sopimus-
yhteiskuntana. Me olem-
me hallitusneuvotteluissa 
korostaneet sitä, että halli-
tuksen tavoitteiden toteut-
tamisessa tarvitaan laajaa 
yhteistyötä työmarkkina-
osapuolten kanssa. 

Hallituksella on keskei-
nen tehtävä myös siinä, 
että se onnistuu osaltaan 
palauttamaan luotta-

muksen aina 
keskusjär-

jestötasolta 
luottamushenki-

lötasolle. Luotta-
muksen palautta-

misessa avoimuus ja hyvä 
keskusteluyhteys ovat kes-
kiössä.  Hallitusohjelman 
mukaisesti henkilöstön 
asemaa yritysten päätök-
senteossa tullaan kohenta-
maan. 

Olisi toivottavaa, että 
varsinkin ammattiyhdis-
tysliikkeen puolella näh-
täisiin tilanne sellaisena 
kuin se on: perussuoma-
laiset on se voima, joka on 

ohjaamassa nykyisen hal-
lituksen toimenpideoh-
jelmaa siten, että siinä on 
vahvasti mukana kolmi-
kantainen toimintamalli. 

Toivottavaa on, ettei puh-
taasti ideologisista syis-
tä nyt ryhdytä torjumaan 
hallituksen neuvottelu-
pyyntöä. Osapuolten tulisi 
yhdessä selvittää, millä toi-
menpiteillä saavutettaisiin 
ne säästötoimenpiteet, joi-
ta kolmikannassa on syy-
tä käydä, ja mitkä ovat ne 
asiat, joita voidaan yhdessä 
kehittää työmarkkinoiden 
toimivuuden parantami-
seksi. Ay-liikkeellä on iso 

• Laaditaan 

 riippumaton selvitys   

 maahanmuuton 

 kustannuksista.

• Lukukausimaksut 

 EU- ja ETA-alueiden   

 ulkopuolelta tuleville

 opiskelijoille.

• Satsataan 

 maanpuolustukseen.

•  Lasten ja nuorten 
 palvelut yhden luukun 

 taakse.
•  Isät ja äidit huomioidaan, 

 lapselle oikeus molempiin  

 vanhempiin. •  Puututaan kiusaamiseen 

 entistä tehokkaammin.
•  Tunti päivässä 

 koululiikuntaa.

• Takuu-

 eläkkeisiin 

 lisää rahaa. 

• Arvonlisä-

 veroon ei 

 kosketa.

Ay-liikkeellä iso 

rooli työllisyysasteen 

parantamisessa

Jatkoa edelliseltä
aukeamalta



Uskotaan omaan 
tekemiseen

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

ÄÄNESTÄJÄT sanoivat ennen vaaleja, että menettehän 
hallitukseen. Sanoin, että jos kannatusta tulee ja voima riit-
tää. Tuli ääniä ja sen mukana voimaa, mutta ei yksinvaltaa. 
Suomi on ajettu syöksyyn. Emme voi jatkuvasti elää yli va-
rojemme. Tätä lähdemme oikaisemaan. Se ei onnistu päi-
vässä eikä kahdessa. 

PITÄÄ uskoa omaan tekemiseen. Viime joulukuussa osa 
omista huojui kuin heinäkorsi tuulessa. Hierottiin gallup-
saippuaa omiin silmiin. Olisi ollut karmea virhe muuttaa 
tarkkaan harkittua vaalitaktiikkaa. Hermon on pidettävä, 
muuten menee nykimiseksi. Puoluetta ei voi johtaa S-mar-
ketin tuulikaapista.

MAAILMA muuttuu kovaa vauhtia. On pystyttävä päivittä-
mään aatetta ja toimintalinjaa. Täysi-ikäinen puolue kohtaa 
vanhan ja uuden tavan tehdä politiikkaa. Oppositiopolitii-
kan osaamme, nyt on opeteltava hallituspolitiikka. Hallitus-
puolueen kansanedustajalla on halutessaan paljon vaiku-
tusvaltaa. Hyvät perustelut auttavat aina.

PERUSSUOMALAISET on meidän oma puolue. Sen lin-
jaan voi vaikuttaa vain jäsenenä - ja enemmistön mukaan 
mennään. Jos joku luulee, että puheenjohtajan kanta voit-
taa aina, niin erehtyy varmasti. Kaikki joutuvat joustamaan. 
Olen arvokonservatiivi, jopa patakonservatiivi, mutta puo-
lueessa on tilaa erilaisille näkemyksille. Se on kansanpuolu-
een voima. Emme voi ajautua liian ahtaaseen putkeen.

PUOLUEEMME on monikärkiohjus. Jollekin meistä EU-
kriittisyys on tärkeintä, toisille maahanmuutto. Tärkeitä 
molemmat, mutta eivät ne yksin riitä. Britanniassa UKIP-
puolue jämähti näihin kahteen asiaan. Kannatusta tuli, mut-
ta ei tarpeeksi. Paalujunttaboogi ei soi kahdella kielellä. It-
senäisyyspuolue ja Muutos 2011 olivat tästä suomalaisia 
esimerkkejä. Putkinäöllä ei pitkälle pötki.

TAISTELLA silti pitää aina. Ei se järjen käyttö hallitukses-
sa lopu. Täytyy toimia toisella tavoin samojen päämäärien 
hyväksi. Vanha hyvä otetaan mukaan, mutta paikoilleen ei 
saa jämähtää - tyytyväisyys tappaa kasvun.

NYT voimme hetken vetää henkeä. Turun puoluekokouk-
sessa pistetään taas täysi ralli päälle. Tule oman puolueesi 
kokoukseen. Siellä päätät Sinä!
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ILMOITTAUDU puoluekokoukseen 
27.7.2015 mennessä. 
Katso kokouskutsu lehden takasivulta.

YHTEISTYÖHOTELLIT ja tarkemmat 
tiedot kokouksesta löytyvät 
sivuilta 21-23.

Ilmoittaudu 
puoluekokoukseen

“Toivottavaa on, ettei 
puhtaasti ideologisista 
syistä nyt ryhdytä torjumaan 
hallituksen neuvottelu-
pyyntöä.”

•  Mahdollistetaan 
 alueellinen  kokeilu kieli-

 valikoiman  laajentamisesta.

Saako tähän jonkin kuvan - vaikka ministereistä tai jotain...
rooli työllisyysasteen pa-
rantamisessa.

Yhteistyöllä asioista sel-
vitään. Ja pidetään edel-
leenkin huolta siitä, että 

suomalaisten duunarei-
den ja yrittäjien lippu py-
syy korkealla. Niin kauan 
kuin se liehuu esteettä, 
on mahdollista pitää hei-

kommin pärjäävistäkin 
huolta. 

TEKSTI MATIAS TURKKILA
      KUVAT VASTAVALO

Perussuomalaisten ensimmäiset ministerit: työ- ja oikeusministeri Jari Lindström, 
ulkoministeri Timo Soini, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ja puolustus-
ministeri Jussi Niinistö.  Kuva Lehtikuva.
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Perussuomalaisten puoluevaltuusto kokoontui Helsinkiin 
päättämään hallitukseen menosta. Päätös oli yksimielinen 
ja tunnelma korkealla.

PUOLUEVALTUUSTO äänesti pait-
si hallitukseen menosta myös puo-
luehallituksen kokoonpanosta. Pe-
russuomalaisten hallitukseen kuuluu 
puolueen puheenjohtajiston, edus-
kuntaryhmän jäsenen ja puoluesih-
teerin lisäksi seitsemän jäsentä.

Puheenjohtajistoon kuuluvat Timo 
Soinin lisäksi varapuheenjohtajat 
Hanna Mäntylä, Jussi Niinistö ja 
Juho Eerola. Puoluesihteerinä toimii 
Riikka Slunga-Poutsalo. Eduskun-

taryhmää hallituksessa edustaa Jari 
Lindström.

Uuden hallituksen muodostavat li-
säksi Aleksi Hernesniemi, Osmo 
Kokko, Jari Ronkainen, Anssi Jout-
senlahti, Marke Tuominen, Ter-
hi Kiemunki ja Juhani Pilpola. Uusi 
hallitus toimii keväälle 2016 saakka.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Hyvillä mielin 
hallitukseen

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Juho Eerola ja europarlamentista 
Suomen politiikkaan palannut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo 
Terho.

Työ- ja oikeusministeri Jari Lind-
ström ja puolustusministeri Jussi 
Niinistö.

Ensimmäisen kauden kansanedus-
tajat Veera Ruoho ja myös perus-
suomalaisten hallituksessa istuva 
Jari Ronkainen.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna 
Mäntylä ja eduskuntavaaliehdok-
kaana ollut Marko Kulpakko.

Eduskuntavaaliehdokkaana ollut Sakari Puisto, liikenne- ja viestintävalio-
kuntaa eduskunnassa johtava Ari Jalonen ja perussuomalaisten hallituk-
sen jäsen Osmo Kokko.

Perussuo-
malaisten 
työmies Matti 
Putkonen ja 
puoluesihteeri 
Riikka Slunga-
Poutsalo.



7

Kansanedustaja Laura Huhtasaari 
ja eduskunnan jättänyt, entinen 
varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

Perussuomalaisten Nuorten pu-
heenjohtaja Sebastian Tynkkynen 
ja kansanedustaja Ville Vähämäki.

Ensimmäistä kertaa eduskuntaan valittu Rami Lehto ja toiselle kaudelle 
valittu Reijo Hongisto.

Eduskunnan puhemies Maria Lohe-
la ja toisen kauden kansanedustaja 
Anne Louhelainen.

Eduskunnan hallintovaliokunnan 
puheenjohtajana jatkava Pirkko 
Mattila ja poliisikansanedustaja 
Tom Packalén.

Viidettä kautta kansanedustajana 
toimiva Lea Mäkipää ja toisen kau-
den aloittanut Kaj Turunen.

Ensimmäisen kauden kansanedus-
taja Simon Elo ja jatkokaudelle 
valittu Arja Juvonen.

Kansanedustaja Maria Tolppanen 
ja eduskuntavaaliehdokkaana ollut 
Ilpo Haalisto.
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Ulkoministeri Timo Soini on kiireinen, 
mutta tyytyväinen mies. Hän valitsi mi-
nisterinsalkkunsa oman intohimonsa 
mukaan, vaikka valinta oli vaikea velvol-
lisuudentuntoiselle puheenjohtajalle.

TYYTYVÄINEN mies käve-
lee ulkoiluttamassa koiraansa es-
poolaisessa puistossa. Perussuo-
malaisten puheenjohtaja sekä 
ulkoasiain- ja eurooppaministeri 
Timo Soinilla on ensimmäinen 
vapaa viikonloppu joulun väli-
päivien jälkeen. Nyt on aika is-
tahtaa puiston penkille ja tehdä 
poliittinen osavuosikatsaus. 

Vaalitappio on ollut Soinin 
mielestä oppositiopuolueille niin 
musertava, että siitä on tullut so-
peutumisvaikeuksia. 

– Sdp on jatkanut nillittämistä 
oppositiossa. Puhemiehen valin-
nassa he äänestivät tyhjää. Sen 
protestin minä ymmärrän, että 
demarit kiukuttelevat ja äänestä-
vät tyhjää. Sen sijaan vasemmis-
toliitossa ja vihreissä se oli huo-
noa käytöstä ja osoittaa henkistä 
avuttomuutta, kun he rupesivat 
äänestämään muita kuin meidän 
esittämiä ehdokkaita. 

Soinin mukaan kukaan ei voi 
sanoa, ettei vaalitahto toteutu-
nut kun kaikki kolme suurinta 
puoluetta eli keskusta, perussuo-
malaiset ja kokoomus ovat halli-
tuksessa. 

– Oma väki tuntuu olevan eri-
tyisen tyytyväistä siitä, että vih-
reät, vasemmistoliitto ja Rkp ei-
vät ole mukana hallituksessa. 
Rkp on erehtynyt siitä, että he 
ovat ikuinen hallituspuolue ja 
osa valtionhallintoa. Yli 40 vuo-
den jälkeen he huomaavatkin 
vaalituloksen merkityksen, että 
he eivät välttämättä pääse mu-
kaan hallitukseen. 

Vaikeita 
salkkuvalintoja 

Pääministeri Juha Sipilän 
(kesk.) hallituksessa on 14 minis-
teriä, joista neljä on perussuo-
malaisia. Soinin mukaan salkku-
jaossa painoi kentän luotto. 

– Ministerivalintoja oli äärim-
mäisen vaikea tehdä, koska oli-
si ollut monta hyvää ja kelvollis-
ta ehdokasta. Jussi Niinistö oli 
puolueen ensimmäinen ja Han-
na Mäntylä toinen varapuheen-
johtaja sekä Jari Lindström oli 
eduskuntaryhmän puheenjohta-
ja. Heillä on selvä luotto kentän 
ja kannattajien keskuudessa, jo-
ten halusin huomioida myös sen 
valinnoissa, Soini painottaa.

Puhemiehen kohdalla Soinilla 

oli kaksi ihmistä loppusuoralla. 
Hän päätyi esittämään tehtävään 
Maria Lohelaa, joka on Soinin 
mielestä erinomainen nainen 
kyseiseen tehtävään. Valintaan 
kohdistunut kaksinaismoralismi 
alkoi ällöttää Soinia. 

– Mikäli mikä tahansa muu 
puolue olisi nimennyt maalta ko-
toisin olevan, kaupunkilaisen, 
kielitaitoisen ja koulutetun nuo-
ren naisen puhemiesehdokkaak-
si ja puhemieheksi, niin kaikki 
olisivat ylistäneet kuinka hienoa 
tämä on Suomelle. Nyt kun hän 
on perussuomalainen, niin alet-
tiin penkoa jotain vanhoja kirjoi-
tuksia, jotka ovat normaalia asi-
oiden puntarointia ja aprikointia, 
Soini puuskahtaa.

– Tämä osoittaa minulle, että 
Lohelan valinta oli oikea. Siihen 
liittyvä kipuilu kertoo minulle, 
että osan eliittiä ja mediaeliittiä 
on vaikea hyväksyä vaalitulosta 
ja hallitusratkaisua, josta he ovat 
itse ulkona. 

Oma päätös 
syntyi kävelyllä

Päätös ulkoministerin salkusta 
syntyi Soinin kuuluisan kolmen 
vartin kävelyn aikana hallitus-
neuvottelujen sykkeessä. 

– Se oli vaikea valinta sii-
nä mielessä, että velvollisuu-
dentunto, ihmisten odotukset, 
omat kyvyt ja halu painoivat va-
linkauhassa. Minä vain mietin 
kummassa tehtävässä olen pa-
rempi ja siitä se ratkaisu syn-
tyi. Olen sen tyyppinen ihminen, 
että ratkaisen isot asiat siten, 
että minulla on niiden kanssa 
hyvä elää. 

– Kaikki talous- ja budjetti-
neuvottelut käydään hallituk-
sessa kaikkien puolueiden kes-
ken, joten valtiovarainministeri 
ei ole mikään diktaattori. Toi-
saalta ulko- sekä puolustus- ja 
turvallisuuspolitiikka on perus-
suomalaisilla ja sitä minä pidän 
tärkeänä. 

Lisää näkyviä 
perussuomalaisia 

Perussuomalaiset on kasva-
nut Soinin mukaan terveempään 
suuntaan, kun puolueessa on yhä 
enemmän näkyviä vastuunottajia 
ja -kantajia. 

Köyhää kansaa 
ei unohdeta

– Vaikka puheenjohtajalla on 
iso rooli, niin kenttä ja kansan-
edustajat ovat alkaneet ottaa vas-
tuuta enemmän. Tämä on ollut 
minulla yksi tarkoitus, että kun 
olen ulkoministerinä, niin nyt ei 
voida enää aina tehdä niin, että 
Timo tulee ja sanoo jotain kivaa, 
Soini toteaa.

Perussuomalaisten kannatta-
jat edellyttävät Soinin mukaan, 
että puolueen johtajat ovat lu-
jia, reiluja ja puolustavat omiaan. 
Nämä ominaisuudet pätevät Soi-
nin mielestä hyvin puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsaloon ja 
eduskuntaryhmän puheenjohta-
ja Sampo Terhoon. 

– Puoluesihteeri on ollut aivan 
loistava, kun katsotaan mihin 
saavutuksiin on päästy kahdes-
sa vuodessa. Se on kova juttu ja 
siitä annan Riikalle todella ison 
plussan. Sampo on erittäin kyvy-
käs, kielitaitoinen, fiksu ja hank-
kinut hyvät kannukset Euroopan 
parlamentista. Lisäksi Sampo 
on riittävän luja puheenjohtajan 
roolissa. 

Naapuruussuhteet 
kunnossa

Ulkoministeri vieraili heti en-
simmäisen työviikkonsa aikana 
Suomen naapurivaltioissa. 

– Ruotsi ja Viro ovat kaksi mei-
dän lähintä yhteistyötahoa ja 
meillä on oikein hyvät välit. Me 
pidetään muutenkin hyviä suh-

teita yllä kaikkiin naapurimai-
hin, mutta suhde Venäjään on 
vähän kokkareisempi. 

Suomi ja Venäjä ovat Soinin 
mukaan jatkuvasti yhteyksissä 
viranomaistasolla ja president-
ti Sauli Niinistö on tekemisis-
sä Venäjän presidentti Vladimir 
Putinin kanssa. Soini itse tapaa 
todennäköisesti Venäjän ulko-
ministeri Sergei Lavrovin vii-
meistään YK:n yleiskokouksessa 
syys-lokakuun vaihteessa. 

Soini on myös eurooppami-
nisteri, jossa roolissa näkyy EU-
kriittisyys. 

– Se näkyy, sillä olen näkö-
alapaikalla kun Britannia neu-
vottelee omia ehtojaan kansan-
äänestyksen alla. Se on hyvä 
mahdollisuus tutkiskella, kuin-
ka hyvin unioni toimii. Me tar-
vitsemme yhteistyötä Euroopas-
sa. Organisaatio ei kuitenkaan 
toimi, jos ei käydä läpi sen ki-
pukohtia ja kehityssuuntia, Soi-
ni sanoo. 

Leikkaukset 
kirpaisevat

Osa hallituksen leikkauksista 
kirpaisee Soinia, vaikka ne ovat 
hänen mielestään rakenteellises-
ti oikein. 

– Kaikki ymmärtävät, että ei 
voi jatkuvasti kuluttaa enem-
män kuin tienaa. Monipuolue-
hallituksessa saa jotain ja toi-
saalta tulee sellaista, joka ei ole 

Ulkoministeri Soini:

oman mielen mukaista. Me saim-
me takuueläkkeen, parannettiin 
omaishoitajien ja sotiemme ve-
teraanien asemaa sekä helpotet-
tiin huomattavasti jätevesilain 
vaikutuksia. 

– Perussuomalaiset eivät unoh-
da köyhää kansaa hallitukses-
sakaan. Kaikista heikoimmassa 
asemassa olevien takuueläkeläis-
ten eläke nousee 22 euroa kuu-
kaudessa, toimeentulotukime-
noja ei leikata ja arvonlisäveroa 
ei nosteta. Indeksien jäädytyk-
sessä pienempituloiset kärsivät, 
mutta töissä olevien pienitulois-
ten verotus kevenee, Soini pai-
nottaa. 

Hallituksen toimilla pyritään 
Soinin mukaan erityisesti työl-
lisyysasteen ja talouden nou-
suun, jotta se hyödyttäisi koko 
Suomea. 

- Perussuomalaiset seiso-
vat hallitusohjelman takana, jos 
muutoksia tulee, niin hallitus te-
kee ne yhdessä. 

Juhlatunnelmissa 
kohti kuntavaaleja 

Perussuomalaisten 20-vuotis-
juhlapuoluekokous pidetään Tu-
russa elokuussa. Soini toivoo, 
että mahdollisimman moni puo-
lueen jäsenistä osallistuisi koko-
ukseen. 

– Me olemme tehneet yhdes-
sä 20 vuoden aikana semmoi-
sen reissun, jolle ei ole vertaa 
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PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Maria Lohela va-
littiin eduskunnan puhe-
mieheksi 127 äänellä. Tyhjää 
äänesti 47 kansanedustajaa, 
mm. kaikki Sdp:n edustajat, 
jotka protestoivat opposition 
puuttumista puhemiehis-
töstä.

Lohela kiitti eduskuntaa  
saamastaan luottamukses-
ta ja lupasi tekevänsä yhdes-
sä varapuhemiesten kanssa 
kaikkensa, että eduskunta voi 
hoitaa tärkeän ja vastuullisen 
tehtävänsä parhaalla mahdol-
lisella tavalla.

Kansanedustajat ovat
paljon vartijoina

Lohela totesi, että uusi halli-
tus on laatinut ohjelman, jolla 
se pyrkii kääntämään maam-
me parempaan suuntaan. 

– Opposition ainutlaatuinen 
ja merkityksellinen rooli on 
vastata siihen omilla ideoil-
laan ja esityksillään. Täysis-
tuntosali on pohdiskeltujen, 
perusteltujen ja spontaanien-
kin sanojen ja ajatusten ilmai-
sukenttä, jossa ei ole vääriä 
mielipiteitä.

– Kansanedustajat ovat pal-
jon vartijoina. Kansanedus-
tajat päättävät yli viittä mil-
joonaa ihmistä koskevista 
asioista. Ottakaamme työ va-
kavasti ja olkaamme sen ar-
voisia. Kunnioitetaan toi-
siamme, sillä jokaisen panos 
yhteisten asioiden ajamisessa 
on tärkeä, Lohela korosti.

Lohela on perussuomalais-
ten toisen kauden kansan-
edustaja Varsinais-Suomen 
vaalipiiristä. Puhemiehe-

nä hänen tehtävänsä poik-
keaa muista kansanedusta-
jista siten, ettei hän osallistu 
istunnoissa käytävään kes-
kusteluun tai äänestyksiin. 
Puhemies pysyttelee päivän-
politiikan ulkopuolella. 

– Puhemies edustaa insti-
tuutiota, eduskuntaa ja Suo-
mea, ei yksittäistä puoluetta 
tai muita ryhmittymiä. Tämä 
muutos oli tietenkin alus-
ta lähtien selvä asia ja haluan 
puhemiehenä vaalia arvokas-
ta perinnettä, jonka mukaan 
olen instituution, kansanval-
lan ja demokratian puolesta-
puhuja, Lohela sanoo. 

Asenne ratkaisee 
tehtävässä 

Valtakunnan poliittisessa 
hierarkiassa eduskunnan pu-
hemies on toinen heti tasa-
vallan presidentin jälkeen. 
Puhemiehen tehtävään lii-
tetään miehisiä perinteitä ja 
monenlaisia odotuksia. Teh-
tävää hoitaneet henkilöt ovat 
edustaneet tietynlaista koke-
musta, pitkäaikaista uraa poli-
tiikassa tai muuten olleet yh-
teiskunnallisena vaikuttajana. 

– Siihen rinnastettuna valin-
tani on ehkä erilainen. Mie-
lestäni olennainen asia on se 
asenne, jolla tähän tehtävään 
ryhtyy ja kuinka sitä hoitaa, 
Lohela toteaa. 

Lue Maria Lohelan haastat-
telu tämän lehden välissä ole-
vasta Perussuomalainen Nai-
set -liitteestä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Ei ole olemassa 
vääriä mielipiteitä 

Eduskunnan historian kolmanneksi nuorin 
puhemies Maria Lohela, 37, toivoo kansanedus-
tajilta vakavaa suhtautumista eduskuntatyöhön 
ja demokratiaan.

Eduskunnan puhemies Lohela: 

Suomen poliittisessa historias-
sa. Olemme nousseet neljän mie-
hen saunareissusta eduskunnan 
toiseksi suurimmaksi puolueek-
si ja hallituspuolueeksi. Se on to-
della kova saavutus ja siinä ken-
tän sekä kannattajajäsenten rooli 
on ollut erittäin merkittävä, Soi-
ni kiittelee.

– Silloin kun tämä liike läh-
ti liikkeelle, niin menestysmah-
dollisuuksia oli todella hinteläs-
ti. Ihmisillä on ollut kuitenkin 
usko hyvään ideaan, toimin-
ta- ja vaikutusmahdollisuuksiin 
ja niin yhä useampi on lähtenyt 
mukaan. Niinhän Bill Gateskin 
aloitti autotallista oman Micro-

softinsa ja me perussuomalaiset 
aloitimme Kalmarin kylän sau-
nasta Saarijärveltä. 

Puolue on pystynyt Soinin mu-
kaan vakiinnuttamaan kannatus-
tasonsa ja pitämään sen korke-
alla viimeiset neljä vuotta, jota 
osoittaa viime eduskuntavaali-
en tulos. 

– Se on mielestäni kahdesta 
jytkystä kovempi. Meidän kan-
natus säilyi korkeana, kun sa-
maan aikaan keskusta nousi ko-
vaa ja kokoomus sekä demarit 
menettivät eduskuntapaikko-
jaan, Soini muistuttaa. 

Tulevaisuuden kannalta Soini 
pitää erittäin tärkeänä sitä, että 

perussuomalaiset ovat levittäy-
tyneet kuntapoliittisesti lähes 
kaikkiin Suomen kuntiin. 

– Se tulee pitkällä tähtäimellä 
olemaan meidän menestyksem-
me avain. Kun meillä on paikal-
lisesti hyvä edustus kunnissa ja 
kaupungeissa, niin ihmiset pää-
sevät käytännössä mukaan pe-
russuomalaiseen toimintaan ja 
se on se ydinjuttu. Sen takia pi-
dän seuraavia kuntavaaleja to-
della tärkeinä puolueen vakiin-
nuttamisen kannalta. 

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

– Kaikki 
ymmärtävät, 
että ei voi 
jatkuvasti 
kuluttaa 
enemmän
kuin tienaa, 
Timo Soini 
painottaa.
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Sosiaali- ja terveysministeri Hanna 
Mäntylä on aloittanut haasteellisen 
tehtävänsä hyvillä mielin, vaikka tie-
tää, että edessä on sosiaaliturvan ki-
ristämistä ja kipeitä leikkauksia.
MINISTERIN tehtävät ovat 
lähteneet oikein mukavasti 
käyntiin ja minulla on hyvät 
fiilikset. Alku on ollut hek-
tinen, mutta oikeastaan mi-
kään ei ole yllättänyt. Osasin 
varautua siihen, että vastaan 
tulee paljon uusia omaksut-
tavia asioita ja opiskeltavaa, 
tuore sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Hanna Mäntylä ker-
too. 

Torniossa asuva Mäntylä 
on perussuomalaisten toinen 
varapuheenjohtaja ja toisen 
kauden kansanedustaja. Kou-
lutukseltaan tuore ministe-
ri on perushoitaja ja ammatil-
taan erityisnuorisotyöntekijä. 
Hänellä on kaksi lasta. Perus-
suomalaisuus on Mäntylälle 
selvä valinta. 

– Aikoinaan kun lähdin mu-
kaan poliittiseen toimintaan, 
niin minuun vetosi puolueen 
puheenjohtaja Timo Soinin 
tapa puhua asioista niiden oi-
keilla nimillä eli kansanta-
juisesti. Toiseksi perussuo-
malaiset nostivat esiin paljon 
asioita, joita ns. vanhat puo-
lueet olivat vältelleet. 

Perussuomalaisten esil-
le nostamista asioista Män-
tylä mainitsee esimer-
kiksi EU-kriittisyyden, 
maahanmuuttokysymykset 
ja omaishoitajien aseman pa-
rantamisen. 

– En ole päivääkään kyseen-
alaistanut, että puolue olisi 
väärä vaan päinvastoin. Olen 
todella ylpeä meidän kent-
täväestä ja kiitollinen heil-
le, sillä he ovat mahdollis-
taneet sen, että me olemme 
kasvaneet hallituspuolueeksi, 

Mäntylä kiittelee. 

Säästöt eivät ole 
miellyttäviä

Mäntylä kehuu sosiaali- ja 
terveysministeriön henkilö-
kuntaa, jolta hän on saanut 
hyvän vastaanoton ja paljon 
apua. Ensimmäiseksi Mänty-
lä perehtyy työhönsä ja työ-
lista täyttyy hallitusohjelman 
mukaisilla asioilla, joita hio-
taan kesän aikana. 

– Se on selvä asia, että 
säästöt eivät ole miellyttä-
viä. Mikäli haluamme saada 
hyvinvointiyhteiskunnan säi-
lymään edes jonkinlaisessa 
kuosissa, niin meidän on teh-
tävä uudistuksia ja säästettä-
vä rakenteellisten muutosten 
kautta, Mäntylä toteaa. 

Hallitus on sitoutunut to-
teuttamaan perusturvakokei-
lun, joka on Mäntylän mie-
lestä yksi keino tarkastella, 
missä kohdin sosiaaliturva-
järjestelmässä on korjattavaa. 
Edessä on siis laaja työsarka. 

– Me tarkastelemme osa-
na sosiaaliturvajärjestel-
män uudistusta ei-tulosi-
donnaisten tulonsiirtojen 
ja ulkomaille maksetta-
vien sosiaaliturvan tar-
koituksenmukaista koh-
dentumista. Joudumme 
myös puntaroimaan, 
miten asumisperus-
teinen sosiaaliturva-
järjestelmä soveltuu 
nykyiseen yhteiskun-
tarakenteeseen. Nämä 
ovat esimerkkejä ke-
hittämistyöstämme, 
Mäntylä sanoo. 

Vaikeatkin päätökset 
on hyväksyttävä
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Sosiaali- ja terveysministeri Mäntylä:

Tulo- ja kannustin-
loukut puntariin

Työttömyyden poistaminen 
tuo hallitukselle isoja haas-
teita, jonka vuoksi Mänty-
lä odottaa laajoja poikkihal-
linnollisia keskusteluja 
oikean suunnan löy-
tämiseksi. Hal-
litusohjelman 
mukaan työlli-
syyttä tuetaan 
mm. purka-
malla kan-
nustin-
loukkuja eli 
yhteen so-
vittamalla 
sosiaalitur-
vaa ja vero-
tusta. 

– Tulo- ja 
kannustin-
loukkuja täy-
tyy miettiä, 
jotta työn vas-
taanottaminen 
olisi aina kannatta-
vaa. Sosiaaliturva oli-
si turvana, jos ihmisen 
elämäntilanne sitä vaa-
tii. Mikäli ihminen on 
työkykyinen, niin 
työ olisi aina 

ensisijainen toimeentulon 
muoto, Mäntylä kertoo. 

Vaihtoehtoja 
kuunnellaan 

Oppositio on arvostellut 
voimakkaasti hal-

litusohjelman 
säästö- ja 

uudis-
tus-

linjauksia. Mäntylä huomaut-
taa, että nykyinen hallitus on 
ottanut vastuullisen roolin 
Suomen hyvinvoinnin raken-
tamisesta. 

– Viime hallitus teki neljä 
vuotta hyvin tehotonta poli-
tiikkaa ilman suuria päätök-
siä, joita uusi hallitus joutuu 
nyt tekemään tällä vaalikau-
della, Mäntylä sanoo. 

Kritiikki kuuluu opposition 
rooliin, mutta Mäntylän mie-
lestä sen pitäisi osata tarjota 
myös vaihtoehtoja. 

– Mikäli peilaan nykyistä ti-
lannetta meidän oppositio-
kauteemme, niin me annoim-
me vaihtoehtoja. Annoimme 
vastuullisen varjobudjetin ja 
nyt voisi vastaavaa odottaa 
oppositiolta eli miten sääs-
töt pitäisi tehdä ja rakenteet 
uudistaa. Mikäli oppositiol-
la on hyviä ideoita, niin kyllä 
hallitus kuuntelee.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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- Ministerin 
tehtävät ovat 
lähteneet 
oikein muka-
vasti käyn-
tiin, Hanna 
Mäntylä 
kiittelee.



Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström 
tuntee duunarin ja työttömän arjen. 
Entisenä paperityöläisenä hän menetti 
työpaikkansa, kun UPM sulki Voikkaan 
paperitehtaan. Sen jälkeen miehellä oli 
edessä työttömyyttä ja kouluttautumi-
nen uuteen ammattiin. 

TYÖ- ja oikeusministeri Jari 
Lindström valmistui kemi-
an laborantiksi, kun hänet 
valittiin eduskuntaan vuon-
na 2011.

 – Minulla on kovia koke-
muksia työelämästä, niin 
kuin liian monella muul-
la suomalaisella. Uskon, että 
omat kokemukset kuitenkin 
auttavat vaativassa pestissä, 
jossa on vielä paljon opetelta-
vaa, Lindström kertoo. 

Viime vaalikaudella Lind-
ström toimi eduskunnan työ- 
ja tasa-arvovaliokunnassa 
sekä ympäristövaliokunnas-
sa. Lisäksi toiselle kansan-
edustajakaudelle tänä kevää-
nä valittu Lindström johti 
runsaan vuoden perussuo-
malaisten eduskuntaryhmää 
ennen ministerin tehtävää. 

Voi kutsua Jarpaksi 
myös jatkossa

Kouvolan Kuusankoskella 
asuva Lindström täyttää tänä 
kesänä 50 vuotta. Perheeseen 
kuuluvat vaimo ja chihua-
huauros Onni. Kymen vaali-
piirin äänikuningas, kansan-
edustaja ja ministeri aikoo 
pitää jalat tukevasti maassa. 

– Minut tunnetaan lempi-
nimellä Jarppa ja minua voi 
tulla edelleen puhuttelemaan 
sillä nimellä, Lindström sa-
noo. 

Perussuomalaisuudes-
sa Lindströmiä viehättää 
puolueen arvomaailma 

ja siinä esimerkiksi EU-kriit-
tisyys. Lisäksi hän kokee pe-
russuomalaiset ihmislähei-
seksi puolueeksi, joka puhuu 
asioista ymmärrettävästi. 

Työn tekeminen ja 
teettäminen kunniaan 

Työ- ja oikeusministerin 
työlistalla on paljon asioita, 
joita pitää korjata. Listan kes-
kiössä ovat hallitusohjelman 
kärkihankkeet. 

– Työvoima- ja elinkeino-
politiikan pitää olla sellaista, 
että se tukee uusien työpaik-
kojen syntymistä. Esimerkik-
si yritysten perustamiseen 
liittyvää byrokratiaa on ke-
vennettävä ja työn vastaanot-
tamiseen liittyviä kannustin-
loukkuja korjattava. Tämä on 
kokonaisuus, jossa pitää kor-
jata monta juttua yhtä aikaa, 
Lindström kertoo. 

Hallitusohjelmaan on kir-
jattu esimerkiksi sosiaali- ja 
työttömyysturvan uudistami-
nen siten, että se kannustaa 
työn nopeaan vastaanottami-
seen ja lyhentää työttömyys-
jaksoja. Lisäksi työvoimahal-
linnon toimintaa tehostetaan, 
jotta se tukee työllistymistä 
mahdollisimman hyvin. 

– Viime vaalikaudella teh-
tiin 300 euron suojaosa. Nyt 
tarvitaan vastaavia ratkaisuja. 
Työtä pitää kannattaa ottaa 
aina vastaan, vaikka yhden 
päivän viikossa. Tässä koros-
tan, että sen täytyy toteutua 

Tiedän, miltä tuntuu 
jäädä työttömäksi

siten, että ihminen ei häviä 
siinä, joku maksu ei keskeydy 
tai byrokratia ei lähde alus-
ta, jolloin rahan saanti venyy 
viikkojen tai kuukausien pää-
hän. Työn ja sosiaaliturvan 
yhteensovittaminen on iso 
savotta, Lindström myöntää.

Palkkatuki otetaan 
tarkasteluun

 
Lindströmin mukaan myös 

työvoimahallinnon säädök-
sien tulkintaa yhdenmukais-
tetaan, joka on yksi työttö-
mien toivoma korjaus. Tästä 
on esimerkkinä viime vaali-
kaudella tehty palkkatukiuu-
distus, joka on Työttömien 
Valtakunnallisen Yhteistoi-
mintajärjestön (TVY) mieles-
tä epäonnistunut. Palkkatuen 
piiriin pääsi ennen uudistus-
ta 500 päivän jälkeen, mutta 
nyt vasta yli 800 päivän jäl-
keen. 

– Olen seurannut palkka-
tukiuudistusta ja sen vaiku-
tuksia. Uudistuksen ajatus on 
hyvä, mutta kun olen näitä 
kokemuksia kuullut ja luke-
nut, niin kaikki ei ole mennyt 
siinä puikkoihin. Minun täy-
tyy selvittää mikä siinä kii-
kastaa ennen kuin mitään la-
kia tms. aletaan sorvaamaan, 
Lindström sanoo. 

Työ- ja oikeusministeri 
kuuntelee ja arvostaa työttö-
mien mielipiteitä. 

– Olen aina antanut heille 
suunvuoron ja arvostan hei-
dän mielipidettään. Tein yh-
teistyötä jo entisen TVY:n 
puheenjohtajan kanssa ja sa-
moin uuden puheenjohtaja 
Jukka Haapakosken kanssa. 
Aikomukseni on tavata hänet 
kun aikataulut saadaan so-
pimaan. Kuuntelen herkällä 
korvalla millaisia koke-
muksia ja kor-
jausehdotuksia 
työttömiltä 
tulee, Lind-

ström vakuuttaa. 

Oikeuslaitoksen 
ruuhkiin haetaan 
helpotusta 

Oikeuslaitos on paini-
nut Suomessa niukkojen 
resurssien kanssa ja suu-
ren juttumäärän paineessa. 
Lindströmin mukaan oikeus-
prosesseja on tarkoitus no-
peuttaa ja mahdollistaa tuo-
mioistuinten keskittyminen 
ydintehtäviin. 

– Lisää resursseja ei voi ku-
kaan luvata tässä taloustilan-
teessa. Pitää kartoittaa miten 
asioita voidaan tehdä esimer-
kiksi kevennetyllä menette-
lyllä, jotta asioiden käsittely 
ei ruuhkaantuisi tuo-
mioistumissa. Sii-
nä pitää olla erit-
täin tarkka eli 
milloin esi-
merkiksi 
poliisi voi 
toimia ja 
samaan 
aikaan 
kansa-
laisten 
oikeus-
turva 
säilyy. 
Nämä 
ovat 
vaikei-
ta asioi-
ta, mutta nii-
tä mietitään, 
Lindström ker-
too. 

Lindströmin 
mukaan rangais-
tusten pitää 
olla sel-
lai-

sia, että ne vastaavat yleistä 
oikeustajua. Tuomioistuinten 
työtaakkaa aiotaan keven-
tää siirtämällä riidattomat 
asiat pois tuomioistuimista 
sekä kehittämällä tuomiois-
tuinprosessien ulkopuoli-
sia riidanratkaisumenettely-
jä. Oikeus- ja työministeriä 
odottavat työntäyteiset ajat. 

– Kukaan ei ole aikaisem-
min tehnyt tämmöistä yhdis-
telmää. Sanon niin kuin suo-
malainen urheilija: parhaani 
teen ja katson mihin se riit-
tää. 

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
      JA LEHTIKUVA
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nistunut. Palkkatuen 
äsi ennen uudistus-
ivän jälkeen, mutta 
yli 800 päivän jäl-

eurannut palkka-
tusta ja sen vaiku-

udistuksen ajatus on
tta kun olen näitä 
sia kuullut ja luke-
kaikki ei ole mennyt 
kkoihin. Minun täy-
tää mikä siinä kii-
nen kuin mitään la-
letaan sorvaamaan, 

m sanoo. 
oikeusministeri
e ja arvostaa työttö-
lipiteitä. 
ina antanut heille 
on ja arvostan hei-
pidettään. Tein yh-
jo entisen TVY:n 
htajan kanssa ja sa-
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seni on tavata hänet 
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lyllä, jotta asioiden käsittely 
ei ruuhkaantuisi tuo-
mioistumissa. Sii-
nä pitää olla erit-
täin tarkka eli
milloin esi-
merkiksi 
poliisi voi
toimia ja 
samaan 
aikaan 
kansa-
laisten 
oikeus-
turva 
säilyy. 
Nämä 
ovat 
vaikei-
ta asioi-
ta, mutta nii-
tä mietitään, 
Lindström ker-
too. 

Lindströmin
mukaan rangais-
tusten pitää 
olla sel-
lai-

Työ- ja oikeusministeri Lindström:

- Sanon niin 
kuin suoma-
lainen urhei-
lija: parhaani 
teen ja katson 
mihin se 
riittää, Jari 
Lindström 
lupaa.
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Puolustusministeri ja perussuomalais-
ten varapuheenjohtaja Jussi Niinistö 
painottaa, että Suomen kaltaisen pie-
nen maan on syytä pitää oma puolus-
tus teräksisessä kunnossa, sillä se on 
varmin rauhan tae.

MEIDÄN täytyy entistä to-
merammin etsiä keinoja, joil-
la saadaan aikaan tehokkaam-
min sellainen aluevaikutus tai 
ns. miinakauhu, joka on nyt 
ikävä kyllä jalkaväkimiinojen 
osalta poistumassa. Täytyy 
käyttää nykyteknologiaa hy-
väkseen, eli kun meillä oli ai-
kaisemmin viuhkamiina, niin 
siitä on modernisoitu etälau-
kaistava viuhkapanos. Se ei 
kuulu Ottawan sopimuksen 
piiriin, puolustusministeri 
Jussi Niinistö sanoo. 

Muita osittain jalkaväki-
miinojen suorituskykyä kor-
vaavia järjestelmiä ovat esi-
merkiksi sensorilaitteet, 
panssarimiinat ja lennokit. 
Ne eivät kuitenkaan poista 
jalkaväkimiinojen poistumi-
sesta aiheutuvaa aluevaiku-
tusta. Sen vuoksi perussuo-
malaiset ovat kannattaneet 
halpojen ja kustannustehok-
kaiden jalkaväkimiinojen pa-
lauttamista osaksi Suomen 
puolustusta. 

– Keskusta ja kokoomus 
kannattivat hallitusneuvotte-
luissa Ottawan sopimusta eli 
ne eivät siten halua jalkavä-
kimiinoja takaisin, joten pe-
russuomalaiset joutuivat tai-
pumaan tässä asiassa äänin 
kaksi – yksi. Siihen ei riittä-
nyt perussuomalaisten po-
liittinen voima ja jäimme täs-
sä asiassa yksin koko Suomen 
puoluekentässä, Niinistö to-
teaa. 

Venäjä ei 
ole uhka 

Niinistön mukaan Suomen 
on seurattava tarkasti, mitä 
meidän turvallisuusympäris-
tössämme tapahtuu. Venäjää 
Niinistö ei pidä uhkana. 

– Uhkaa on ajateltava siten, 
että jollakin maalla on kyky 
uhata Suomea sotilaallisesti.
Kun katsoo lähiympäristöäm-

me, niin Venäjä on sellainen 
maa, jolla olisi kyky uhata 
Suomea. Uhkaan liittyy myös 
tahto. Venäjällä on kyky, mut-
ta ei tahtoa uhata Suomea eli 
en näkisi, että Venäjä olisi täl-
lä hetkellä uhka Suomelle, 
Niinistö selvittää. 

Puolustusministeri huo-
mauttaa, että Suomen kal-
taisen pienen maan on syytä 
pitää oma puolustus teräk-
sisessä kunnossa, sillä se on 
varmin rauhan tae. Natoon 
liittyvän keskustelun Niinis-
tö toivoo kääntyvän fakta-
pohjaiseksi Nato-selvityksen 
myötä. 

– Perussuomalaisten kanta 
Natoon on kriittinen, mutta 
toisaalta pragmaattinen. Mei-
dän ehdotuksestamme Juha 
Sipilän (kesk.) hallitus laa-
tii ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisen selonteon. Sen yhtey-
dessä laaditaan Nato-selvitys, 
jossa katsotaan Naton haitat 
ja hyödyt, Niinistö kertoo. 

Perussuomalaisten kan-
ta on Niinistön mukaan, että 
Suomen on ensisijaisesti hoi-
dettava oma uskottava puo-
lustus. Ruotsin kanssa tehtä-
vä puolustusyhteistyö ja sen 
edelleen kehittäminen on 
Niinistön mielestä kannatet-
tavaa. 

– Molemmat maat hyötyvät 
harjoitustoiminnasta ja sitä 
voidaan edelleen tiivistää. 
Puolustusliiton vaihtoehtoa-
kaan ei kannata sulkea pois, 
mutta se ei ole ihan lähinäkö-
piirissä, Niinistö sanoo. 

Puolustusvoimauudis-
tuksen vaikutukset 
tarkasteluun

 
Niinistö toimi eduskunnan 

puolustusvaliokunnan pu-
heenjohtajana viime vaali-
kaudella ja pitää siitä saatuja 
kokemuksia hyödyllisinä puo-

Oma puolustus 
pidettävä huippu-
kunnossa

– Kyseessä on vas-
tuullinen ja mielen-
kiintoinen tehtävä, 
Jussi Niinistö sanoo 
puolustusminis-
terin tehtä-
västä.

lustusministerin tehtävässä. 
– Kyseessä on vastuulli-

nen ja mielenkiintoinen teh-
tävä. Nyt on tartuttava mo-
niin tärkeisiin asioihin. Niitä 
ovat puolustusvoimauudis-
tuksen seuraaminen ja kan-
sainvälisiin kriisinhallinta-
tehtäviin liittyvät paineet. Me 
emme näillä budjeteilla pysty 
samalla tavalla osallistumaan 
kriisinhallintatehtäviin kuin 
aikaisemmin. Sitten tulevat 
omat valmiusasiat. Ukrainan 
kriisi on osoittanut, että muu-
tokset Euroopassakin voivat 
olla nopeita, Niinistö sanoo. 

Erityisesti puolustusvoima-
uudistuksen vaikutuksia pi-
tää ministerin mielestä tar-
kastella kriittisesti. Niinistön 
mukaan puolustusvoimauu-
distus on suurin puolustus-
voimia koskeva muutos toisen 
maailmansodan päättymisen 
jälkeen. 

– Se tehtiin samaan aikaan 
kun puolustusvoimiin kohdis-
tettiin rajut menoleikkaukset. 
Se aiheutti sen, että Jyrki Ka-
taisen (kok.) hallituksen so-
pimat säästöt sekoittuivat uu-
distuksessa ikään kuin puurot 
ja vellit. On vaikea sanoa esi-
merkiksi, minkä varuskunnan 
lakkautus tehtiin suunnitel-
lusti ja mikä puhtaasti säästö-
tarpeesta.

Sotien veteraaneille 
kiitos ja kunnia

Niinistön mukaan uudis-
tuksen osalta joudutaan tar-
kastelemaan, vastaako puo-
lustusvoimien nykyinen 
kokoonpano asetettuja ta-
voitteita ja vastaako se tule-
vaisuuden haasteisiin. Esi-
merkiksi Ukrainan kriisi on 
Niinistön mielestä aiheutta-
nut sen, että puolustusvoimi-
en kyky nopeaan toimintaan 
on kehittämisen painopiste-
alueena lähitulevaisuudessa. 

Puolustusministerillä on 
käytössään kenraali Lauri 
Purasen johtaman esiselvi-
tystyöryhmän raportti Hor-
netin korvaavasta hävittä-
jästä. 

– Raportti antaa tarvitta-
vat tiedot, jolla pitkää pro-
sessia viedään eteenpäin. Tä-
män vaalikauden aikana ei 
tehdä päätöstä koneen valin-
nasta. Emme välttämättä kor-
vaa kaikkia noin 60 Hornettia 
samalla määrällä uusia ko-
neita. Meillä voi olla hävittä-
jäkoneita entiseen malliin ja 
sitten miehittämättömiä len-
nokkeja sekä ohjustorjuntaa, 
Niinistö kertoo. 

Helsinkiläinen Niinistö on 
työskennellyt historiantutki-
jana. Sotilasarvoltaan hän on 

Puolustusministeri Niinistö:

yliluut-
nant-
ti. Ko-
timaan 
historiaan 
perehtynyt 
Niinistö ar-
vostaa maam-
me puolustajia. 

– Sotien veteraa-
neille, lotille, pikkulotille, 
kotirintamanaisille ja sotilas-
pojille sanoisin, että me pe-
rusuomalaiset olemme aina 
ymmärtäneet veteraanisuku-
polven merkityksen ja uhrin 
ansiosta Suomen lippu liehuu 
tänä päivänä.

TEKSTI MIKA RINNE 
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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SUOMEN kansa on viisas kan-
sa. Hädän hetkellä se aina 
nousee yhtenäisenä ja toi-
minnanhaluisena vastatak-
seen pahimpaankin tilan-
teeseen, perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Sampo Terho painot-
ti ensimmäisessä ryhmäpu-
heessaan.

Terho huomautti, että Suo-
men talous on näivettynyt 
vuodesta 2008 saakka, koska 
edelliset hallitukset – joissa 
nykyiset oppositiopuolueet-
kin olivat kattavasti edus-
tettuja – eivät eri syistä ky-
enneet riittäviin päätöksiin 
tilanteen korjaamiseksi.

– Nyt Suomen johtoon tar-
vitaan todellisia valtionhoi-
tajapuolueita. Siksi kansa on 
äänestänyt kolmeksi suurim-
maksi puolueeksi toiminta-
kykyisen ja uudistushaluisen 
joukon, joka alkaa tehdä tar-
vittavia päätöksiä korjausliik-
keen aikaansaamiseksi, Ter-
ho korosti.

Kestävyysvaje
suurin urakka

Terhon mukaan suurin 
urakka on kuroa umpeen 10 
miljardin euron kestävyysva-

je, jonka uusi hallitus on edel-
lisiltä hallituksilta perinyt. 
Tämä vaatii miljardisäästö-
jen lisäksi useiden rakenteel-
listen uudistusten tekemis-
tä, joista jotkut olisi pitänyt 
aloittaa jo kymmenenkin 
vuotta sitten.

– Emme voi jatkaa loputto-
man velkaantumisen tiellä, 
tämän on Kreikan esimerkki 
todistanut.

Terho toivoo myös opposi-
tiolta ennakkoluulotonta, hy-
vin perusteltua keskustelua 
ja että vastuullinen oppositio 
tunnustaisi taloustilanteem-
me vakavuuden.

– Pelkkä arvostelu ja kauhis-
telu eivät tulevalla vaalikau-
della auta ketään, ei ainut-
takaan suomalaista, mutta 
hyvien vaihtoehtojen esittä-
minen voi auttaa paljonkin, 
Terho kannustaa.

Terho on ensimmäisen kau-
den kansanedustaja ja enti-
nen europarlamentaarikko. 
Terho jätti parlamentin pa-
latakseen kotimaan politiik-
kaan ja hänen tilalleen nousi 
Pirkko Ruohonen-Lerner.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Arvostelu ja 
kauhistelu eivät 
auta ketään

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Sampo Terho sai oppositionkin hiljai-
seksi ensimmäisellä ryhmäpuheellaan edus-
kunnan täysistunnossa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Terho:

Sampo Ter-
ho valittiin 
yksimielises-
ti perussuo-
malaisten 
eduskun-
taryhmän 
puheenjoh-
tajaksi.
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Pk-yritysten rahoitustilanne paranee, jos hallitus toteuttaa hallitusoh-
jelmaan kirjatun maksuperustaisen arvonlisäveron. Ravintolayrittäjä 
Alessandro Fochi iloitsee kaavaillusta uudistuksesta.

UUDISTUKSESSA liike-
vaihdoltaan alle 500 000 eu-
ron yritykset saavat jatkossa 
maksaa arvonlisäveron vasta 
sen ajankohdan perusteella, 
kun lasku on maksettu. Tä-
hän saakka kohdistus on tul-
lut tehdä myynnin suoritus-
hetken tai laskun päiväyksen 
perusteella. 

Uudistus vapauttaa käyttö-
pääomaa yrityksen käyttöön, 
koska arvonlisäveroa ei tar-
vitse maksaa ennen kuin ra-
hat suorituksesta on saatu.

Tauotonta 
tuplavuoroa

Kesäillan aurinko ei enää 
paista Helsingin Runeber-
ginkadulla sijaitsevalle Olivia 
Verden terassille. Ravintola 
on juuri sulkeutumassa. Yrit-
täjä Alessandro Fochin työ-
päivä on alkanut jo aamuvar-
haisella, eikä sille näy loppua 
vielä moneen tuntiin. 

Fochi on väsynyt, mutta ei 
valita. Ravintolayrittäjän päi-
vät venyvät joka päivä vä-
hintään 12-tuntisiksi. Fochi 
toivoo, että hän voisi pian 
palkata kokoaikaisen työnte-
kijän.

– Teen kaiken itse. Ruo-
at valmistan luomuraaka-ai-
neista. Kasvoin italialaisella 
hotelli-maatilalla, jossa opin 
koko tuotantoketjun merki-
tyksen. Pidän kunnia-asiana, 
että valmistamani annokset 
on tehty perinteen mukaan, 
yrittäjä kertoo. 

Fochin mukaan hänen ra-
vintolansa erottuu muista ita-
lialista juuri uniikkien ma-
kujensa vuoksi. Herkullisista 
lounaista tunnettu ravintola 
on myös jälkiruokafanin toi-
veiden täyttymys. Ravintolaa 
voi todella kutsua täyden pal-
velun konditoriaksi.

– Sain oppini perheyrityk-
sessämme Italian Riminil-
lä. Olivia Verdessä ei tyydytä 
tarjoamaan pelkästään lei-
voksia ja välimerellisiä jälki-
ruokaherkkuja. Tiedän, että 
suomalaiset ovat jäätelökan-
saa, joten haluan tarjota myös 
omalla italialaisella reseptillä 
tehtyä jäätelöä, hän sanoo.

Reppureissu 
päättyi töihin 

Fochi saapui Suomeen yksi-
toista vuotta sitten. 

– Tulin Helsinkiin lomal-

le, mutta lomailu päättyikin 
työntekoon. Menin sattumal-
ta työhaastatteluun ja mi-
nut palkattiin heti. Jäin tän-
ne työskentelemään. Oman 
ravintolan perustin vuonna 
2011, hän tarkentaa.

Tällä hetkellä Fochin tilan-
ne on hyvin hankala. Ulko-
puolista apua ei ole mahdol-
lista palkata, sillä kuten myös 
moni muu pienyrittäjä, Fochi 
elää kädestä suuhun. Rankan 
uurastuksen lisäksi hän jou-
tuu joka kuukausi jännittäään 
pystyykö hän suoriutumaan 
laskuista ja veroista.

– Välillä tilanne on ollut 
niin huono, että minun oli-
si varmasti kuulunut hakea 
avustusta tai kuten täällä sa-
notaan, mennä sossuun. Yrit-
täjäluonteeni ei anna periksi. 
En halua olla kenenkään elät-
ti, hän sanoo päättäväisesti. 

Fochin mielestä pienyrittä-
jän tilanne Suomessa on yk-
sinkertaisesti epäreilu. Hä-
nen mukaansa maksuvalmius 
eli likviditeetti on suurin 
elinvoimaiselle pienyrityk-
selle. 

– Suuret ketjut jyräävät. He 
kykenevät polkemaan hintoja 
ja pyörittämään tappiollista-

Kauan kaivattu uudistus

kin toimintaa. Toivoisin, että 
uusi hallitus nyt vihdoin ym-
märtäisi helpottaa tilannetta, 
hän lisää.

Kanta-asiakkaat 
kiittelevät

Olivia Verden markki-
nointi perustuu asiakas-
tyyväisyyteen ja Facebook-
näkyvyyteen. Yrityksen 

Facebook-sivut saavat kaiken 
aikaa lisää ystäviä. 

– Päivitän sivuja kuvilla ja 
ruokalistojen uutuuksilla. So-
siaalinen media tuntuu toi-
mivan, sillä hyvä palvelu ja 
kiitos kiirii siellä helposti ja 
nopeasti, hän kertoo. 

Toistaiseksi Fochi ei ole vie-
lä nostanut käsiään pystyyn, 
sillä hän rakastaa työtään. 

– Intohimoni on tässä. 

– Tulin Helsinkiin lomalle, mutta lomailu päättyikin työntekoon, omaa ravintolaa Helsin-
gissä pyörittävä Alessandro Fochi naurahtaa.

Pk-yrittäjän 
alv-taakka 
kevenee

– Intohimo-
ni on tässä. 
Työni tulos 
on selkeää. 
Se näkyy 
ja maistuu, 
Fochi kertoo.
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Perussuomalaisten europarlamentaarikko 
Pirkko Ruohonen-Lerner on työskennellyt 
Euroopan parlamentissa reilun kuukauden 
ajan. Haussa on vielä oma vuokra-asunto.

EUROPARLAMENTAA-
RIKKO Pirkko Ruohonen-
Lernerin päävaliokunta 
parlamentissa on ECON eli 
talous- ja raha-asioiden va-
liokunta. 

– Tehtävä on kiinnostava, 
ja se on tavallaan jatkumoa 
työlleni eduskunnan pank-
kivaltuustossa, jonka jäse-
nenä toimin viimeiset nel-
jä vuotta. 

Lisäksi hän on varajäsen 
TAXE:ssa eli verovaliokun-
nassa sekä ITRE:ssä, joka 
käsittelee teollisuus-, tutki-
mus ja energia-asioita. Par-
lamentaarikon työ tarjoaa 
Ruohonen-Lernerin mie-
lestä paljon mahdollisuuk-
sia keskittyä monipuolisesti 
Suomen edunvalvontaan.

– Talousasiat on saatava 
kuntoon ja velkaantuminen 
hallintaan, koska siten pe-
ruspalvelut voidaan turvata 
suomalaisille tulevaisuudes-
sa. Myös työpaikkoja on saa-
tava lisää.

Työttömyyden nujertami-
seksi Ruohonen-Lerner toi-
voo, että Suomen hallitus 
löytää keinoja yritysten työl-
listämiseen liittyviin ongel-
miin. Hän on itse toiminut 
verohallinnon palvelukses-
sa sekä yrittäjänä omassa 
tili- ja veroasiaintoimistossa 
noin kymmenen vuotta.

– Pienet yritykset eivät 
helpolla palkkaa uutta työ-
voimaa, sillä uusien työnte-
kijöiden palkkaamiseen liit-
tyvät riskit ovat edelleen 
taloudellisesti erittäin suu-
ret. Toivottavasti uusi hal-
litus saa ratkaistua pien-
ten yritysten työllistämiseen 
liittyviä ongelmia, jotta yhä 
useampi pääsisi työn syr-
jään kiinni, Ruohonen-Ler-
ner sanoo.

Harmaata taloutta 
torjuttava

Ruohonen-Lerner halu-
aa kehittää Euroopan par-
lamentissa päätöksente-
on avoimuutta, kansalaisten 
tiedonsaantia ja vaikutus-
mahdollisuuksia. Harmaan 

talouden torjunta on hä-
nen mielestään tärkeää. Sa-
tojen suuryritysten aggres-
siiviseen verosuunnitteluun 
liittyvät verotuskysymyk-
set ovat olleet voimakkaasti 
esillä europarlamentissa.

– Niin kutsuttujen Luxem-
burgin vuotojen eli Lux-le-
aksin seurauksena Euroo-
pan unioni heräsi viimein 
epäoikeudenmukaiseksi ko-
ettuun verojen välttelyyn ja 
aggressiiviseen verosuun-
nitteluun. Jäsenmaiden kan-
salaisia ja veronsaajia ovat 
närkästyttäneet erityises-
ti globaaleille suuryrityksille 
räätälöidyt ja liki nollaa pro-
senttia lähentelevät vero-
tussopimukset, samalla kun 
niiden veroja maksavat kil-
pailijansa maksavat 20–30 
prosenttia voitoistaan veroa, 
Ruohonen-Lerner kertoo.

Euroopan parlamentti on 
perustanut tilapäisen ve-
rovaliokunnan tutkimaan 
jäsenmaiden kiisteltyjä 
verotuskäytäntöjä ja kehit-
tämään ratkaisuja, joilla ve-
roparatiisien toimintaan 
voitaisiin puuttua. Verova-
liokunta valmistelee loppu-
raporttia, jonka odotetaan 
valmistuvan vielä tämän 
vuoden puolella.

Asunnon etsintä 
käynnissä

Ruohonen-Lernerille va-
pautui paikka Brysseliin kun 
europarlamentaarikko Sam-
po Terho valittiin kansan-
edustajaksi Helsingin vaa-
lipiiristä. Muutto Suomesta 
Belgiaan on tuonut melkoi-
sia muutoksia Ruohonen-
Lernerin elämään ja meneil-
lään on asunnon etsintä.

– Tavoitteena on löytää 
valmiiksi kalustettu vuok-
ra-asunto rauhalliselta alu-
eelta. Sitä ennen asun hotel-
lissa ja vähitellen elämäni 
alkaa asettua uusille urille 
Brysselissä.

Tuore europarlamentaa-
rikko on pannut merkille, 
että ihmiset vuokraavat mie-
lellään omistamiaan asun-

toja. Siihen on syynä se, että 
yksityisistä vuokratuloista ei 
tarvitse maksaa veroa Bel-
giassa. Sen sijaan kiinteis-
tön omistamisesta ja asun-
non maapohjasta maksetaan 
kiinteistöveroa.

– Sen takia monet talot 
ovat kapeita ja korkeita, jo-
ten verotuksella voidaan 
vaikuttaa merkittävällä ta-
valla myös arkkitehtuuriin 
ja kaupunkikuvaan. Van-
hoissa taloissa ei ole hissejä, 
joten tuntuu siltä, että talo-
jen sisällä kiivetään tikapui-
ta pitkin yhä ylemmäksi ja 
ylemmäksi.

Belgian vuokra-asuntojen 
hintataso on yllättynyt Ruo-
honen-Lernerin, sillä hän 
pitää sitä kohtuullisena Hel-
sinkiin verrattuna. Asunnot 
ovat myös kooltaan isoja. 
Niiden yhteydessä ei puhuta 
neliömääristä vaan makuu-

huoneiden lukumäärästä.
– Olen pohtinut, että olisi-

ko verotuskäytäntö yksi syy 
suureen asuntotarjontaan 
ja edulliseen vuokratasoon. 
Täällä tehdään myös pitkä-
aikaisia vuokrasopimuksia. 
Vuokralainen maksaa sak-
kovuokran, jos irtisanoo so-
pimuksen ennen määräajan 
umpeutumista. Tuntuu siltä, 
että täällä asunnon omista-
jalla on enemmän oikeuksia 
kuin Suomessa, Ruohonen-
Lerner kertoo kokemuksis-
taan.

Ruohonen-Lernerin avus-
tajina Brysselissä ovat 
aloittaneet kauppatietei-
den maisteri Maria Sainio 
ja valtiotieteiden maisteri 
Otto Juote.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Verojen 
välttely kuriin

Työni tulos on selkeää. Se 
näkyy ja maistuu. Tyytyväi-
set asiakkaat ja heidän kii-
toksensa ovat parasta tällä 
hetkellä, hän levittää käten-
sä ja hymyilee aurinkoisesti.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

- Elämäni alkaa vähitellen asettua uusille urille Brysselis-
sä, Pirkko Ruohonen-Lerner iloitsee.

Europarlamentaarikko Ruohonen-Lerner: 
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Tuoreessa hallitusohjelmassa on 
tavoitteena pienentää liikennever-
kon korjausvelkaa 600 miljoonalla 
eurolla kolmen vuoden aikana. 

TARVE lisärahoitukselle 
on suuri, sanoo Liikenne- ja 
viestintäministeriön liiken-
neverkkoyksikön johtaja Ris-
to Murto. 

- Liikenneverkon korjaus-
velan määrä on tällä hetkel-
lä noin 2,4 miljardia euroa. Se 
on se summa, joka tarvittai-
siin valtion teiden, ratojen ja 
vesiväylien saattamiseksi ny-
kytarpeita vastaavaan hyvään 
kuntoon. 

Valtiovallan toimet eivät yk-
sin riitä, sillä monet rahapu-
lassa kärsivät kunnat ovat 
nekin karsineet rankasti tien-
hoitorahojaan. Mistään ha-
tusta tarvittavia rahamääriä 
ei vedetä, Murto tietää. 

- Maantieverkon eli käy-
tännössä uusien teiden tar-
ve määritellään yhteistyössä 
liikenne- ja viestintäministe-
riön, Liikenneviraston, Ely-
keskusten ja eri sidosryhmi-
en kanssa. Teiden ylläpito- ja 
peruskorjausrahojen määrit-
tämisessä käytetään erilaisia 
laskentajärjestelmiä ja lasku-
kaavoja. 

100 miljoonan 
euron lisärahoitus?

Sitä rahamäärää, joka tarvi-
taan liikenneverkon korjaus-

velan kasvun pysäyttämiseen, 
on haarukoitu erikseen ase-
tetussa parlamentaarisessa 
työryhmässä. Sen arvion mu-
kaan perusväylänpitoon tar-
vitaan jatkossa joka vuosi 100 
miljoonaa euroa lisärahoitus-
ta nykytasoon verrattuna. Sii-
tä puolet käytettäisiin lähin-
nä maanteiden päällysteiden 
ja siltojen korjaamiseen.

- Korjausvelan vähentämi-
nen vaatii edellisten lisäk-
si lisärahoitusta vähintään 50 
miljoonaa euroa vuodessa, 
arvioi johtaja Murto.

- Lisäksi ostovoiman turvaa-
minen edellyttää vuositasolla 
arviolta 50 miljoonan euron 
lisäystä perusväylänpitoon.

Ammattilaiset 
tykkäävät

Toteutuessaan hallitusoh-
jelman linjaukset täyttäisi-
vät hyvin tienpitäjien toiveet. 
Tyytyväisyyttä korjausmää-
rärahojen lisäämiseen löy-
tyy myös tienkäyttäjistä. Lisä-
rahojen toivotaan palvelevan 
laajasti elinkeinoelämää ja 
parantavan maan kilpailuky-
kyä.

- Arvostamme hallitusohjel-
man uudistushenkistä ja roh-
keaa otetta, sanoo Suomen 
maanteiden tavaraliikenteen 
ja logistisia palveluja tarjoavi-
en yritysten edunvalvontajär-
jestö SKAL ry:n toimitusjoh-
taja Iiro Lehtonen.

- Hallituksen rivakka ote 
korjausvelan lyhentämisek-
si lupaa hyvää alkavalle halli-
tuskaudelle.

Kerätyt maksut tie-
verkon kehittämiseen

Hallitusohjelmassa on myös 
kaavailtu, että Suomi ottaa 

Maanteille 
lisää korjaus-
määrärahoja

käyttöön raskaalle liiken-
teelle tarkoitetun tienkäyttö-
maksun, jonka kustannuksia 
kompensoidaan ammattilii-
kenteelle EU:n määrittele-
män maksimin mukaisesti. 
Tämäkin kaavailu saa ammat-
tiautoilijoilta kiitosta. 

- Tienkäyttömaksut ovat te-
hokas keino kerätä maksu-
ja myös ulkomaiselta tavara-
liikenteeltä, toimitusjohtaja 
Lehtonen SKAL ry:stä huo-
mauttaa. 

- Kerätyt maksut tulisi koh-
dentaa tieverkon kehittämis-
hankkeisiin. Toimivin malli 
tienkäyttömaksujen kompen-

sointiin olisi SKAL:n esittämä 
polttoaineveron palautusjär-
jestelmä.

Soratie toisinaan 
parempi vaihtoehto

Suomi on laaja maa, jossa 
tiestön käyttömäärät ja -tar-
peet muuttuvat jatkuvasti. 
Eräissä osissa maata entisiä 
asfalttiteitä on jo muutettu 
takaisin hiekkateiksi, kun as-
faltin uusiminen tulisi liian 
kalliiksi hyötyyn verrattuna.

- Tyypillinen tällainen ta-
paus on 20-30 vuotta sitten 
päällystetty tie, jolla liikenne 

on vähentynyt ja päällysteen 
uusiminen vaatisi rakenteel-
lisia korjauksia. Tällaisessa 
tapauksessa soratie on talo-
udellisempi ratkaisu. Näi-
tä sorateiksi muuttamisia on 
tehty koko maassa muuta-
mia kymmeniä kilometrejä 
vuodessa, ja jokainen tapaus 
tutkitaan erikseen Ely-kes-
kuksen toimesta, kertoo vas-
tuuministeriön liikenneverk-
koyksikön Murto.

TEKSTI JA KUVAT 
      MARTTI LINNA

Raskas liikenne kuljettaa ja työllistää. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:hyn kuuluu 
noin 5 800 alan yritystä. Järjestössä ollaan tyytyväisiä hallitusohjelman kirjauksiin liiken-
neverotuksen uudistamisesta.

Raskaalle liikenteelle tienkäyttömaksut

”Tienkäyttö-
maksut ovat 

tehokas
keino kerätä 

maksuja myös 
ulkomaiselta 

tavara-
liikenteeltä.”
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Pieniä ja isoja käyttäjiä. Kunnostusmäärärahojen tarpeeseen vaikuttavat teiden pituus, 
liikennemäärä, teiden rappeutumisnopeus ja nykyinen kunto. Rahaa jaetaan eri Ely-kes-
kuksille sen mukaan, minkälaisia teitä niiden alueilla on.

TIEDETOIMITTAJA Marko Hami-
lo on tutkinut median ja perus-
suomalaisten kimuranttia suh-
detta ja tullut siihen tulokseen, 
että osasyynä molemminpuoli-
seen epäluottamukseen on ”pu-
navihreä kupla”.

Hamilo on kirjoittanut raport-
tinsa ajatuspaja Suomen Perus-
talle. Raportin tarkoituksena on 
etsiä keinoja, joilla perussuo-
malaiset saisivat sanomansa pa-
remmin läpi vihamielisessäkin 
mediaympäristössä. Hakematta-
kin tulee mieleen valtioiden vä-
lisen informaatiosodan moder-
ni käsite. 

Tässä ei kuitenkaan nyt ole 
kyse valtioiden vaan korvien vä-
lisistä asioista. Toimittajat - jot-
ka varmaan haluavat itseään 
kutsuttavan journalisteiksi – 
ovat perussuomalaisten vuoden 
2003 vaaleissa alkaneen nousun 
myötä oppineet heti alusta vä-
heksyvän suhtautumisen pelle-
porukkana pitämäänsä kansan-
liikkeeseen. 

Median hymy hyytyy

Naureskelu muuttui Hamilon 
mukaan vihamielisyydeksi vii-
meistään vuoden 2007 kunnal-
lisvaaleissa vuonna 2008. Tuol-
loin Jussi Halla-Aho valittiin 
Helsingin kaupunginvaltuus-
toon vajaalla kolmellatuhannel-
la äänellä. Halla-Aho on selvästi 
inspiroinut median edustaja en-
tistä näyttävämpiin suorituksiin 
perussuomalaisten lyttäämises-
sä, mutta tulos ei välttämättä ole 
ollut toiveiden mukainen. Hami-
lon mukaan puolueen höykytys 
on päinvastoin saanut kannatus-
luvut nousuun.

Kun perussuomalaisia ei ole 
saatu kanveesiin perinteisin kei-
noin, media on alkanut etsiä hal-
keamia ja mahdollisia repeä-
miä puolueen sisältä. Media on 
käynyt taisteluaan tuulimyllyä 
vastaan taukoamatta. Hamilo 
kirjoittaa, ettei ”kroonisesti kiel-
teinen mediajulkisuus” estänyt 
jatkojytkyä kevään 2015 edus-
kuntavaaleissa, eivätkä perus-
suomalaiset ole hajonneet soini-
laisiin ja halla-aholaisiin, ”vaikka 
sitäkin media on ennustanut 
vääjäämättä tapahtuvaksi jo 
vuosikaudet”.

”Punavihreä kupla” on itse asi-
assa Hamilon Perussuoma-
lainen-lehdessä kesällä 2014 
lanseeraama käsite: Ne pääkau-
punkiseudun muusta Suomes-
ta erottavat kulttuuriset ja po-

Mediakupla 
puhkeaa

Mielipidemittausten 
mukaan toimittajien 
keskuudessa vihreät 
nauttivat vankkaa kan-
natusta, kun taas perus-
suomalaiset on vähiten 
suosittu puolue. Asia 
ilmenee Suomen Aja-
tuspajan julkaisemasta 
kirjasta Punavihreä 
kupla.  

-
s-
n 

a 
liittiset piirteet, jotka heijastuvat 
myös äänestyskäyttäytymiseen, 
kärjistyvät tietyillä äänestysalu-
eilla.  Ja näillä alueilla asuu pal-
jon toimittajia ja muuta luovan 
työn luokkaan kuuluvaa väkeä.

Suomi ei poikkea 
muista länsimaista

Toimittajien puoluekantoja ei 
Suomessa ole tutkittu akatee-
misesti ja tieteellisesti päteväl-
lä tavalla. Yrityksiä toki on tehty. 
Väli-Suomen median Sunnun-
taisuomalaisen vuonna 2012 jul-
kaisema kysely kuitenkin viit-
taa siihen, ettei Suomi poikkea 
muista länsimaista: vihreitä ää-
nesti edellisissä vaaleissa 31pro-
senttia toimittajista ja kokoo-
musta kannatti 22 prosenttia 
kyselyyn vastanneista. Perussuo-
malaiset oli mediaväen inhokki. 

Vaikka toimittajien ja toimitus-
ten maailmankatsomus ja asen-
ne ovat kovasti erilaiset kuin pe-
russuomalaisilla, ei Hamilon 
mukaan mitään salaliittoa ole 
olemassa. Paljon isompi juttu 
on sosiaalisen median ja jakami-
sen mahdollistama ”median niin 
sanottu megafoniefekti, jossa 
pienistä ja merkityksettömistä 
kohuista jonkun poliitikon ym-
pärillä kasvaa järjettömän mitta-
luokan puheenaiheita, jotka voi-
vat johtaa esimerkiksi ministerin 
eroon. ”

Klikkaukset ratkaisevat

Toimittajien käsitys omasta 
työstään on muuttunut arkisem-
maksi ja tuloshakuisemmaksi.  
Helsingin yliopiston viestinnän 
tutkija Anu Kantolan mukaan 
nuoren sukupolven politiikan 
toimittajien mielestä journalis-
min tulee ilmaista hyvin perus-
teltuja mielipiteitä ja juttujen 
tulee olla kiinnostavia ja olen-
naisia. Objektiivinen raportoin-
ti on näin saanut ainakin osittain 
tehdä tilaa omalle, jämäkkääl-
le mielipiteenilmaisulle. Tämä 
tarkoittaa käytännössä klikkiha-
kuista toimittamista, jonka tu-
los ja onnistuminen ovat mate-
maattisesti mitattavissa. 

Nuoremmalle journalistipol-
velle se oma missio on Hamilon 
mukaan punavihreän arvomaa-
ilman ja maailmankuvan mää-
rittämä. 

Katso video: 
www.suomenuutiset.fi

TEKSTI SUOMEN
      UUTISET
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Helsinkiläinen Hanna koki 
vuosien ajan naapurin häiriköintiä. 
Nyt häädön saaneen perheen tytär 
muuttaa taloyhtiöön takaisin.
KESKELLÄ yötä alkaa kuu-
lua järjetöntä meteliä. Vuo-
saarelainen Hanna herää sii-
hen ja katsoo ulos. Äänien 
syyksi selviää pihan ihmis-
joukko ja naapuri. Yksi huu-
taa jotain lyömisestä, toinen 
vastaa astetta kovemmalla ää-
nellä. Musiikki soi niin, että 
sen varmasti kuulee koko ta-
loyhtiö. Hanna menee takai-
sin sänkyyn ja pistää tyynyn 
korville. Kukaan ei uskal-
la huomauttaa melusta per-
heelle, koska käytös on ollut 
väkivaltaista. Aiempiin huo-
mautuksiin on vastattu hais-
tatellen.

- Pelotti kävellä pihalla, kun 
perhe oli ystävineen kotona.

Majoitti ystäviä 
pihaan

Hanna ei edes tiedä, ketä 
kaikkia asunnossa asui, sil-
lä sen väki vaihtui koko ajan. 
Perheen ystävät majoittuivat 
asuntovaunuihin taloyhtiön 
pihalle, pesivät ja korjailivat 
autojaan, käyttivät vesipistet-
tä ja ottivat sähköä lämmitys-
pistokkeista. 

Hanna on joutunut myös 
toimenpiteisiin häirikköper-
heen takia. Hän rakennutti 
asuntonsa pihan ympärille ai-
dan – ilman porttia. 

- Perheen tyttö tuli heti ky-
selemään, miksi meillä ei ole 
porttia. En sanonut hänelle 
mitään, sillä rakensimme ai-
dan heitä varten. Perheellä oli 
tapana tulla pihalle kysymät-
tä. Eikä mitään voinut jättää 
ulos, kun kaikki varastettiin. 

”Täällä asuu 
kunnollisia ihmisiä”

Tästä on nyt viisi vuot-
ta. Häirikköperhe sai tuol-
loin häädön, luultavasti mak-
samattomien vuokrien takia, 
mutta nyt perheen tyttö on 

muuttamassa taloyhtiöön ta-
kaisin oman perheensä kans-
sa.

- Täällä asuu kunnollisia ih-
misiä, jotka itse maksavat 
oman vuokransa ja kunnioit-
tavat muita asukkaita. Sitten 
tänne päästetään sellaisia, jot-
ka aiheuttavat suurta haittaa 
kaikille. Sitä en ymmärrä. 

Hanna ihmettelee, miten 
tyttö on saanut asunnon.

- Eikö vuokranantaja yh-
tään katso sitä, kuka on saa-
nut häädön talosta aiemmin? 
Se on varmaa, että sama meno 
jatkuu, vaikka tyttö ei aiem-
min ollut päävuokralaisena.

Häädöstä ei jää 
merkintää

Helsingin kaupungin vuok-
ra-asuntojen asukkaiden va-
linnassa jokaisen luottotiedot 
tarkistetaan. Vuokraaminen 
ei edellytä puhtaita luottotie-
toja, mutta esimerkiksi vuok-
raveloista pitää tehdä selvitys. 

Stadin asuntojen apulais-
päällikkö Marjo Tapana sa-
noo, että jos merkintä mak-
samattomista vuokrista on 
häipynyt luottotiedoista, heil-
lekään ei jää siitä tietoa. Ta-
pana vielä muistuttaa, että ai-
noastaan päävuokralaisten 
vuokraushistoria jää kaupun-
gin tietoon.

Tapana neuvoo, että häirik-
kötapauksien selvittämisessä 
asukkaiden pitää olla itse ak-
tiivisia. Valituksen voi tehdä 
Heka-asuntojen nettisivuilla.

- Helsingin kaupunki halu-
aa mahdollistaa monipuoli-
sen asumisen kaikille. Pyr-
kimyksenä valinnassa on 
vuokratalojen monipuolinen 
asukasrakenne ja sosiaalises-
ti tasapainoiset asuinalueet. 
Kaupungin tavoitteena on, 
että erilaisia rahoitusmuoto-
ja, kuten esimerkiksi vapaara-
hoitteisia asuntoja, opiskeli-

Pelotti kulkea 
pihalla

Häirikkönaapurin terrorisoima asukas:

ja-asuntoja, hitas-asuntoja ja 
vuokra-asuntoja rakennetaan 
samoille alueille.

Tapana ei kannata Tom 
Packalénin ehdotusta asuk-
kaiden pisteytyksestä.

”Pisteytyksellä 
eroon häiriköistä”

Kansanedustaja Tom 
Packalén on ehdottanut, että 
Helsingin kaupunki pisteyt-
täisi asukkaansa. Tällä hän 
tarkoittaa sitä, että esimerkik-
si häädöstä saisi reilusti mii-
nuspisteitä, mutta vuosien 
mallikkaasta asumisesta saisi 
taas plussapisteitä. 

- Ajatukseni perustuu köy-
hyyden leimaamiseen. Se, että 
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HELSINGIN kaupungin vuok-
ra-asuntoa hakee tällä het-
kellä 25 300 kotitaloutta. Ha-
kijamäärä vaikuttaa tietenkin 
siihen, että asunnon saami-
nen on hankalaa. 

Apulaisosastopäällikkö 
Marjo Tapana sanoo, että jos 
asuu jo sopivan kokoisessa 
ja hintaisessa asunnossa, ja 
on voimassa oleva vuokraso-

pimus, ei ole mahdollisuut-
ta saada kaupungin vuokra-
asuntoa. 

Jos taas esimerkiksi nykyi-
nen vuokranantaja on irtisa-
nonut vuokrasopimuksen, se 
on määräaikainen tai haki-
ja tarvitsee asunnon eron ta-
kia, hänet sijoitetaan jonossa 
erittäin kiireelliseksi asunnon 
saajaksi. 

Kaupungin asunto 
vaikea saada

ei ole rahaa, ei tee ihmisestä 
automaattisesti huonoa asu-
kasta. 

Packalénin mielestä slum-
mialueet eivät ole hyvä asia. 
Niiden muodostuminen al-
kaa kansanedustajan mu-
kaan juuri siitä, kun alueille 
muuttaa häiriköitä ja sen seu-
rauksena varakkaat muutta-
vat pois. Packalen sanoo, että 

ihan kuin tällä hetkellä kau-
punki haluaisi tahallaan si-
joittaa häiriköt ympäri kau-
punkia.

- Kerron esimerkin. Jos ha-
luaisin todella aiheuttaa pa-
haa ihmisille, vuokraisin 
parituhatta asuntoa päihde-
käyttäjille niin, että jokai-
nen heistä vaikuttaisi mah-
dollisimman suurella alueella. 
Mutta koska en halua kenel-
lekään mitään pahaa, sijoit-
taisin häiriköt samaan talo-
yhtiöön, jonka lähellä olisi 
tarjolla ympärivuorokautista 
tukea ja poliisin jatkuva läs-
näolo.

Kun Packalén ensimmäi-
sen kerran kertoi julkisuudes-
sa pisteytysehdotuksestaan, 

sosiaalisessa mediassa äräh-
dettiin.

- Ne, jotka vastustavat, ovat 
niitä hyväosaisempia, joilla ei 
ole kykyä empatiaan. He eivät 
pysty ajattelemaan niitä, jotka 
oikeasti joutuvat pelkäämään. 
Nekin, jotka asuvat kaupun-
gin asunnoissa, haluavat asua 
rauhassa. Mutta kun näil-
tä ”vihreiltä kumpulalaisilta” 
kysytään, niin varattomien on 
vain kestettävä häiriköt. Mie-
lestäni pitäisi kysyä, että ot-
taisivatko he itse naapurik-
seen häirikön. Enpä usko.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

Perussuomalaisten 
kansanedustaja 
Tom Packalén on 
ehdottanut, että 
Helsingin kau-
punki pisteyttäisi 
asukkaansa. Kuvan 
talo tai henkilöt 
eivät liity artikke-
liin.

“Perheellä oli tapana 
tulla pihalle kysymättä. 

Eikä mitään voinut 
jättää ulos, kun kaikki 

varastettiin.”
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Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm 

Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti 

Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl 

Painopaikka: Botnia Print, Kokkola 

Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineisto-

päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 

otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 

säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Perussuomalaisten puoluetoimisto ja 

Perussuomalainen-lehti ovat kiinni 29.6.-3.8.2015. 

Hyvää kesää!

Perussuomalaisten puoluekokous pidetään 
8.-9.8.2015 Turun Logomossa. 

Majoituksia, jotka jokainen varaa ja maksaa itse, 
voi tiedustella seuraavista hotelleista:

ORIGINAL SOKOS HOTEL HAMBURGER BÖRS
Kauppiaskatu 6, 20100 Turku
100€/1hh/vrk, standard • 110€ /2hh/vrk, standard
120€ /1hh/vrk, superior • 130€/2hh/vrk, superior

ORIGINAL SOKOS HOTEL CITY BÖRS 
Eerikinkatu 11, 20100 Turku
90€/1hh/vrk, standard • 100€/2hh/vrk, standard

ORIGINAL SOKOS HOTEL SEURAHUONE
Eerikinkatu 23, 20100 Turku
85€/1hh/vrk, standard • 95€/2hh/vrk, standard 

Huonevaraukset tehdään 3.7.2015 mennessä ho-
tellien myyntipalvelusta, joka palvelee varausasi-
oissa ma-pe klo 8.30-16.30, puh. 02 337 3800 tai 
sähköposti: myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi. 
Varausta tehtäessä on mainittava tapahtuman 
tunnus ”perussuomalaiset” erikoishinnan takaa-
miseksi.
Huonekiintiöstä varauksen tehneet asiakkaat ovat 
vastuussa omista huonevarauksistaan ja veloituk-
seton peruutusaika päättyy yksittäisissä huoneva-
rauksissa tulopäivänä klo 18.
Saapuminen hotellille on klo 18 mennessä. 
Myöhäisen saapumisen voi taata luottokortin 
tiedoilla tai yritystakauksella.

BEST WESTERN HOTEL SEAPORT
Toinen Poikkikatu 2, FI-20100  Turku
74€/1 hh/huone  •  93€/2 hh/huone  
• 112€/3 hh/huone
Sopimushintaiset huonevaraukset on tehtävä 
7.7.2015 mennessä. Huonehintaan sisältyy buf-
fetaamiainen, autopaikoitus sekä iltasauna. Huo-
neissa nopea, langaton internetyhteys, joka si-
sältyy huoneen hintaan. Jokaisessa huoneessa 
uudet kotimaiset joustinsängyt ja profiloidut pat-
jat. Vastaanotto auki 24 h. Varaukset suoraan ho-
telliin: seaport@hotelseaport.fi tai 
puh. 02 283 3000

CENTRO HOTEL TURKU
Yliopistonkatu 12a, FIN-20100 Turku
80€/1 hh/huone • 110€/2 hh/huone
Hinnat ovat huonehintoja ja sisältävät herkulli-
sen seisovan pöydän aamiaisen, internetyhtey-
den ja ALV:n. 
Varaukset tulisi tehdä suoraan hotelliin 3.7. men-
nessä joko puhelimitse puh. 02 211 8100  tai säh-
köpostitse centro@centrohotel.com. Sovitun hin-
nan saa mainitsemalla sovitun varausnumeron 
263040 / Perussuomalaisten puoluekokous. 

PARK HOTEL
Rauhankatu 1, 20100 Turku
Kiintiö voimassa 7.7.2015 asti, tämän jälkeen myy-
mättä jäänet huoneet vapautetaan. Huonetta va-
rattaessa käytetään koodia ”puoluekokous”.
105€/1 hh/vrk • 139€/2 hh/vrk, lisävuode 30€/vrk.
Huoneen hinta sisältää aamiaisen ja autopaikoi-
tuksen. Toivotamme Teidät tervetulleeksi Park Ho-
teliin Turkuun. 
Tel : +358-(0)2-2732555 • Fax: +358-(0)2-2519696, 
eMail:  info@parkhotelturku.fi • www.parkhoteltur-
ku.fi • www.facebook.com/parkhotelturku

CUMULUS TURKU
Eerikinkatu 30, 20100 Turku

52€/henkilö/kahden hengen huoneessa/vrk, 
standard
90€/henkilö/yhden hengen huoneessa/vrk, 
standard
Lisävuoteita rajoitetusti: 
aikuinen 30€/vrk, lapset 22€/vrk

Varaukset: www.hotellimaailma.fi 
tuotetunnuksella PERUSSUOMALAISET 
Restel Myyntikeskuksesta tunnuksella 
PERUSSUOMALAISET
Puh: 020 055 055 (0,59 €/min + pvm/mpm) tai 
my.reservation@restel.fi

Suoraan hotellista tunnuksella 
PERUSSUOMALAISET
Puh: (02) 2181 000 tai turku.cumulus@restel.fi

Perussuomalaisten puoluekokous Turussa 8.-9.8.2015

Perussuomalainen 8/15 
ilmestyy 28.8.2015

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 18.8.2015 
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Lauantai 8.8.2015

klo 8.00 Ovet aukeavat ja ilmoittautuminen alkaa

klo 10.00  Toritapahtuma alkaa

klo 10.30  Toritapahtuma päättyy ja siirtyminen busseilla Logomoon

klo 11-16     Lounas Logomossa  5 €/hlö

klo 11.45 Ilmoittautuminen keskeytetään

klo 11.55 Kokoussalin ovet sulkeutuvat 

klo 12.00 Kokouksen avaus 

klo 13.00 Ilmoittautuminen jatkuu ja kokoussalin ovet avautuvat

klo 18.00 Kokous keskeytetään (viimeistään)

klo 20.00 Iltajuhla alkaa Logomossa, tarkempi ohjelma myöhemmin,   
 puolue tarjoaa illallisen 

klo 00.00 Illallinen päättyy ja Logomon ovet suljetaan

Sunnuntai  9.8.2015 

klo 8.00 Logomon ovet avautuvat

klo 10.00 Aamuhartaus 

klo 10.15 Kokous jatkuu

klo 11-14 Lounas Logomossa  5 €/hlö

klo 17.00        Kokouksen päättäminen

Huom. Bussit kiertävät ”nonstoppina” välillä 

Logomo-hotellit-tori-Logomo.

Tarkempi kokousaikataulu sekä bussireitit löytyvät kokouskansiosta 

ja hotelleista.   

Kokouspaikalla on ensimmäistä kertaa ilmainen lapsiparkki.

Perussuomalaiset – Sannfinländarna rp.
XI puoluekokous 8.-9.8.2015

Kokouksen 
käsittelylista

KOKOUKSEN AIKATAULU

   LAUANTAI 8.8.2015 klo 12.00

Finlandia-hymni (soittokunta)
Suomen lippu piirien lippujen kanssa tuodaan 
saliin siniristilippulaulun saattelemana

TERVEHDYKSET
Perussuomalaisten piirin tervehdys/puheenjohtaja 
Juhani Pilpola 
Turun kaupungin tervehdys
Europarlamentin tervehdys/europarlamentaarikko 
Jussi Halla-aho

1.  Puoluekokouksen avaus/puolueen 
     puheenjohtaja Timo Soini
2.  Kokouksen puheenjohtajien valinta
3.  Kokouksen sihteerien valinta
4.  Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
5.  Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
6.  Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus 
      ja osanottajat (kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus)
7.  Päätetään käsittelylistasta, puoluekokouksen 
      toimintasäännöistä sekä muista tarpeellisista 
      kokouksen menoon liittyvistä asioista
8.  Valitaan puolueen puheenjohtaja
9.  Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1-3)
10.  Valitaan puoluesihteeri

Kokous keskeytyy klo 18 jatkuen sunnuntaina klo 10.

   SUNNUNTAI 9.8.2015 klo 10.00

HARTAUS klo 10.00 / kirkkoherra Anssi Joutsenlahti

11.  Poliittinen yleiskeskustelu ministeriryhmän 
 selonteon pohjalta
12.  Selostus puolueen toiminnasta ja taloudesta 
 puoluekokouksen ajalta
13.  Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta 
 puoluekokouksen ajalta
14.  Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n toiminnasta 
 puoluekokouksen ajalta
15.  Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnasta 
 puoluekokouksen ajalta
16.  Selostus Suomen Perustan toiminnasta
17.  Valitaan puoluevaltuuston jäsenet
18.  Muut kokouksessa päätettävät asiat
19.  Kokouksen päättäminen

Perussuomalaiset rp. 
XI puoluekokous 8.-9.8.2015
Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku
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Näin ilmoittaudut kokouspaikalla Henkilöllisyys todistettava 
kokouspaikalla

KATSO PUOLUEKOKOUSKUTSU SEURAAVALTA SIVULTA  >>>

Jos tulet Turkuun lauantaiaamuna, käy ilmoittautumassa heti kokouspai-
kalla ja mene vasta sen jälkeen hotelliin ja toritapahtumaan. Näin varmistat, 
että olet kokoussalissa klo 12, kun kokous alkaa.

Kokouspaikan ovet avataan lauantaina ja sunnuntaina klo 8. Huomioithan, 
että kokoussalin ovet suljetaan 5 minuuttia ennen kokouksen alkua ja saliin 
pääsee tämän jälkeen vasta kokouksen avauksen jälkeen.

Muistathan ottaa mukaan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen, ajokortin tai 
passin henkilöllisyytesi todistamista varten. Henkilöllisyys on todistettava 
äänestettäessä.

Puheenvuorojen käyttöoikeus ja muut 
puoluekokouksen menettelytavat

Asioiden 
käsittelyjärjestys 

1. Osanottajille jaettu käsittelylista on 
asioiden käsittelyjärjestyksen pohja, 

josta kokouksen puheenjohtajan harkin-
nan mukaan voidaan tarvittaessa poike-
ta, paitsi henkilövalintojen kohdalla.

2. Puoluehallituksen ja/tai kokouksen 
valiokuntien esitys tai mietintö on 

aina kannatettu esitys.

Valmistelu-
valiokunta

3. Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat 
kaikki valmistelua vaativat puolue-

kokouksen asiat paitsi ne, jotka lähete-
tään vaali- tai julkilausumavaliokuntaan.

4. Valmisteluvaliokunnan muodos-
tavat puoluekokouksen puheen-

johtajisto ja sihteeristö täydennettynä 
ennen puoluekokousta asioiden valmis-
telusta vastanneella puoluehallituksel-
la. Valmisteluvaliokunnassa puhetta joh-
taa puoluekokouksen puheenjohtajisto 
ja kirjaa pitää puoluekokouksen sihtee-
ristö.

Vaali-
valiokunta

5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat muut 
henkilövalinta-asiat paitsi kokouk-

sen järjestäytyminen.

6. Vaalivaliokunnan muodostaa puo-
luehallitus täydennettynä piirien 

puheenjohtajilla. Vanha puoluehallitus 
vaihtuu uudeksi vasta, kun puolueko-
kous on valinnut puheenjohtajan, vara-
puheenjohtajat ja puoluesihteerin.

7. Vaalivaliokunnan on erityisesti puo-
luevaltuuston kokoonpanoesitystä 

tehdessään otettava piirien toiminnalli-
suus huomioon (kv-ehdokkaat, kunnan-
valtuutetut, piiri- ja paikallisyhdistykset, 
piirien vaalitulokset, puolueen jäsen-
määrä ja jäsenyys piirissä jne.).

Ohjelma- ja 
julkilausumavaliokunta

8. Ohjelma- ja julkilausumavaliokun-
nan muodostavat puoluekokouk-

sen puheenjohtajisto ja sihteeristö sekä 
puoluekokouksen valitsema määrä mui-
ta jäseniä. Valiokunta voi tarvittaessa 
pyytää kuultavakseen asiantuntijoita ja/
tai ohjelmaehdotuksen tekijöitä.

9. Kaikki valiokuntakäsittelyyn tar-
koitetut, kannatetut muutos- ja 

ponsiehdotukset on jätettävä puolue-
kokouksen sihteeristölle kirjallisesti. Eh-
dotusta, jota ei ole kannatettu, ei oteta 
valiokunnassa käsiteltäväksi, ellei valio-
kunta toisin päätä. Valiokunta päättää 
muutoinkin itsenäisesti omasta työsken-
telystään, esille otettavista asioista sekä 
mietinnöstään.

10. Valiokuntakäsittelyn jälkeen va-
liokunnan mietintö on käsittelyn 

pohjana. Puoluekokouksen käsitelles-
sä valiokunnan mietintöä voidaan käsit-
telyyn ottaa vain kannatettuja kirjallisia 
esityksiä, jotka on toimitettu puheenjoh-
tajalle viimeistään ennen äänestysjärjes-
tyksen esittämistä, jotta ehdotus voitai-
siin ottaa käsittelyssä huomioon.

Ääni- ja 
puheoikeus

11. Puolueen suoran jäsenyyden pe-
rusteella ääni-, puhe- ja esitys-

oikeus on kaikilla puolueen jäsenik-
si hyväksytyillä 29.5.2015 mennessä ja 
sitä aikaisemman vuoden jäsenmaksun 
maksaneilla puolueen jäsenillä. Kaikilla 
v. 1995 perustajajäsenillä on läsnäolo- ja 
puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja 
voi harkintansa mukaan lisäksi antaa pu-
heoikeuden myös muullekin puolueko-
kouksessa läsnäolevalle henkilölle. Valta-
kirjalla ei voi edustaa eikä äänestää.

Puheenvuorojen 
käyttö

12. Puheenvuorot voidaan pitää mo-
lemmilla kotimaisilla kielillä, suo-

meksi tai ruotsiksi. Tehdyt ehdotukset ja 
päätökset saatetaan kokousedustajien 
tietoon suomenkielellä.

13. Kaikki puheenvuoropyynnöt toi-
mitetaan kirjallisesti kokouksen 

puheenvuorosihteerille. Puheenjohtaja 
antaa puheenvuorot pyydetyssä järjes-
tyksessä. Puheenjohtaja voi harkintansa 
mukaan poiketa tästä järjestyksestä. Asi-
an käsittelyjärjestyspuheenvuoro on an-
nettava ennen muita.

14. Kaikki puheenvuorot pidetään 
puhujapöntöstä.

15. Puheenvuorojen pituus, esitys-
listaan merkittyjä ja muita val-

misteltuja puheenvuoroja lukuun otta-
matta, on asiakohdissa enintään 3 min 
ja henkilövaalikohdassa 1 min. Puheen-

johtaja voi tarvittaessa rajoittaa puheen-
vuoroja tai puheaikaa tai molempia.

16. Puheenjohtajan käskystä asiaton 
tai ylipitkä puhe on lopetettava. 

Puheessa on puhuttava vain esillä ole-
vasta asiasta. Jos puhuja poikkeaa var-
sinaisesta aiheesta, on puheenjohtajan 
kehotettava häntä palaamaan asiaan. El-
lei puhuja noudata puheenjohtajan ke-
hotusta, voi puheenjohtaja keskeyttää 
hänen puheenvuoronsa.

17. Mikäli puhuja haluaa puheensa 
koko sisällön, myös kesken jää-

neeltä osalta, merkittäväksi pöytäkirjaan 
liitteenä, tulee puhe toimittaa kokonai-
suudessaan kirjallisena kokouksen aika-
na kokouksen ensimmäiselle tai toisel-
le sihteerille.

Vasta-
puheenvuorot

18. Puheenvuoroasioissa kaikki val-
tuudet ovat kokouksen puheen-

johtajalla.

19. Vastauspuheenvuoro-oikeus 
on puolueen puheenjohtajal-

la, varapuheenjohtajilla, puoluesihtee-
rillä, taloudenhoitajalla, puolueen leh-
den päätoimittajalla, eduskuntaryhmän 
puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla 
ja sihteereillä puheenvuorojärjestykses-
tä poiketen.

20. Mikäli eduskuntaryhmän toimin-
taa käsiteltäessä esitetään kan-

sanedustajalle itselleen kysymys tai ar-
vostelu, on edellisen kohdan lisäksi ao. 
kansanedustajalla oikeus käyttää vas-
tauspuheenvuoro puheenvuorojärjes-
tyksestä poiketen. Vastaava koskee myös 
EU-edustajia.

Vaalit

21. Puheenjohtajaksi, varapuheen-
johtajiksi ja puoluesihteeriksi 

sekä puoluevaltuuston jäseniksi voidaan 
valita vain kuluvan vuoden ja sitä aikai-
semman vuoden jäsenmaksun maksa-
neita jäseniä.

22. Puheenjohtaja, varapuheenjoh-
tajat ja puoluesihteeri valitaan 

sähköistä äänestysmenetelmää käyttä-
en, mikäli kannatettuja ehdokkaita on 
enemmän kuin yksi. Sähköisestä äänes-
tyksestä annetaan tarkemmat ohjeet ää-
nioikeutetuille kokoussalissa. 

23. Mikäli puolueen puheenjohta-
jaa, varapuheenjohtajia tai puo-

luesihteeriä valittaessa on samalle pai-
kalle enemmän kuin kaksi kannatettua 
ehdokasta eikä kukaan heistä saa ensim-
mäisessä äänestyksessä yli puolta anne-
tuista äänistä, järjestetään kahden en-
simmäisessä äänestyksessä eniten ääniä 
saaneen ehdokkaan välillä toinen vaa-
li, jossa valituksi tulee eniten ääniä saa-
nut. Mikäli puoluevaltuustoa valittaessa 
ehdokkaita on enemmän kuin valittavia 
jäseniä, järjestetään äänestys, jossa vali-
tuksi tulevat eniten ääniä saaneet. Ään-
ten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Äänestys

24. Äänestys suoritetaan äänestys-
lippua (JAA/EI) käyttämällä tai ni-

menhuudolla, jos kokouksen puheen-
johtajisto suullisesti tai kymmenen (10) 
äänivaltaista kokousosanottajaa sitä kir-
jallisesti esittää ja kokous niin päättää. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee asian 
se mielipide, johon kokouksen puheen-
johtaja on yhtynyt.

Läsnäolo-
oikeus

25. Läsnäolo-oikeus myönne-
tään puolueen perustajajäse-

nille, niille puolueen tukijoille, kokouk-
sen toimihenkilöille ja avustajille sekä 
tiedotusvälineiden edustajille, joille läs-
näolo-oikeutuksen osoitukseksi on an-
nettu osanottajamerkki.

Järjestyksen 
pito

26. Puheenjohtaja pitää kokouksessa 
järjestystä ja kehottaa järjestys-

miehiä poistamaan häiritsijä kokoukses-
ta. Jokaisen tulee pitää osanottajamerk-
kinsä näkyvillä ja vaadittaessa näyttää 
se.

27. Puoluekokous voi puheenjohta-
jistonsa ehdotuksesta tehdä näi-

tä puoluekokouksen toimintasääntöjä 
täydentäviä päätöksiä.

Puoluekokouksen toimintasäännöt

A
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KOKOUSKUTSU
PERUSSUOMALAISTEN 

20-VUOTISPUOLUEKOKOUS

Perussuomalaiset rp:n puoluekokous pidetään 8.8.-9.8.2015 
klo 12 Turun Logomossa, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.

SUORAJÄSENYYDEN OIKEUDET JA VASTUUT

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki ne puolueen jäsenet, jotka ovat maksaneet 
kuluvan vuoden jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä, eikä edellisen vuoden jäsenmaksua ole laiminlyöty.

Kokoukseen tulee ilmoittautua 27.7.2015 mennessä joko puolueen kotisivujen kautta: www.perussuomalaiset.fi, 
sähköpostitse: puoluekokous2015@perussuomalaiset.fi tai puhelimitse: 040 631 7099.

Puoluekokoukseen tarvitset mukaasi henkilöllisyystodistuksen.

Tervetuloa!

Timo Soini    Riikka Slunga-Poutsalo
Puheenjohtaja    Puoluesihteeri

Puolueemme on kasvanut historiallisen nopeasti kan-

natukseltaan pysyvästi neljän suurimman puolueen 

joukkoon. Jäsenmäärämme on lisääntynyt samassa 

suhteessa. On todennäköistä, että jäsenmäärämme 

ylittää tänä vuonna 10 000.

Perussuomalaisten vahvuus on suorajäsenyys puo-

lueessa. Se takaa jokaiselle jäsenelle yhdenvertaisen 

mahdollisuuden vaikuttaa puolueen keskeisiin pää-

töksiin, eli jokaisella jäsenmaksunsa ajoissa hoitaneel-

la jäsenellä on äänioikeus puoluekokouksessa. Tämä 

ainutlaatuinen oikeus on maamme eduskuntapuolu-

eista vain perussuomalaisilla. Kaikilla muilla puolueilla 

on edustuksellinen demokratia, eli piirit ja puolueyh-

distykset valitsevat jäsentensä keskuudesta - joko 

vaaleilla tai yksimielisesti – puoluekokousedustajat 

(esim. yksi edustaja alkavaa sataa jäsentä kohden).

Perussuomalaisten suorajäsenyys estää ylätason ja 

puolueen eliitin mahdollisuuden sopia ennakkoon 

esimerkiksi henkilövalinnoista. Meillä ei piirien johto 

neuvottele listoja niistä henkilöistä, jotka valitaan pu-

heenjohtajistoon tai puoluesihteeriksi. Suorajäsenyys 

takaa, ettei tällainen puolue-eliitin kähmintä ole mah-

dollista perussuomalaisten puoluekokouksessa, vaan 

jäsenet suorittavat valinnat itsenäisesti. Demokratia 

toteutuu sanan todellisessa merkityksessä.

Oikeudet toteutuvat vastuita noudattaen 

Näiden lukujen valossa jokainen varmaan ymmär-

tää, ettei puoluekokouksiin voi tulla enää niin kuin 

muutama vuosi sitten - ennakkoon ilmoittautumatta 

tai maksamalla jäsenmaksurästit vasta kokoussalin 

aulassa.

Puoluehallitus on päättänyt, että jäsenmaksut pitää 

olla maksettuina 29.5.2015 mennessä. Tämä on myös 

ilmoitettu tässä lehdessä olevassa kokouskutsussa eli 

menettely on sääntöjen mukainen. 

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 27.7.2015 

mennessä. Näin voimme varmistaa kokouksen läpi-

menon kahden päivän aikana. Kokousäänestykset 

suoritetaan Joensuussa pidetyn puoluekokouksen 

tapaan sähköisellä äänestyksellä. Jotta sähköisen 

äänestyksen läpimeno tapahtuisi juohevasti äänioi-

keustarkistuksineen, on ennakkoilmoittautuminen ja 

henkilötodistuksen esittäminen puoluekokouksessa 

välttämätöntä. 

Syksyllä olemme myös mahdollisesti hallituspuolue. 

Turvatasot ovat korkeammat kuin missään muussa 

aikaisemmassa kokouksessa. Puoluekokoukseen 

on odotettavissa 2 000-2 500 edustajaa. Maailma 

on muuttunut ja se rajoittaa monia vapauksiamme 

liikkua ja kokoontua avoimin ovin.

Lisätietoja kokouksesta julkaisemme tulevissa 

lehdissä ja kotisivuillamme. Hotellikiintiöt löytyvät jo 

jokaisesta Turun hotellista. Ilmoittaudu kokoukseen 

27.7.2015 mennessä. Ilmoittautua voit joko puolu-

een kotisivujen kautta, sähköpostitse: puolueko-

kous2015@perussuomalaiset.fi tai puhelimitse: 040 

631 7099.

Säilytetään Perussuomalaiset rp. Suomen demo-

kraattisimpana puolueena turvaamalla jatkossakin 

suorajäsenyys kaikkine oikeuksineen!

HUOM! Kun tulet Turkuun, käy ensin ilmoittautumas-

sa kokouspaikalla ja siirry vasta sitten hotelliin sekä 

toritapahtumaan. Näin varmistat, että olet salissa 

8.8.2015 klo 12, kun valot sammuvat, esiintymislavan 

valospotit syttyvät ja kokous alkaa. 

Riikka Slunga-Poutsalo

Puoluesihteeri  


