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Kaikki Turun 
juhlapuolue-
kokouksesta

PERUSSUOMALAISET 20 VUOT TA



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

EU-KANSALAISET pitivät maahanmuuttoa Euroopan unio-
nin suurimpana haasteena tuoreen kyselytutkimuksen mukaan. 
Maahanmuuttokeskustelua käydään kaikkialla.  Keskustelu ei 
ole ongelmatonta.  Vaikein osa-alue on turvapaikanhakijoiden 
asema. 

SUURI osa puheenvuoroista keskittyy muiden leimaamiseen. 
Tällä ei päästä asiassa eteenpäin. Suomalaiset arvostavat rau-
hallista ja ratkaisukeskeistä puhetapaa. 

MEIDÄN on ymmärrettävä syitä, jotka saavat muuttoliikkeen 
käyntiin, jotta osaisimme ratkaista maahanmuuton ongelma-
kohtia.  Keskustelussa on tehtävä selväksi, että ihmiset ovat 
liikkeellä eri syistä. Osa haluaa työskennellä ulkomailla, toiset 
muuttavat parempien olosuhteiden toivossa.  Osa pakenee so-
dan jaloista, jotkut henkilökohtaista vainoa. 

KEN tietoa lisää, se tuskaa lisää, kuuluu vanha sananlasku.  
Osalle keskustelijoista on liian tuskallista edes pohtia vaihtoeh-
toa, että tietty osa turvapaikanhakijoista ei olisi liikkeellä vai-
non tai sodan uhan vuoksi.

JOTKUT perustelevat turvapaikkataustaista maahanmuuttoa 
sillä, että skotlantilainen James Finlayson käynnisti suoma-
laisen puuvillateollisuuden. Tai sillä, että hollantilainen Peter 
Thorwöste perusti Fiskarsin. Tai sillä, että ammoisina aikoi-
na tänne saapui Sveitsistä turkkuri nimeltänsä Eduard Peter 
Fazer. 

HYVÄ, että saapuivat.  Mutta vanhojen kauppasukujen virii-
leillä vesoilla on yhtä vähän tekemistä turvapaikanhakijoiden 
kanssa kuin niillä omenoilla melonien kanssa.  Kyse on eri asi-
oista. En väitä, ettei eritrealaisesta turvapaikanhakijasta voisi 
tulla Suomessa menestyvää liikeyrittäjää, mutta jos keskuste-
lun lähtökohdaksi otetaan se, että tulijaryhmien lähtökohdis-
sa ei ole eroja, niin tällöin valitettavasti epäonnistumme tyystin 
maahanmuuttopolitiikassamme. 

MAAHANMUUTTOA ei voida käsitellä yhtenä kokonaisuu-
tena. Puheenvuorot, joissa pyritään tarkoituksella hämärtä-
mään asioita, eivät ole relevantteja. Käsitteiden täytyy olla sel-
keitä. 

LAINAAN tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, joka totesi 
ulkoministeri Timo Soinin isännöimillä suurlähettiläspäivillä: 
- Pitää osata erotella maahanmuuton eri olemukset – työperäi-
syys, laiton, laillinen, pakolaisstatus, turvapaikanhakijat. Kun 
nämä palaset ovat selvänä, osataan keskustella samasta asiois-
ta. 
- Me elämme nyt niin karussa maailmassa, että meillä ei ole 
mahdollisuutta antaa kovin paljon tilaa sellaisille ihmisille, jot-
ka tulevat vain hakemaan itselleen parempaa tulevaisuutta. 

PALJON puhutaan myös kehitysyhteistyöstä. Soini otti omas-
sa puheessaan kantaa kehitysyhteistyöleikkauksiin:  
- Kehitysyhteistyövarojen leikkaus tekee kipeää, mutta on vält-
tämätöntä tässä tilanteessa: Emme voi määrättömiin ottaa vel-
kaa tukeaksemme muita maita. 

PUHEENVUOROISSA kiteytyy se, mihin perussuomalaiset 
viittaavat sanonnalla: ”Ensin suomalainen työ ja yrittäminen. 
Jos aikaa ja rahaa jää, maailman parantaminen.” Kyse on sii-
tä, että Suomen talous on nostettava ensin jaloilleen. Jos tässä 
onnistutaan, säilyy jatkossa mahdollisuus tukea pahimpia krii-
sialueita. Mutta jos epäonnistutaan, heikkenevät mahdollisuu-
det kehitysyhteistyöhön entisestään. 

Muuttajista

Suomen ja Euroopan suurin poliittinen 
menestystarina saavutti huippunsa, kun 
perussuomalaiset kokoontuivat juhlapuolue-
kokoukseen Turun Logomoon.

20 vuotta

PS-johdolle vahva luottamus

PERUSSUOMALAISTEN 20-vuotisjuhla-
puoluekokous Turun Logomossa 8.-9. elo-
kuuta oli juuri sellainen spektaakkeli kuin 
näin juhlavalta tilaisuudelta saattoi odot-
taakin. Järjestelyt ja puitteet olivat upe-
at, kokousväkeä oli saapunut sadoittain 
joka puolelta Suomea ja tiedostusvälineitä 
oli seuraamassa tilaisuutta enemmän kuin 

koskaan ennen. Kokouksessa muisteltiin 
vähän menneitä ja katsottiin kohti tulevaa. 
Kaikki sujui hyvässä yhteishengessä ja il-
man järjestyshäiriöitä.

Sebastian 
Tynkkynen, 
Hanna Män-
tylä, Jussi Nii-
nistö, Riikka 
Slunga-Pout-
salo ja Timo 
Soini johtavat 
perussuoma-
laisia. 

Jatkuu seuraavalla
aukeamalla
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a - eikä suotta!

Työmies Matti Putkonen onnitteli perus-
suomalaisten 2. varapuheenjohtana jat-
kavaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna 
Mäntylää.
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Kokouksen avajaisjuhlal-
lisuudet alkoivat lauantaina 
perinteisellä lippukulkueel-
la, lipunkantajana varapu-
heenjohtaja Jussi Niinistö 
ja airueina toinen ja kol-
mas varapuheenjohtaja Han-
na Mäntylä ja Juho Eerola. 
Varsinais-Suomen piirin pu-
heenjohtaja Juhani Pilpolan 
ja Turun kaupunginjohta-
ja Seppo Lehtisen tervetu-
liaispuheenvuorojen jälkeen 
puhujapönttöön asteli euro-
parlamentaarikko Jussi Hal-
la-aho.

Demokratian 
viholliset

Halla-aho muistutti puhees-
saan, että Euroopan unionin 
suurimpia ongelmia tällä het-
kellä ovat toisaalta euroalu-
een kriisi ja siihen liittyvä ke-
hitys kohti velkaunionia ja 
liittovaltiota ja toisaalta Eu-
rooppaan suuntautuva en-
nennäkemättömän voima-
kas siirtolaisliike. Halla-ahon 
mukaan perussuomalaisia ää-
nestetään sen vuoksi, että 
puolue on todellinen vaihto-
ehto liittovaltiokehitykselle.

- Mutta vain niin kauan 
kuin olemme vaihtoehto. Jo-
kainen kansanedustaja istuu 
eduskunnassa kansan man-
daatilla. Demokratian vihol-
lisia ovat paitsi veistä hei-
luttelevat vastarintaliikkeen 
miehet ja kiviä heittelevät ns. 
antifasistit, myös ne pääkir-
joitustoimittajat, kolumnis-
tit ja poliitikot, jotka pyrkivät 
sanelemaan, millaisia mieli-
piteitä eduskunnassa saa olla 
edustettuna, Halla-aho muis-
tutti, viitaten kohuun, joka 
syntyi kansanedustaja Olli 
Immosen Facebook-kirjoi-
tuksesta.

EU ei toimi 
niin kuin pitäisi

Halla-ahon puheen jälkeen 

vuoron sai brittiläinen kon-
servatiivipoliitikko Lordi 
Martin Callanan europarla-
mentin ECR-ryhmästä. Cal-
lanan kertoi olevansa paitsi 
puheenjohtaja Timo Soinin 
hyvä ystävä, myös henkilö-
kohtaisesti erittäin tyytyväi-
nen siitä, että perussuoma-
laiset vaaleissa päihittivät 
kokoomuksen ja Alexander 
Stubbin, jonka persoonaan ja 
mielipiteisiin brittipoliitikko 
oli huomattavasti vähemmän 
mieltynyt.

- ECR-ryhmässä jaamme 
perussuomalaisten kanssa 
sen käsityksen, että EU ei toi-
mi niin kuin sen pitäisi toi-
mia. EU ei voi jatkaa haalien 
itselleen jatkuvasti lisää val-
taa vailla vastuuta EU-kan-
salaisilleen. Itse tulen maas-
ta, joka ei kuulu rahaliittoon, 
mutta kuten Timo Soini tote-
si vieraillessaan meidän puo-
luekokouksessamme kak-
si vuotta sitten, vaikka euro 
on teidän valuuttanne, on se 
myös meidän ongelmamme, 
Callanan huomautti.

Soini kiitteli 
Vistbackaa

Seremoniapuheet kruu-
nasi odotettu puheenjohta-
ja Timo Soinin puhe. Soini 
kertoi, miten neljän miehen 
saunareissulla syntynyt idea 
on kahdenkymmenen vuo-
den kuluessa johtanut perus-
suomalaiset siihen asemaan, 
missä se nyt on. Perussuoma-
laiset ovat tehneet poliittis-
ta historiaa ja puolueen tari-
na on Suomen ja Euroopan 
suurin poliittinen menestys-
tarina.

- Raimo Vistbacka ei ke-
huista piittaa eikä hän hymyi-
le valokuvissa. Siksi en hänel-
le etukäteen kertonutkaan, 
mitä nyt aion sanoa. Tätä juh-
lapäivää ei olisi ilman hän-
tä. Vistbacka piti puoluetta 

”Olemme 
kansan puolue”

Jatkoa edelliseltä aukeamalta

- Tätä juhlakokousta ei olisi ilman Vistbackaa. Hän piti puoluetta koossa yksin kahdeksan 
vuotta, puheenjohtaja Timo Soini kiitteli perussuomalaisten perustajiin kuuluvaa Raimo 
Vistbackaa.

Kansanedustajat Anne Louhelainen, Kike Elomaa ja Arja 
Juvonen vitsailivat olevansa “Timon enkeleitä”.
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Kiitos 
perussuomalaiset

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

SAIN jatkopestin puoluekokouksessa. Arvostan oman 
väen tukea yli kaiken. Olen perussuomalaisten pu-
heenjohtaja ja vastuussa teille - en muille puolueille 
tai puolueeseen kuulumattomille.

KEVÄT oli raskas. Vaalit vaativat ja veivät voimia. 
Yhdessä voitimme kakkospaikan ja hallituspaikat. 
Ajat ovat ankarat. Selviämme omalla linjalla, uskoen 
omaan asiaan. Meillä kaikilla on myös parantamisen 
varaa. Nyt meitä ammutaan oikein urakalla. On annet-
tava takaisin, haastettava vastustajat ja puolustettava 
omia. Se onnistuu kyllä.

PIDIMME ministeriryhmän kesäkokouksen Imatral-
la ja vierailimme myös Ruokolahdella. Menimme kan-
san keskuuteen. Siellä on ymmärrystä ja kykyä vas-
taanottaa vaikea viesti. Pitää olla rehellinen ja suora. 
Sillä pärjää.

MEIDÄN on puolustettava itseämme. Ei sitä kukaan 
muu tee. Päätökset tehdään yhdessä ja niitä puoluste-
taan yhdessä. Vaalit voitimme - yhdessä! Kiitos puo-
luekokouksesta. Se oli menestys. Kiitos kaikille pe-
russuomalaisille. Jaksan tätä ajoittain epäinhimillistä 
työtaakkaa teidän tukenne avulla. Tuki on tarpeen, 
yhdessä pärjäämme.

Vasemmiston alamäki

VASEMMISTON tila on Suomessa surkea. Jarrupuo-
lueita vailla vaihtoehtoja. Samaa vuosikymmenten ta-
kaista narinaa. 

SUOMEN kansalle ei räksytys ja rasismikortin hei-
luttelu riitä. SDP:n kesäkokouksen suurin uutinen oli 
Eero Heinäluoman kesäparta! Ei kasva parta pahoille, 
turpajouhet joutaville.

PERUSSUOMALAISET on itsenäisen työväestön ja 
todellisten pienyrittäjien puolue. Siitä nyt on kysymys, 
työstä ja yrittämisestä. Sen eteen teemme työtä, päi-
vä ja kauppa kerrallaan. Huipulta ei voi aloittaa, mut-
ta sinne voi päästä.
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ketään kohtaan, ei myös-
kään omiaan kohtaan. Mui-
den harjoittamaa leimaamis-
ta puolueessa ei hyväksytä. 

- Perussuomalaiset on kun-
niallisten, kovaa työtä tekevi-
en ihmisten puolue, ihmisten 
jotka eivät suostu polvistu-
maan valheen edessä.

”Punavihreälle 
vasemmistolle 
ei ovia avata”

Soini muistutti, etteivät pe-
russuomalaiset ole myöskään 
luopuneet periaatteistaan tai 
niistä asioista, joita ajavat. 

- Kukaan ei ole luopunut 
puolueen linjasta. Edessä on 
koko hallituskauden mittai-
nen työ, eikä vastustajien ve-
dätyksiin pidä lähteä.

- On aivan käsittämätön-
tä, että joidenkin mielestä 
olemme epäonnistuneet kai-
kessa 72 päivän aikana. Edes 
me emme pysty siihen, Soini 
naurahti.

Hallitusohjelmassa on myös 
perussuomalaisille vaikeita 
asioita. Soinin mukaan ”kar-
vaitakin paloja on jouduttu 
hyväksymään”, koska puolue 
ei halua hajotusvaaleja. Sil-
loin tilalle nousisivat vasem-
misto, vihreät ja rkp.

- Me emme punavihreälle 
vasemmistolle ovia avaa, kun 
kansa ne kerran sulki! 

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Entinen kansanedustaja Kauko Tuupainen ja Perussuoma-
laisten Naisten sihteerinä toimiva Iiris Peltomaa palkittiin 
perussuomalaisten standaareilla ansioituneesta työstä 
puolueen hyväksi.

Puolueen 3. varapuheenjohtajaksi valittu Sebastian Tynk-
kynen sai onnittelut kansanedustaja Juho Eerolalta, joka 
hävisi varapuheenjohtajakisan Tynkkyselle vasta toisella 
kierroksella.

koossa yksin kahdeksan vuot-
ta, kävi kotona joka toinen 
viikonloppu syksyisin ja ke-
väisin, koska halusi näyttää 
esimerkkiä. Taakka oli epäin-
himillinen, mutta ryhti kesti, 
Soini kiitteli.

”Perussuomalaiset 
eivät polvistu valheen 
edessä”

Soini muistutti, että totuus 
on suurin voima ja rehellisyys 
kantaa. Täydellisiä puoluees-
ta ei tule, virheet ja epäonnis-
tumiset ovat osa arkipäivää ja 
niistä on otettava opiksi. 

- Perussuomalaiset ovat us-

kaltaneet voittaa vaalit kym-
menen kertaa, se on timan-
tinkova saavutus. Yhdessä 
puolueväki teki myös jatko-
jytkyn, ja vaalipäivänä perus-
suomalaiset oli Suomen suu-
rin puolue.

- En halua että epäonnis-
tumme yksilötasolla. Jos 
vauhtia on liikaa, se on yhtä 
tuhoisaa kuin tappiomieliala. 
Me olemme kansanpuolue, 
ansioineen ja puutteineen. 
Lahkolaisuus vie ympyrään, 
josta ei omin avuin löydä 
ulos, Soini totesi.

Soini painotti, etteivät pe-
russuomalaiset hyväksy vä-
kivaltaa eivätkä vihapuhetta 

Tervetuloa tapaamaan perussuomalaisten 
ministereitä ja kansanedustajia toritapahtumiin 
Kotkan ympäristössä.

Tarkemmat tiedot: 
w w w.perussuomalaiset . f i

Eduskuntaryhmä 
tavattavissa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 

kesäkokous pidetään 1.-2.9.2015 Kotkassa.



Perussuomalaiset vaikuttajat nauttivat puolue-
kokouksen juhlatunnelmasta, mutta myös vaka-
vat aiheet nousivat esille kansanedustajien, 
ministereiden ja kentän välisissä keskusteluissa.

KANSANEDUSTAJA, perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen Jari Ronkainen va-
littiin keväällä ensimmäisen kerran eduskuntaan. Avopuoliso Johanna Jurva jäi täl-
lä kertaa täpärästi valitsematta. Pariskunnan arki muuttuu ensi vuonna, sillä perhee-
seen syntyy ensimmäinen yhteinen lapsi ja pienokaiselle suunnitellaankin kotiin 
vauvanhoitohuonetta. - Kansanedustajan työ on ollut antoisaa, mutta kovin kiireistä. 
Eduskuntatyön ulkopuolellakin saan jatkuvasti kutsuja moniin tilaisuuksiin. Kaikkial-
le ei vaan ehdi mennä.

KANSANEDUSTAJAT Arja Juvonen, Anne Louhelainen ja Ritva “Kike” Elomaa kehuivat 
puoluekokouksen tunnelmaa hyväksi. - Puolue on nyt entistä yhtenäisempi. Suo-
messa politiikkaa tehdään myös kesälomalla, Elomaa sanoo. Louhelainen on nautti-
nut kesästä kotimaassa. Juvonen kertoi käyneensä Italiassa.

Politiikkaa 
tehtiin myös 
kesälomalla

EUROOPAN parla-
mentin jäsen Jus-
si Halla-aho piti puo-
luekokouksessa 
demokratiaa puolus-
tavan, kiitellyn pu-
heen. Halla-ahon arvi-
on mukaan Välimeren 
siirtolaistulva ja eu-
roalueen talouskriisi 
ovat Euroopassa kes-
keinen puheenaihe 
myös syksyllä. EU-par-
lamentissa Halla-aho 
tunnetaan myös mo-
nipuolisesta kielitai-
dostaan, tosin hänen 
mukaansa tehtävässä 
pärjää täysin riittävästi 
omalla äidinkielellä. 

EDUSKUNNAN puhemies 
Maria Lohela vieraili aiemmin 
kesällä kotiseudullaan Poh-
jois-Pohjanmaalla, Nivalassa, 
missä hän tapasi ystäviään ja 
puolueen kenttäväkeä. Lo-
hela sanoo, että puhemiehe-
nä hän pyrkii olemaan mah-
dollisimman tasapuolinen 
ja reilu, jotta erilaiset mie-
lipiteet pääsevät kuuluvil-
le eduskuntadebatissa. - Ensi 
vuoden budjetti, yhteiskun-
tasopimus ja muut talous-
asiat ovat varmasti vahvas-
ti esillä ensi syksynä. Odotan 
kovaa keskustelua.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN • KUVAT MATTI MATIKAINEN
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EDUSKUNNAN puhemies
Maria Lohela vieraili aiemmin 
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PUOLUESIHTEERI Riikka Slunga-Poutsalo sai jatkopestin tehtävässään, eikä hänelle 
puoluekokouksessa ilmoittautunut vastaehdokkaita. Slunga-Poutsalolla on edellisel-
tä puoluesihteerikaudelta näyttönä jo kahdet varsin menestyksekkäät vaalit. - Aika 
on kulunut nopeasti, kenttäväelle suuret kiitokset tuesta ja palautteesta, puoluesih-
teeri kiittelee. Vierellä puoliso Timo Poutsalo.

ENSIMMÄISEN kauden kansanedustaja Simon Elo arvioi, että on päässyt nopeasti si-
sään eduskuntatyöhön. Elo tuli kuukausi sitten isäksi, joten kansanedustajan kesä on 
kulunut enimmäkseen lasta hoitaessa. - Eduskunnassa on edessä kiireinen syksy, jol-
loin tehdään muun muassa tärkeitä talouspäätöksiä. Juttuseurana PS-Nuorten pää-
sihteeri Suvi Karhu. 

KANSANEDUSTAJA Juho Eerola osal-
listui puoluekokousta ennen Kööpen-
haminassa Pohjoismaiden neuvoston 
Vapaa Pohjola -järjestön kokoukseen. 
Eerola teki viime vaalikaudella lakialoit-
teen lapsen vanhemmastaan vieraan-
nuttamisen estämiseksi, ja asia noussee 
esille uudestaan syksyllä eduskunnassa. 
- Hallitusohjelmaan sisältyvät leikkauk-
set harmittavat minua siinä missä mui-
takin, mutta osa leikkauksista on täysin 
välttämättömiä hyvinvointiyhteiskun-
nan säilyttämiseksi.

SOSIAALI ja terveysministeri Hanna 
Mäntylä valittiin Turussa jatkokaudelle 
perussuomalaisten 2. varapuheenjoh-
tajaksi. Mäntylän työpäivät ovat piden-
tyneet reilusti ministerin tehtäväs-
sä, mutta kesään on mahtunut myös 
jonkin verran lomaa. - Syksyllä sit-
ten ryhdytään edistämään hallituksen 
kärkihankkeita. Koko Suomen sosiaali-
turvajärjestelmää käydään läpi sen var-
mistamiseksi, että kansalaiset saavat ne 
palvelut, joihin he ovat oikeutettuja.

UUSI kansanedustaja, varatuomari Lee-
na Meri osallistui toista kertaa puolue-
kokoukseen ja kehui hyvää ilmapiiriä ja 
tunnelmaa. Meri on perustuslakivalio-
kunnan ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan 
jäsen. - Työpäivät ovat olleet melko pit-
kiä. Eduskuntatyössä myös on todella 
paljon erilaisia kokouksia. Asioihin pe-
rehtymiseen ja valmistautumiseen me-
nee aikaa, Meri myöntää. Kansanedus-
taja on eläinrakas ja hänellä on kaksi 
romanialaista kulkukoiraa, jotka hän sai 
eläinsuojelujärjestön kautta. 

PUOLUSTUSMINISTERI, perussuoma-
laisten 1. varapuheenjohtaja Jussi Nii-
nistö on tyytyväinen perussuomalaisten 
vakiinnutettua asemansa puoluekartal-
la. Puolustusministerin tehtävässään Nii-
nistö näkee ajankohtaisena asiana eri-
tyisesti vahvistaa Suomen maavoimia. 
- Siellä on joitain puutteellisuuksia, jotka 
nyt korjataan. Lisäksi tehdään materiaa-
lihankintoja. Niinistö on lomaillut kesäl-
lä kahdessa pätkässä. - Ministerin on silti 
oltava tietyssä valmiudessa koko ajan. 

OIKEUS ja työministeri Jari Lindström rentoutui kesäl-
lä ruotsalaisia dekkareita lukien. Ministeri Lindström 
uskoo, että hallitusohjelmaa toteuttamalla suomalai-
nen työelämä saadaan kuntoon. - Työttömyyden hoi-
dossa on hyvä keskittyä erityisesti kannustinloukku-
jen purkamiseen, jotta työn tekeminen saadaan aina 
kannattavaksi. Lainsäädäntömuutoksia tarvitaan. 

VARSINAISSUOMEN piirin puheenjohtaja, perus-
suomalaisten puoluehallituksen jäsen Juhani Pil-
pola oli aktiivisesti mukana järjestämässä puolue-
kokousta. - Monta päivää on ahkeroitu. Aina silti 
vähän jännittää, sujuuko kaikki suunnitelman mu-
kaan. Pilpola uskoo perussuomalaisten vakiinnut-
taneen jo paikkansa kolmen suurimman puolueen 
joukossa. - Tämä asema säilytetään, ja nyt tuleekin 
jo kääntää katse vuoden 2017 kuntavaaleihin.

KANSANEDUSTA
JA Teuvo Hakkarainen 
on nauttinut Suomen 
kesästä muun muas-
sa reissuilla moottori-
pyörän selässä. Teuvon 
mukaan hallitusohjel-
ma kelpaa hänelle, jos-
kin varauksin. - Parem-
pi olisi silti ollut leikata 
enemmän kehitysavus-
ta ja vähemmän koulu-
tuksesta. Hakkarainen 
sanoo, että äänestäjät 
pitävät jatkuvasti hä-
neen aktiivisesti yhteyt-
tä. - Maahanmuutto on 
kestoaihe, ja näköjään 
se puhuttaa edelleen 
kansaa. 
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Perussuomalaisten pioneerit kokoon-
tuivat muistelemaan puolueen ensias-
kelia Matti Putkosen pitämällä Työ-
miehen tuumaustunnilla.

Saunan 
lauteilta 
se lähti

PERUSSUOMALAISTEN 
puoluekokouksessa kuultiin 
työmies Matti Putkosen pi-
tämällä tuumaustunnilla kol-
mea puolueen perustaja-
jäsentä. Valtiopäiväneuvos 
Raimo Vistbacka Alajärvel-
tä, Pohjois-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Paula Juka 
Oulusta ja Pirkanmaan piirin 
puheenjohtaja Reijo Ojen-
nus Parkanosta ovat kaikki 
olleet mukana alusta saakka 
nostamassa puoluetta pro-
senttiliikkeestä neljän minis-
terin hallituspuolueeksi. Vist-
backa oli yksi niistä neljästä 
miehestä, jotka saunareis-
sullaan tekivät historiallisen 
päätöksen uuden puolueen 
perustamisesta SMP:n ajau-
duttua konkurssiin.

- Se oli vaikeaa aikaa, eri-
tyisesti Soinin kanssa kun 
pohdittiin, jatketaanko poli-
tiikassa vai ei. Silloin en oli-
si voinut kuvitellakaan, että 
puolueella jonain päivä-
nä olisi yli kolmekymmen-
tä kansanedustajaa, Vistbacka 
muisteli.

Paula Juka kertoi kenttävä-
en keskuudessa alkuvaihees-
sa vallinneen vähän epäröin-
tiä, mutta Juka itse oli ollut 
mukana kunnallis- ja piirita-
son politiikassa jo niin kauan, 
että uuteen puolueeseen läh-
teminen oli itsestäänselvyys.

- SMP:n jälkeen oltiin vä-
hän niin kuin tyhjän päällä, 
että ketä tässä nyt voi äänes-
tää. Olin kyllä täysillä muka-
na kun lähdettiin keräämään 
nimiä ja puoluetta perusta-
maan, sanoi Ojennus.

Raimo Vistbackan 
sormenjälki

Vistbacka kertoi puolu-
een nimen olleen idearikkaa-
na miehenä tunnetun Urpo 
Leppäsen käsialaa. Leppä-
nen oli kehittänyt pitkän lis-
tan nimiä, jotka kaikki tavalla 
tai toisella liittyivät suoma-
laisuuteen, Suomeen tai isän-
maahan. Käydessään listaa 
lävitse Vistbacka tökkäsi sor-
mensa Perussuomalaiset-sa-
nan päälle ja sanoi, että ”tuo”. 
Puolueen historiassa siis on 
kirjaimellisesti aika vahva 
Vistbackan sormenjälki.

Perussuomalaisilla on myös 
sitkeä ”äijäpuolueen” leima. 
Puolueessa on kuitenkin aina 
ollut myös naisia. Juka muis-
teli, että ensimmäisessä ko-
kouksessa porukka oli aika 
kirjavaa ja tietysti miesvoit-
toista, mutta oli siellä myös 
paljon vahvoja naisia edus-
tettuna.

- Hyvin olimme esillä ja va-
rapuheenjohtajaksikin valit-
tiin nainen, Juka muisteli.

Rei-
jo Ojennus 

oli mukana ke-
räämässä nimiä uuden 

puolueen perustamiseksi. 
Allekirjoituksia sai kerättyä 

suhteellisen helposti, olihan 
hän tehnyt paljon kenttätyö-
tä jo SMP:n aikana. Pohja siis 
oli jo valmis.

- Vaikeudet alkoivat oikeas-
taan vasta myöhemmin, kun 
eduskuntavaaleissakaan ei 
muuta kysytty kuin että mikä 
tämä tämmöinen porukka oi-
kein on, kertoi Ojennus.

Soini ei voi suitsia 
ihmisten suita

Vistbacka tunnetaan puo-
lueen piireissä henkilönä, 
johon yhdistetään oikeu-
denmukaisuus. Putkonen ky-
syikin Vistbackan mielipi-
dettä siitä, kohteleeko media 
perussuomalaisia puoluee-
na oikeudenmukaisesti tänä 
päivänä.

- Kyllähän se tuntuu aika 
kohtuuttomalta, että yhden 
henkilön joku kirjoitus ai-
heuttaa tällaisen masinoi-
dun metelin. Olen pohtinut 
sitäkin, eikö toimittajilla ole 
minkäänlaista moraalia sii-
tä, että Soini joutuu aina en-
simmäisenä vastaamaan, jos 
vaikka joku 4-5 ääntä kun-
nallisvaaleissa saanut vara-
valtuutettu käyttää vähän 
sopimatonta kieltä. Eihän 
puoluejohto eikä varsinkaan 
puheenjohtaja pysty suitsi-
maan ihmisten suita. Soini on 
joutunut vastaamaan aivan 

kohtuuttomasti tällaisiin asi-
oihin, Vistbacka pohti.

Ojennus toivoi, että puolue-
kokouksessa keskityttäisiin 
olennaiseen eli puolueen lin-
jan luomiseen ja henkilöva-
lintoihin niin, että kenttä on 
tyytyväinen eikä kellekään 
jää mitään hampaankoloon.

- Me olemme perussuoma-
laisia, meillä on nuoret ja nai-
set, me olemme yhtenäinen 
porukka ja me haluamme toi-
mia suomalaisten parhaak-

si, Juka kiteytti viestinsä puo-
luekokousväelle.

Katso kokous-
videot ja kaikki 
haastattelut:
www.perus-

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN
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Työmies Matti 
Putkonen haas-
tatteli perussuo-
malaisissa alusta 
asti mukana 
olleita Paula Ju-
kaa, Reijo Ojen-
nusta ja Raimo 
Vistbackaa.

Rei-
jo Ojennus 

oli mukana ke-
räämässä nimiä uuden 

puolueen perustamiseksi. 

PERUSSUOMALAISTEN PUOLUEKOKOUS 2015
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Puolue-
kokouksen 
pyhäaamun 
hartaus

PUHEENJOHTAJA
Perussuomalaisten puheenjohtajana valittiin 
yksimielisesti jatkamaan Timo Soini. Vastaehdokkaita ei ollut.

1. VARAPUHEENJOHTAJA
Ensimmäisen varapuheenjohtajan paikasta kisasivat Jussi Niinistö 
ja Ilpo Haalisto. Jussi Niinistö valittiin jatkamaan suurella 
äänienemmistöllä. Äänet jakautuivat seuraavasti:
Jussi Niinistö 584 ääntä
Ilpo Haalisto 46 ääntä
Tyhjiä 7

2. VARAPUHEENJOHTAJA
Toiseksi varapuheenjohtajaksi asettuivat ehdolle Hanna Mäntylä 
ja Pekka M. Sinisalo. Hanna Mäntylä valittiin jatkoon suurella äänten-
enemmistöllä. Äänet jakautuivat toisella äänestyskierroksella seuraavasti: 
Hanna Mäntylä 574 ääntä
Pekka M. Sinisalo 125 ääntä
Tyhjiä 6

3. VARAPUHEENJOHTAJA
Kolmannen varapuheenjohtajan 
paikalle halusivat Juho Eerola, Ilpo Haalisto, 
Mika Niikko, Reijo Ojennus, Raimo Heinänen, 
Pekka M. Sinisalo ja Sebastian Tynkkynen. 
Eniten ääniä keräsivät Sebastian Tynkkynen 
ja Juho Eerola, joten heidän väliltään 
jatkettiin toiselle äänestyskierrokselle. 

Ensimmäisen kierroksen äänet 
jakautuivat seuraavasti:
Sebastian Tynkkynen 332 ääntä
Juho Eerola 189 ääntä
Pekka M. Sinisalo 63 ääntä
Reijo Ojennus 50 ääntä
Ilpo Haalisto 26 ääntä
Mika Niikko 21 ääntä
Raimo Heinänen 20 ääntä
Tyhjiä 1

KOLMANNEKSI varapuheenjohtajaksi valittiin 
Sebastian Tynkkynen. Äänet jakautuivat toisella kierroksella seuraavasti:
Sebastian Tynkkynen 376 ääntä
Juho Eerola 269 ääntä

PUOLUESIHTEERI
Puoluesihteerinä valittiin yksimielisesti jatkamaan 
Riikka Slunga-Poutsalo. Vastaehdokkaita ei ollut.

PUOLUEVALTUUSTO
Perussuomalaiset valitsivat puoluekokouksessa uuden 
puoluevaltuuston. Kokouksessa äänestettiin kahden listan välillä, 
jotka poikkesivat toisistaan Varsinais-Suomen ehdokkaiden osalta. 
Äänestyksessä annettiin 339 hyväksyttyä ääntä. Alkuperäinen A-lista voit-
ti B-listan äänin 289-47. Kolme äänesti tyhjää.

VALITUIKSI TULIVAT:
ETELÄ-POHJANMAA: Jukka Mäkynen, Eliisa Panttila, Martti Alkula,  
Jorma Varpula
LAPPI: Terho Korpikoski, Matti Torvinen, Eila Kivioja
VARSINAIS-SUOMI: Janne Aso, Lauri Heikkilä, Taito Ylhäinen
HÄME: Mira Nieminen, Antti Salminen, Matti Mäntylä
KYMI: Freddy Van Wonterghem, Erkki Saarimäki, Jari Nalli
POHJOIS-KARJALA: Mika Purmonen, Piritta Kärki, Marko Koskinen
HELSINKI: Pia Kopra, Teemu Suominen, Tarja Laxén
PIRKANMAA: Heikki Luoto, Sari Henrikkson, Veijo Niemi
POHJOIS-POHJANMAA: Ahti Moilanen, Juha Vuorio
ETELÄ-SAVO: Outi Virtanen, Seppo Kosonen, Veli-Pekka Myyryläinen
UUSIMAA: Timo Riskilä, Jukka Kilpi, Iiro Silvander, Saara Lång
KESKI-POHJANMAA: Irma Kemppainen, Päivi Pihlajakangas, 
Marko Kulpakko
SATAKUNTA: Simo Riuttamäki, Pauli Saarinen, Marianne Ostamo
POHJOIS-SAVO: Sirpa Kulin, Risto Simonen, Mika Wallius
KESKI-SUOMI: Marita Salenius, Heikki Puhakka, Jari Halttunen
KAINUU: Seppo Romppainen, Eila Aavakare

Perussuomalaisten 
Nuorten puheen-
johtaja Sebastian 
Tynkkynen valittiin 
perussuomalaisten 
3. varapuheen-
johtajaksi.

RAKKAAT YSTÄVÄT! Hyvät puoluesisaret 
ja -veljet! Saamme aloittaa tämän pyhä-
aamun hartaushetkemme puolueemme 
jäsenen kanttori Silvia Kosken säestämäl-
lä suuren säveltäjämestarimme Jean Sibe-
liuksen säveltämällä kiitosvirrellä 462, Soi 
kunniaksi Luojan nyt virsi kiitoksen. Vie-
tämmehän tätä koko vuotta Sibeliuksen 
syntymän 150-vuotisjuhlavuotena.

 Saamme olla täällä Suomen Turus-
sa koolla puolueemme kaksikymmen-
vuotisjuhlakokouksessa suuremmalla pe-
russuomalaisten joukolla kuin koskaan 
ennen. Samoin myös puolueemme on 
merkittävämpi ja vahvempi kuin kertaa-
kaan ennen, olemmehan ensimmäistä 
kertaa toiseksi suurin eduskuntapuolue 
38 kansanedustajallamme ja olemme-
han nousseet neljän miehen saunassa pe-
rustamasta puolueesta neljän ministerin 
hallituspuolueeksi. Saamme täällä juhla-
kokouksessamme iloita menestyksestäm-
me ja nauttia meidän kaikkien toisten pe-
russuomalaisten seurasta: veljellisestä ja 
sisarellisesta ystävämielestä.

 Saamme myös tässä yhteisessä pyhä-
aamun hartaushetkessä hetken levähtää 
ja virkistyä meidän keskellämme näkymät-
töminä läsnä olivien, meitä rakastavien hy-
vän Taivaallisen Isämme ja hänen poikan-
sa, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 
siunaavien käsien alaisina. Voimmekin sy-
dämiemme pohjasta tuntea psalmirunoi-
lijan tavoin: Kiittäkää Herraa, sillä hän on 
hyvä. Sillä hänen armonsa pysyy iankaik-
kisesti.

 Voimme myös todeta Paavalin sanoin: 
Kiitos Jumalalle, joka on antanut meille 
voiton meidän Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen kautta, koska Hän on ristinkuole-
mallaan ja ylösnousemisellaan taistellut 
(jos tällaista sanaa saa käyttää) voiton kai-
kista pahuuden henkivalloista tehdäkseen 
meidät jokaisen osalliseksi ilosanomasta ja 
autuuden perimisestä.

 Maamme kunniakkaassa historias-
sa meillä on ollut ilo saada sellaisia suur-
miehiä, jotka ansaitsevat kaiken kunnioi-
tuksen jopa kaikkialla maamme rajojen 
ulkopuolellakin. Jean Sibelius nousi maa-
ilmanmaineeseen jo ennen ensimmäistä 
maailmansotaa. Talvi- ja jatkosodan aikana 
Finlandia-hymni rohkaisi kansamme isän-
maallisuutta. Kaiken kaikkiaan Sibeliuksen 
maailmanmaineella oli Suomelle yhtä suu-
ri merkitys kuin edellisellä vuosisadalla Ka-
levalan ilmestymisellä. Niinpä Sibelius on 
yhdessä Mannerheimin kanssa kaikkien 
aikojen kuuluisin suomalainen.  92-vuo-
tiaaksi elänyt Sibelius kertoo pitkän elä-
mänkokemuksensa tuomalla viisaudel-
la, ettei hän ymmärrä, kuinka ihminen voi 

elää ilman uskontoa, sillä elämä on täynnä 
salaisuuksia. Ihmisen ikä on rajoitettu. Kun 
Sibeliukset muuttivat Ainolaan, puutar-
hassa oli aivan pieni puu. Nyt Sibeliuksen 
vanhennuttua puu on kasvanut suurek-
si ja se tuntuu sanovan: Sinä lähdet pian, 
mutta minä jään tänne kenties vielä vuo-
sisadoiksi. 

 Saamme iloita kauniista ja hyvästä isän-
maastamme Suomesta ja tehdä puoluevä-
kenä parhaamme maamme ja kansamme 
puolesta. Suuri kansalliskirjailijamme Alek-
sis Kivi on kuvannut syvällisesti maatam-
me esimerkkinä Seitsemän veljeksen Eero: 
Kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset 
äidinkasvot olivat ainiaaksi painuneet hä-
nen sydämensä syvyyteen. Samoin runos-
sa Onnelliset: Jo valkenee kaukainen ran-
ta/ Jo koillisest´ aurinko nousee/ Ja auteret 
kiirehtii pois,/ Kosk´ Pohjolan palkeet käy-
vät,/ Kosk´ mennyt on yö,/ Kosk´ kimmel-
tää kesäinen aamu/ Ja linnut ne laulelee.

 Niinpä voimme käydä pikaisesti maa-
kuntalaulujen sanoin kaikissa maakunnis-
samme, joista jokaisesta myös puolueena 
olemme saaneet paljon iloa ja myös kan-
sanedustajia ja joista jokainen tunnemme 
yhden omaksemme ja johon erityisesti ko-
tiseutunamme olemme kiintyneet. Maa-
kuntalauluja käsiteltiin sitten kahdeksan 
maakunnan osalta.

 Näin rakasta isänmaatamme ja kaikkia 
maakuntiamme ajatellen ja niitä puolus-
taessamme saamme yhtyä psalmikirjoit-
tajan sanaan, miten arpa lankesi minulle 
ihanasta maasta ja kaunis on minun perin-
töosani. Samalla kun annamme myös kai-
ken kunnioituksemme sotiemme veteraa-
neille ja sotainvalideille sekä kotirintaman 
naisille, saamme myös kiittää Taivaallista 
Isäämme ja pyytää siunausta ja varjelus-
ta isiemme maalle, koko rakkaalle Suomel-
lemme. Ja saamme jatkaa puolueveljinä 
ja –sisarina ja myös kristittyinä toinen toi-
semme ystävinä ja toimia yhdessä rakkau-
den hengessä. Olkoon tämä meille iloinen 
yhdistävä asia!     

  
Rovasti 
Anssi Joutsenlahti
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Ulkoministeri Timo Soinin mielestä EU antoi taakanjakopää-
töksellään turvapaikanhakijoille signaalin, että Eurooppaan 
voi nyt lähteä. Soini pitää päätöstä virheellisenä.
PERUSSUOMALAISTEN 
ministeriryhmä piti ensim-
mäisen kesäkokouksensa 
Ruokolahdella ja Imatralla. 
Suurimmaksi puheenaiheek-
si nousi maahanmuutto, joka 
sai äänestäjät varpailleen. 
Suomeen on pyrkimässä tänä 
vuonna jopa 15 000 pakolais-
ta, mikä on viisinkertainen 
määrä viime vuoteen verrat-
tuna.

- Tämä johtuu mielestäni 
siitä, että EU:ssa tehtiin vää-
rä päätös. Me olimme sitä 
vastaan. Kun ruvettiin puhu-
maan ns. taakanjaosta, an-
nettiin signaali, että nyt voi 
Eurooppaan laajasti lähteä. 
Mutta se on nyt selvä, että 
väärä päätös antoi signaa-
lin ympäri Eurooppaa. Tämä 
asia ei koske pelkästään Suo-
mea, ulkoministeri Timo 
Soini painotti puheessaan.

Salakuljetusta ja 
ihmiskauppaa

Perussuomalaiset on Soinin 
mukaan sitoutunut hallitus-

ohjelmaan. 
- Me hoidamme oman osuu-

temme kiintiöistä ja niin pi-
tääkin hoitaa, hän korosti.

Ruokolahden torilla puhu-
nut ulkoministeri Soini ko-
rosti, että käsitteet ovat men-
neet viime päivien kiivaassa 
keskustelussa suloisesti se-
kaisin.

– Ei meillä ole tällaista. 
Meillä on iso määrä turva-
paikanhakijoita, jotka osin 
ovat tulleet pohjoiseen asti 
sen vuoksi, että tämän ilmi-
ön ympärillä on ihmissala-
kuljetusta, ihmiskauppaa ja 
monenmoista bisnestä, Soini 
täsmensi.

”Emme rupea 
hyväuskoisiksi 
hölmöiksi”

Soini korosti rajavalvonnan 
ja sääntöjen noudattamisen 
tärkeyttä.

– Tarvitsemme rajavalvon-
taa. Meidän EU:ssa pitäisi 
noudattaa niitä sääntöjä. Lu-

vat käsitellään siinä maassa, 
johon ensimmäisenä saavu-
taan. Ja se on täysin selvää, 
että näin tämän asian pitää 
ratketa tulevaisuudessa, Soi-
ni sanoi viitaten ns. Dublin-
menettelyyn. 

– Täytyy katsoa tulevaisuu-
teen. Me kannamme vastuun, 
mutta emme me hyväuskoi-
siksi hölmöiksi rupea tässä 
maassa.

Hieman yllättäen Soini an-
toi tunnustusta naapurimaa 
Venäjälle.

– Täytyy tässä antaa itänaa-
purille erinomainen tunnus-
tus. Venäjä hoitaa raja-asi-
at ryhdikkäästi. Ei sieltä tulla 
läpi, Soini vertasi.

Katso puhe 
kokonaisuudessaan: 

Lisää pakolaisasiaa 
sivuilla 14-19.

TEKSTIT SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

OIKEUS ja työministeri Jari 
Lindströmin mielestä nyt on 
turha lähteä etsimään syyllisiä 
ja syyllistämään ketään. Sitten-
kään, vaikka änkyrän rooliin 
on soviteltu SAK:n puheenjoh-
taja Lauri Lylyä, joka on myön-
tänyt SAK:n vetäneen neu-
votteluissa muita tiukempaa 
linjaa.

SAK ei hyväksynyt hallituk-
sen tiukkaa tavoitetta alentaa 
työllisyyskustannuksia viidel-

lä prosentilla. SAK olisi neuvo-
tellut mieluummin muista ai-
heista.

Syyllistäminen ei 
hyödytä ketään

Lindström ei lähde arvioi-
maan sitä, olisiko kyse ollut 
puoluepoliittisesta pelistä. 
Onhan SDP viritellyt varjoyh-
teiskuntasopimusta ja SAK:n 
puheenjohtaja on SDP-taus-

Lindström: Uusia keinoja paikkaamaan kaatunutta yhteistyösopimusta

- Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen oli ikävä asia, 
mutta uusien ratkaisujen etsiminen on jo käynnissä, 
oikeus- ja työministeri Jari Lindström painotti. 

PUOLUSTUSMINISTERI Jus-
si Niinistö painotti Imatralla, 
että nykyinen hallitus halu-
aa parantaa Suomen turval-
lisuutta edellisestä hallituk-
sesta poiketen. Sen aikana 
aiheutettiin määrärahojen 
leikkauksilla ja varuskunti-
en lakkautuksilla merkittävä 
lommo Suomen puolustuk-
sen uskottavuuteen.

– Suomi palauttaa puo-
lustusmäärärahoihin en-
sin 50 miljoonaa, myöhem-
min 150 miljoonaa vuodessa. 
Tämä palauttaa noin puolet 
edellisen hallituksen leikkaa-
masta tasosta. Mutta armei-
jan puutteet jatkuvat edel-
leen: pulaa on perusasioista, 
kuten jopa rynnäkkökivääri-
en panoksista raskaan tykis-
tön ammuksiin saakka, Nii-
nistö muistutti.

– Näitä asioita pyritään kor-
jaamaan hallituskauden ede-
tessä.

Niinistö: Hallitus haluaa 
parantaa turvallisuutta

tainen, kuten SDP:n puheen-
johtaja Antti Rinne on SAK-taus-
tainen.

– Ei syyllistäminen hyödytä 
ketään. En minä lähde veikkai-
lemaan ollenkaan, Lindström 
kuittasi spekulaatiot ja käänsi 
katseen tulevaisuuteen.

– Heti ryhdyttiin suunnittele-
maan, kun tiedettiin, että yh-
teiskuntasopimus kaatuu. Sitä 
nyt mietitään seuraavat viikot, 
mitä löydetään tilalle. Pääminis-
teri Juha Sipilähän (kesk.) on sa-
nonut aika selkeästi, ettei heti 
rynnätä leikkauslistan kimp-
puun, vaan etsitään myös mui-

ta keinoja. Kaikki ideat ovat tosi 
tervetulleita, miten pääsemme 
tästä suosta eteenpäin, Lind-
ström aprikoi kokouspaikalla 
Saimaan rannalla.

Lindströmille itselleen lähei-
simpiä aiheita ovat työelämän 
kysymykset, kuten TE-hallinnon 
uudistaminen, mutta merkittä-
vää on myös paikallisen sopi-
misjärjestelmän uudistaminen.

– Selvitysmies Harri Hieta-
la kertoo 15.10., mitä hän on 
saanut asiasta selville. Olen 
käynnistänyt lainsäädäntötyön 
jo. Työsopimus- ja vuosiloma-
lain uudistamisella on jo kii-

Perussuomalaisten ministeri-
ryhmä ensimmäisessä kesä-
kokouksessaan:

EU avasi 
ovet pakolais-
tulvalle
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PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Timo Soini on 
turhautunut sosiaalisen me-
dian esille tuomiin varjopuo-
liin, joista on kärsitty kesän 
aikana monin tavoin. Hän ko-
rosti puheessaan, että sosiaa-
linen media voi johtaa ihmi-
siä harhaan: pienen ryhmän 
luoma maailma ei ole objek-
tiivinen totuus.

– Monet ryhmät ovat aktii-
visia. Niiden kannattajat – ja 
varsinkin vastustajat – luu-
levat, että heidän asiansa on 
pääasia. Mutta kun käy to-
reilla ja turuilla tilaisuuksissa, 
huomaakin, että ihmisiä pu-
huttavat ihan heidän omat 
asiat. Sieltä saa todenperäi-
sen kuvan siitä, mitä ihmiset 
ajattelevat ja mistä he ovat 
huolissaan.

Erityisesti hän nosti esiin 
hämmästyttävän facebook-
ryhmän, joka kehottaa julki-
sesti tappamaan kokoomuk-
sen puoluejohtaja Alexander 
Stubbin.

– Minusta nämä facebookin 
vastaavat ihmiset pitäisi vie-
dä käräjille! En mitenkäään 
voi ymmärtää, että Suomessa 
voi julkisesti yllyttää tappa-
maan – tai oikeastaan mur-

haamaan, koska se on suun-
niteltua toimintaa. Jos ei 
tämä johda mihinkään, niin 
mikä sitten? Soini kysyi.

– Se ei käy! Olen ärtynyt, 
kun olen nähnyt, miten se 
vaikuttaa. Meidän täytyy kes-
kustella, mitä voimme sanoa 
internetissä – tämähän on yl-
lytystä henkirikokseen! Polii-
tikkoja saa ja pitää arvostella. 
Mutta henkeä ja terveyttä ei 
saa uhata, Soini vaati.

Vaikka sivustosta ei voi Soi-
nin mukaan vetää suoraa yh-
teyttä Stubbin asuntoon teh-
tyyn iskuun, niin on erittäin 
vakavaa, että ammutaan ko-
din ikkunoihin.

– Ei tällaisia asioita voi kui-
tata olankohautuksella. Alkaa 
olla selvät merkit siitä, että 
on tarkan markan ajat: yh-
teiskuntaan pitää palauttaa 
usko, ettei kenenkään pidä 
pelätä, Soini linjasi.

– Tällainen kehitys pitää 
juuria Suomesta pois. En ha-
lua, että Suomessa tapah-
tuu sellaista kuin Ruotsissa ja 
Tanskassa, että ihmisiä, jotka 
hoitavat yhteisiä asioita, hei-
tä uhataan tai he menettävät 
henkensä. 

SOTE-uudistuksessa on kyse 
koko sosiaaliturvajärjes-
telmän kestävyydestä. Jos 
emme nyt tee rakenteellisia 
uudistuksia, edessä on entis-
tä kovempia leikkauksia, sosi-
aali- ja terveysministeri Hanna 
Mäntylä varoitti.

Asiantuntijatyöryhmä pää-
tyi äskettäin esittämään yh-
dentoista tai kahdentoista 
sote-alueen mallia. Mäntylä ei 
ota vielä numeroihin kantaa.

– Toistaiseksi on puhut-
tu yhdeksästätoista aluees-
ta. Maakuntia on viisitoista. 
Jos päädytään yhteentois-
ta tai kahteentoista aluee-
seen, tarkoittaisi tämä joiden-
kin pienempien maakuntien 
yhdistämistä. Se on kuiten-
kin selvää, että viiden alueen 
malli on kuopattu perustus-
lain vastaisena.

Mäntylä kertoi selvitykses-
tä, jossa tarkastellaan kaik-
kia maahanmuuton vetovoi-
matekijöitä. Hän pohti myös 
sitä, voitaisiinko tukien mak-
satus sitoa esimerkiksi kieli-
opintoihin.

– Näitä asioita selvitetään ja 
mietitään, voidaanko muu-
toksia saada läpi.

Hän kertoi saaneensa paljon 
palautetta vanhusten asumis-
tuen muutoksista.

– Asiaa koetetaan sovittaa 
niin oikeudenmukaisesti kai-
kille eläkeläisille kuin suinkin, 
Mäntylä vakuutti.

Soini: Nettihäiriköt 
vastuuseen 
sanomisistaan

Mäntylä: 
Sote-
uudistus 
etenee

re, etteivät hankkeet jää veny- 
mään lain puutteen vuoksi. 
Työmarkkinajärjestöt pitää 
kutsua mukaan, koska lait vaa-
tivat kolmikantaisen valmis-
telun. Olen käynnistänyt kaksi 
työryhmää, Lindström kertoi.

Ay-liike haluaa 
muutoksia

Lindström ei usko, että ay-lii-
ke rupeaisi jarruttamaan ra-
kenteiden uudistamista.

– Olen aistinut, että ay-liik-
keellä on halua ja ymmärrystä 
uudistuksiin. Ei se ole pelkkää 
vastakarvaa. Kyse on hankkei-
den sisällöstä. Siinä on joitakin 
näkemyseroja. Mutta olen tul-
kinnut, että siellä on halua läh-

teä etenemään, mikä on hyvä 
asia.

STTK:n Antti Palola ja Aka-
van Sture Fjäder olivat pahoi-
telleet yhteiskuntasopimuksen 
kaatumista. Myös SAK:n Lau-
ri Lyly vakuutti haluaan jatkaa 
kolmikantaista sopimista.

– Mutta tässä täytyy muistaa, 
että hallitus tekee päätökset – 
kuultuaan työmarkkinajärjes-
töjä kolmikantaisesti. Tämä on 
hyvä sanoa ääneen. Hallituk-
sen on otettava johtajan rooli. 
Kansalaisten pitää nähdä, että 
tätä maata johdetaan – ja me 
haluamme muutoksia, Lind-
ström linjasi.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä kertoi, että 
eläkeläisten asumistuen muutokset yritetään sovittaa oikeu-
denmukaisesti.

- Imatra on hieno paikka. Olen saanut täältä vaimon ja ano-
pin, Timo Soini nauratti imatralaisia.

Keskustelukumppaneita riitti myös eduskuntaryhmän pu-
heenjohtajalla Sampo Terholla.

Perussuomalaisten teltalla kävi kuhina. Äänestäjiä puhutti 
erityisesti maahanmuutto.

Puolustusministeri Jussi 
Niinistö sai kiitosta hyvästä 
työstä.

Äänestäjillä oli asiaa ulkomi-
nisteri Timo Soinille.
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Siviilioikeuden emeritusprofesso-
ri Erkki Aurejärven mukaan selvi-
tys pitäisi tehdä kattavasti ja laajan 
asiantuntijajoukon voimin.
OIKEUS- ja työministeri 
Jari Lindström ilmoitti al-
kukesästä käynnistävänsä 
oikeusministeriössä selvi-
tyksen, jonka tarkoitus on 
hallitusohjelman mukaisesti 
varmistaa, että rikoksista an-
nettavat rangaistukset ovat 
oikeudenmukaisessa suhtees-
sa teon moitittavuuteen.

Asia nousi ajankohtai-
seksi, kun laajasti huomio-
ta saaneessa Tapanilan rais-
kausjutussa annettu tuomio 
kuohutti kansaa. Asia nosti 
valtavasti keskustelua niin so-
siaalisessa mediassa kuin leh-
distössäkin.

Maahanmuuttajataustai-
set nuoret miehet ahdisteli-
vat maaliskuussa nuorta nais-
ta Helsingin Tapanilassa ja 
raiskasivat naisen sormillaan. 
Helsingin käräjäoikeus antoi 
jutussa tuomion alkukesäs-
tä. Syytettyinä olleista viides-
tä miehestä kolme tuomittiin 
ehdollisiin vankeusrangais-
tuksiin ja kahden osalta syyt-
teet hylättiin. Moni pitää an-
nettuja rangaistuksia liian 
lievinä ja niin sanotun kansan 
oikeustajun vastaisina.

”Ei ole hyvä, jos kansa 
kokee tuomiot epä-
oikeudenmukaisiksi”

Helsingin yliopiston sivii-

lioikeuden emeritusprofes-
sori Erkki Aurejärvi myön-
tää, että vaikka niin sanottu 
kansan oikeustaju on epä-
määräinen käsite, ministeri 
Lindströmin ilmoittaman sel-
vityksen laatiminen on pai-
kallaan.

– Ei koskaan ole hyvä asia, 
jos kansa kokee tuomioistui-
mien tuomiot epäoikeuden-
mukaisiksi. Siinä mielessä 
tällainen selvitys on varmas-
ti hyvä tehdä. Koska kansan 
oikeustajua on hyvin vaikea 
mitata, tällainen selvitys tu-
lisikin toteuttaa varsin laajan 
aineiston pohjalta, Aurejär-
vi sanoo.

Omissa blogikirjoituksis-
saan oikeusprofessorit Jyrki 
Virolainen ja Jukka Kemp-
pinen kuitenkin arvostelivat 
ministeri Lindströmin sel-
vityshanketta. Kemppinen 
muun muassa kirjoitti, kuin-
ka tuomarien virheiden oiko-
mista varten on jo olemassa 
ylemmät oikeusasteet, eli ho-
vioikeudet ja korkein oikeus.

Kansan mielipiteen 
selvittäminen on 
itsessään tärkeää

Aurejärvi huomauttaa, että 
kansan mielipiteen selvit-
täminen on itsessään tärke-
ää, vaikka tuomioistuimet ei-

Selvitys 
tuomioista 
paikallaan

vät voikaan suoraan ottaa sitä 
huomioon langettaessaan 
tuomioita.

– Yleensä tuomiot anne-
taan vakiintuneen linjan mu-
kaisesti, ja jos tällaisesta lin-
jasta poiketaan, se on sitten 
korkeimman oikeuden asia. 
Kuitenkin selvitys siitä, vas-
taavatko tuomiot kansan oi-
keustajua on erittäin terve-
tullut. Tällainen tutkimus on 
tarpeellinen ennen kaikkea 
lainvalmistelun lähtökohdak-
si, sillä jos halutaan muuttaa 
tilannetta, se tapahtuu tie-
tenkin normaalin lainsäädän-
tömenettelyn kautta edus-
kunnassa. Selvitystyöhön on 
syytä ottaa mukaan laaja-alai-
sesti asiantuntijoita, kuten 
tuomareita, syyttäjiä ja myös 
asianajajia.

– Ministeri Lindström voi-
si vaikka aluksi määrätä tut-
kimusryhmän, joka vertailisi 
eri rikostyyppejä pidemmältä 
ajalta, mitä niissä on tosiasi-
assa tapahtunut ja rikoksis-
ta annettuja tuomioita. Faktat 
pitää tietysti olla kunnossa, 
niin se on tässä hyvä lähtö-
kohta.

Tuomion 
kohtuullistaminen
julkisuuden takia 
ihmetyttää

Oikeusprofessori Aurejär-
vi ymmärtää, että esimerkik-
si Tapanilan raiskausjutussa 
annetut tuomiot voivat kan-
salaisten keskuudessa aihe-
uttaa kuohuntaa sen vuoksi, 
että tuomiot koetaan epäsuh-

Oikeusprofessori oikeusministerin linjoilla:

PERUSSUOMALAISTEN kansanedus-
taja Mika Raatikainen jätti hallituksel-
le kirjallisen kysymyksen turvapaikka-
asioiden käsittelyn nopeuttamisesta. 

Turvapaikanhakijat ovat aiheutta-
neet erilaisia mellakoita ja välikohta-
uksia ympäri Eurooppaa. Joutsenon 
vastaanottokeskuksessakin oli tilan-
ne, jossa n. 30 henkilöä kävi yhden 

kimppuun. Hyökkääjät olivat käänny-
tyspäätöksen saaneita henkilöitä. 

- Schengen-sopimuksen mukaan 
valtiot voivat palauttaa rajatarkastuk-
set tilapäisesti, jos yleinen järjestys tai 
kansallinen turvallisuus sitä edellyttä-
vät. Nyt tilanne voi kehittyä nopeasti-
kin niin, että kansallinen turvallisuus 
vaarantuu, Raatikainen huomauttaa.

Raatikainen kysyy sisäasiainminis-
teri Petteri Orpolta (kok.) aikooko mi-
nisteri palauttaa rajatarkastukset, jos 
Suomen kansallinen turvallisuus on 
vaarantumassa, ja mihin toimenpitei-
siin ministeri ryhtyy varmistaakseen 
Dublinin sopimuksen noudattamisen. 

Orpolta vaaditaan vastauksia

taisina rikoksen laatuun ver-
rattuna.

– Toki raiskaus on lähtö-
kohtaisesti aina uhrille nöy-
ryyttävä. Tuomioistuimes-
sa on kuitenkin aina tärkeää 
tietää ja selvittää, mitä on to-
della tapahtunut. Siitä ei voi-
da lähteä, että kaikki teot olisi 
tuomittava törkeinä, kun te-
koja on erilaisia.

Tapanilan jutussa käräjä-
oikeus kohtuullisti tuomioi-
ta tapauksen saaman suuren 
julkisuuden vuoksi. Aurejärvi 
on asiassa eri linjalla.

– En olisi antanut julkisuu-
delle painoarvoa tuomiota 

mitattaessa. Onhan julkisuus 
tässä tapauksessa myös vai-
kuttanut rikoksen uhriin ja 
tuntunut hänestä raskaalta.

– Olisiko kuitenkin niin, että 
kun tekijät olivat ulkomaa-
laistaustaisia, tuomiota lan-
gettaessaan käräjäoikeus on 
ollut tavanomaista varovai-
sempi, ettei tässä yhteydessä 
voitaisi varmasti puhua rasis-
mista? Aurejärvi miettii.

Tuomareita saa 
arvostella

Muistelmateoksessaan Ko-
vaa peliä Aurejärvi on arvos-
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OIKEUS ja työministeri Jari 
Lindström käynnisti kesäkuus-
sa runsaasti keskustelua he-
rättäneen selvitystyön, jonka 
tarkoitus on selvittää, vastaa-
vatko rikoksista annettavat 
rangaistukset niin sanottua 
kansan oikeustajua, eli ovatko 
rangaistukset oikeudenmu-
kaisessa suhteessa teon moi-
tittavuuteen. Hanke toteute-
taan yhdessä kriminologian 
ja oikeuspolitiikan instituutin 
kanssa.

- Tutkimus tehdään kolmi-
osaisena. Ensimmäinen osa 
on väestöpohjainen haastat-
telututkimus, jossa satunnai-
sesti valikoiduilta vastaajil-
ta kysytään heidän arvioitaan 
sopivista rangaistuksista eri ri-
kostapauksissa, jotka olisivat 
kohtuullisen tarkkaan kuvat-
tuja, toinen osa on tuomari-
paneeli, jossa tuomarit ar-
vioivat samoja tapauksia ja 
kolmas vaihe olisi väestöstä 
koottu paneelitutkimus, jos-
sa tapauksista annettaisiin 
enemmän informaatiota ja 
keskustelujen jälkeen rangais-
tuksia arvioitaisiin uudelleen. 
Selvityksen valmistuminen 
kestänee puolitoista vuotta. 

Kansa eri mieltä 
tuomioista

Selvitystyö on herättänyt 
vastustusta oikeusoppinei-
den keskuudessa. Ministeri 
Lindström tarkentaa, ettei tar-
koitus ole suinkaan venyttää 
hallitusvallan rajoja tai muu-
tenkaan puuttua riippumat-
tomien tuomioistuinten pää-
töksiin. Selvitys kuitenkin 
toteuttaa uutta hallitusohjel-
maa, johon kuuluu rikosten 
rangaistusasteikkojen tarkas-
teleminen.

- On selvää, että kansan 
yleistä oikeustajua on mahdo-
ton määritellä kattavasti. Tar-
koitus on kuitenkin yleisellä 
tasolla saada suuntaa antava 
vastaus siihen, käytetäänkö 
rangaistusasteikkoja oikein. 
Mahdolliset muutokset tai uu-
distukset tapahtuvat lainsää-
däntömenettelyn kautta.

Ministeri Lindström on saa-
nut hankkeesta kansalaisilta 
enimmäkseen positiivista pa-
lautetta.

- Julkisessa keskustelussa 
on toistuvasti noussut esille, 
etteivät rikokset ja niistä lan-
getetut tuomiot ole oikeas-
sa suhteessa. Nyt sitten tätä 
kysymystä pyritään selvittä-
mään lisää.

Rikoksesta kuuluu 
aina rangaista

Monissa kriminologisis-
sa tutkimuksissa on havait-
tu, että suurimpaan osaan ri-
koksista syyllistyy verraten 
pieni osa väestöstä. Sikäli en-
sikertalaisuus voi tapauskoh-
taisesti olla asiallinen peruste 
rangaistuksen lieventämi-
seen niiden osalta, jotka ovat 
syyllistyneet rikokseen pi-
kemminkin ajattelematto-
muuttaan kuin pahuuttaan. 
Ministeri Lindström tietää tä-
män.

- Pidän hyvänä lähtökoh-
taa, että rikoksiin syyllistynyt-
tä pyritään meillä eheyttä-
mään yhteiskuntakelpoiseksi 
ja tämä huomioidaan rangais-
tusmenettelyssä. Toisaalta ri-
koksesta myös kuuluu aina 
rangaista, ja näiden näkemys-
ten tulisi olla tasapainossa, 
Lindström painottaa.

Mahdolliset 
uudistukset lain-
säädännön kautta

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström haluaa 
selvittää, ovatko rikokset ja niistä langetetut 
tuomiot oikeassa suhteessa. 

Lindström:

MAAHANMUUTTOKRIITTI
SYYDESTÄÄN tunnettu ruot-
sidemokraatit on noussut en-
simmäistä kertaa Ruotsin 
suurimmaksi puolueeksi. Met-
ro-lehden YouGov-yritykseltä ti-
laaman mielipidemittauksen 
mukaan puoluetta kannattaa 
nyt 25,2 prosenttia ruotsalai-
sista.

Kannatuksen nousu on ollut 
hurjaa, sillä viime syksyn par-
lamenttivaaleissa ruotsidemo-
kraatteja kannatti ”vain” 12,9 
prosenttia äänestäjistä. Sitäkin 
lukua pidettiin suurena, vaikka 
Ruotsissa on keskusteltu jo pit-
kään kasvavan maahanmuuton 
ja pakolaistulvan aiheuttamista 
ongelmista. 

Tuoreimpaan kyselyyn vasta-
si 1 500 ruotsalaista ja se toteu-
tettiin verkkopaneelina. Ruot-
sidemokraattien taakse jäivät 
kyselyssä sosiaalidemokraatit, 
joita kannatti 23,4 prosenttia 
kyselyyn vastanneista ja kokoo-
mus, jonka kannatus jäi 21 pro-
senttiin.

Ruotsidemokraateista suurin puolue

tellut ankarasti Suomen oi-
keuslaitosta hutiloiduista tai 
jopa puutteellisin perustein 
annetuista tuomioista. Oike-
usprofessorin mukaan tuo-
mareita ja heidän työtään pi-
tää voida arvioida kriittisesti 
huolimatta siitä, että tuo-
mioistuimien välillä käytös-
sä onkin muutoksenhakujär-
jestelmä.

– Pitää muistaa, että tuo-
mioistuin ei koskaan lange-
ta tuomiota kenellekään, vaan 
ratkaisun tekevät aina yksit-
täiset henkilöt. Siihen näh-
den tuomarin ammatti on lii-
an hyvin suojattu, että väärin 
annetusta tuomiosta ei seuraa 
yhtään mitään.

– Tuomareita siis saa ja pi-
tääkin arvostella, kunhan kri-
tiikki on perusteltua, eli en-
sin on tapauskohtaisesti syytä 
selvittää, mistä on kyse, Aure-
järvi sanoo.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT LEHTIKUVA

Siviilioikeuden emeritusprofessori Erkki Aurejärven 
mielestä tuomareita pitää arvostella, kunhan kritiikki on 
perusteltua.



14 P e r u s s u o m a l a i n e n  8 / 2 0 1 5  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Somaliasta Suomeen lapsena muutta-
nut ja sittemmin kotimaahansa suoma-
laisen vaimonsa kanssa palannut Said 
arvostelee kovin sanoin suomalaista 
maahanmuuttopolitiikkaa, joka avaa 
ovensa myös elintasopakolaisille.

PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Juho Eero-
lan mielestä Suomen pitäisi 
tehdä Somalian turvallisuus-
tilanteesta uusi arvio, vaikka 
ulkoministeriön matkustus-
tiedotteen mukaan maan tur-
vallisuustilanne on huono ja 
arvaamaton. Eerola peruste-
lee vaatimustaan Somaliaan 
muuttaneen tuttavansa koke-
muksilla alueen vakaista olo-
suhteista.

Soitimme tuolle noin 
30-vuotiaalle miehelle, jota 
kutsutaan tässä jutussa ni-
mellä Said. Hän tuli Somali-
asta Suomeen kymmenvuo-
tiaana vuonna 1994. Runsaat 
puoli vuotta sitten hän muut-
ti suomalaisen vaimonsa ja 
lastensa kanssa Somaliaan. 
Koti sijaitsee nyt Hargeisan 
kaupungissa.

– Halusin näyttää lapsille 
minkälaista elämä ja ihmiset 
ovat Somaliassa. Tähän men-
nessä vaimo ja lapset ovat 
pärjänneet ihan hyvin täällä 
ja vietämme normaalia per-
he-elämää. Täällä on vapaus, 
joka puuttui Suomessa. Enää 
ei tarvitse asua kerrostalossa, 
jossa on hiljaisuusaika ja eläi-
miä näkee muuallakin kuin 
eläintarhassa, Said kiittelee.

Somalimaa 
rauhallista aluetta

Hargeisa sijaitsee Somali-
an pohjoisosassa. Alue julis-
tautui Somaliasta itsenäisek-
si Somalimaaksi vuonna 1991, 
mutta ei ole saanut muilta 
valtioilta tunnustusta itsenäi-
syydelleen. Suomen ulkomi-
nisteriön matkustustiedot-
teen mukaan Somalimaa on 
ollut suhteellisesti ottaen 
maan vakainta seutua mm. 
järjestäytyneemmän hallin-
tonsa takia. Alueella on ollut 
kuitenkin yksittäisiä levot-
tomuuksia ja terrori-isku-
ja. Said on kokenut olosuh-
teet toisin.

– Täällä on ollut ihan rau-
hallista ja jopa rauhallisem-
paa kuin Suomessa. Siellä 
sai jatkuvasti lukea lehdis-
tä, että joku on tappanut toi-
sen. Sama tilanne on Ruotsis-
sa, jossa tapahtui esimerkiksi 
Ikean puukotukset.

Somalimaan olosuhteet 
vaikuttivat osaltaan sii-
hen, että Suomen maahan-
muuttovirasto perui erään 
Suomeen saapuneen so-
malialaisen turvapaikkaha-
kemuksen. Päätöksessä no-

Vain varakkaat 
pääsevät Suomeen

KANSANEDUSTAJA Juho Ee-
rolan mielestä Suomessa pitää 
ryhtyä toimiin laittoman tur-
vapaikkashoppailun hillitse-
miseksi, sillä muuten tilanne 
räjähtää käsiin. Eerola toivoo, 
että sisäministeri Petteri Orpo 
(kok.) ottaisi harkintaan maa-
kohtaisten turvallisuustietojen 
päivittämisen.

– Turvapaikanhakija voidaan 
palauttaa lähtömaahan vaik-
ka siellä olisi sota, jos vain jois-
sain osissa maata on turval-
lista, ja vaikka henkilö ei juuri 
tältä turvalliselta alueelta itse 
olisikaan kotoisin. Jos itäuk-
rainalaisia lähetetään tällä pe-
rusteella Länsi-Ukrainaan, niin 
miksi ei eteläisestä Somalias-

Perussuomalaisten kansanedustaja 
Juho Eerolan mielestä uusien vastaanotto-
keskusten perustamisen sijaan Suomessa 
pitäisi keskittyä turvapaikkashoppailun 
hillitsemiseen.

jataan UNHCR:n arvioon, 
jonka mukaan Somalimaan 
tilanne yleisen väkivallan tai 
mittavien järjestyshäiriöiden 
osalta ei ole sellainen, että se 
aiheuttaisi vakavaa haittaa 
asukkaille.

Apua tarvitsevat eivät 
pääse koskaan pois

Saidin mielestä Hargeisassa 
on eniten korjattavaa palve-
luissa ja infrakstuurissa. Esi-
merkiksi EU on rahoittanut 

Somaliaan palannut Said:

kaupungin uutta vesilaitosta, 
jolla varmistetaan asukkaiden 
vedensaanti.

– Peruspalveluissa on paljon 
parannettavaa, sillä ne ovat 
huonoja. Itse yritän järjes-
tää tänne suomalaisen firman 
rakentamaan uuden sähkö-
voimalan eli toimin tavallaan 
konsulttina.

Ihmisten elintaso vaihte-
lee Saidin mukaan äärilaidas-
ta toiseen ja humanitaariselle 
avulle on tarvetta.

– Täällä on ihmisiä, jot-
ka asuvat alle eurolla päiväs-
sä ja sitten on todella rikkai-

Eerola: Somalian turvallisuustilanteesta tehtävä uusi arvio
ta tulleita voida lähettää Har-
geisan seudulle, Eerola kum-
mastelee.

Tänä vuonna Suomeen on tul-
lut eniten turvapaikanhakijoita 
Irakista, Somaliasta ja Albanias-
ta. Maahanmuuttoviraston mu-
kaan elokuun 13. päivään men-
nessä turvapaikkahakemuksia 
on tullut jo noin 4 800. Luku on 
suuri, sillä koko viime vuoden 
aikana Suomeen saapui yhteen-
sä 3 651 turvapaikanhakijaa.

– Seuraukset ovat näkyvillä. 
Maahanmuuttoviranomaisten 
resurssit eivät enää riitä ja Hel-
singin vastaanottokeskukset 

ovat täynnä, Eerola manaa.

Tulot muuttuvat 
kustannuksiksi

Helsingin tilanteeseen haet-
tiin apua perustamalla vastaan-
ottokeskus Kirkkonummelle. Li-
säksi Maahanmuuttovirasto 
on sopinut uusien SPR:n ylläpi-
tämien vastaanottokeskusten 
perustamisesta Harjavaltaan 
ja Tornioon. Pitkään maahan-
muuttoasioiden kanssa työs-
kennellyt Eerola toppuuttelee 
vastaanottokeskusten perusta-
mista.

– En kehota kuntia perusta-

maan lisää vastaanottokeskuk-
sia. Alkuvaiheessa näyttää siltä, 
että kunta hyötyy turvapaikan-
hakijoista. Olen kuitenkin näh-
nyt surullisen lopputuloksen 
eli pitkällä aikavälillä turvapai-
kanhakijat ovat jääneet pitkäai-
kaistyöttömiksi ja kunnan elä-
tettäviksi.

Palauttamista nopeutetaan
Eerola vaatii, että hallitus nou-

dattaa maahanmuuttopolitii-
kassa tiukkaa linjaa.

– Pelkään, että turvapaikan-
hakijoiden määrä nousee tänä 
vuonna jopa 20 000:een ja vie-

- Ainoastaan varakkaat perheet pystyvät lähettämään su-
kulaisiaan Suomeen, Said huomauttaa. Kuvituskuva.
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ta. Ne, jotka tarvitsevat apua, 
ovat olleet täällä aina. He ei-
vät pääse koskaan pois, sillä 
heillä ei ole varaa lähteä mi-
hinkään. Ainoastaan varak-
kaat perheet pystyvät lähettä-
mään sukulaisiaan vaikkapa 
Suomeen, Said kertoo.

”Rikolliset 
karkotettava”

Yksi syy sille, miksi Said 
käyttää nimimerkkiä on hä-
nen kritiikkinsä rikkaita 
maanmiehiään kohtaan.

– Suomen valtion pitäisi toi-

mia ja sanoa, että mikäli joku 
ns. elintasopakolainen tulee 
maahan, niin hänen on paras 
lähteä takaisin lähtömaahan. 
Ihmisillä on tietenkin eri syi-
tä lähteä täältä pois. Olen sa-
nonut: miksi lähteä Suomeen, 
jossa on lyhyt kasvukausi? 
Täällä voi harjoittaa maanvil-
jelyä läpi vuoden.

Oikeasti turvapaikan tar-
peessa oleva tai vaikka opis-
kelemaan Suomeen tuleva 
somalialainen kärsii Saidin 
mielestä, jos maan vieraanva-
raisuutta käytetään hyväksi 
tai tehdään rikoksia.

– Kaikki somalit eivät ole 
huonoja, mutta rikoksente-
kijöiden tai elintason takia 
maahan tulevien somalien ta-
kia somali on suomalaisille 
sama kuin kirosana. Täällä on 
kovasti ihmetelty esimerkiksi 
miksi raiskauksesta on annet-
tu tuomioksi vain ehdonalais-
ta. Minusta rikoksen tehneet 
maanmiehet pitäisi karkottaa 
Suomesta, sillä he pilaavat 
kunnollisten somalialaisten 
maineen, Said painottaa.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA

läpä ilman sitä taakanjaon vai-
kutusta, jos näitä maakohtaisia 
arvioita palautuskelpoisuudes-
ta ei tarkastella uusiksi. Halli-
tusohjelmassa lupasimme osal-
listua taakanjakoon ottamalla 
vastaan kiintiöpakolaisia kuten 
aiemminkin. Näistä turvapaik-
kashoppailijoista ei mainittu 
muuta kuin että palauttamista 
nopeutetaan.

– Turvapaikanhaki-
ja voidaan palauttaa 
lähtömaahan vaikka 
siellä olisi sota, jos vain 
joissain osissa maata 
on turvallista, Eerola 
muistuttaa.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
määrän kasvu ei tullut eteen 
kuten se kuuluisa faksi. Ylei-
nen kehitys on ollut selkeäs-
ti aistittavissa ja ennakointi 
tilanteeseen olisi pitänyt aloit-
taa jo vähintäänkin edellisellä 
hallituskaudella, sanoo perus-
suomalaisten puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo.

Perussuomalaisten viestiä 
on Slunga-Poutsalon mielestä 
vähätelty maahanmuuttopo-
liittisten linjausten osalta sillä 
perusteella, etteivät laittomat 
turvapaikanhakijat tai nii-
den määrä ole olleet Suomes-
sa ongelma. Nyt sisäministe-
ri Petteri Orpo (kok.) ennustaa, 
että tänä vuonna laittomia 
maahantulijoita tulisi Suo-
meen noin 15 000 eli tähänas-
tinen hakijamäärä jopa viisin-
kertaistuisi.

Neljä viidestä ei täytä 
pakolaisstatusta

Spontaaneista turvapaikan-
hakijoista on yleensä käänny-
tetty yli puolet. Puoluesihtee-
ri arvioi, että tämän vuoden 
osalta todellisia hätää kärsiviä 
ei tuosta 15 000 hengen jou-
kosta ole korkeintaan kuin vii-
dennes.

– Neljä viidestä laittomis-
ta maahan pyrkijöistä on 
18-50-vuotiaita, terveitä ja hy-
väkuntoisia miehiä. Tämän 
ikäiset ja kuntoiset suoma-
laiset miehet puolustaisivat 
isänmaataan. Siksi tulijat eivät 
näyttäisi täyttävän pakolais-
statusta, Slunga-Poutsalo na-
pauttaa.

Suomen sosiaalituet 
houkuttelevat

Slunga-Poutsalo painottaa, 
että ongelman ratkaisuun tar-
vitaan järeät toimet. Suomi on 
yhteiskunnan tukiensa ja asu-
misperusteisen sosiaalitur-
van vuoksi liian houkutteleva 
maa. Houkuttelevuudesta tu-
lee päästä eroon pikakäänny-
tyksin ja tukia rajaamalla.

– Samaan aikaan kun halli-
tus joutuu leikkaamaan kai-
kilta suomalaisilta, ei voi olla 
niin, että varoja kohdenne-
taan perusteettomasti maa-
han pyrkivien toimentuloon, 
saati tukemaan salakuljetus-
bisnestä, joka on tuottoisam-
paa kuin huumekauppa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Elintasosurffarit 
käännytettävä 
pikaisesti

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo muistuttaa, että perussuoma-
laiset ovat varoittaneet turvapaikanhakijoiden 
määrän kasvusta jo vuosia.

Puoluesihteeri: 

“Täällä on ollut ihan 

rauhallista ja jopa 

rauhallisempaa 

kuin Suomessa.”
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”Erikoishinnat ryhmille ja perheille”. ”Palvelus-
samme on ruuhkaa, pyydämme kärsivällisyyttä”. 
”Tammikuussa matkansa varaaville ilmaiset 
lennot ja hotelli viikoksi Saksassa”. 
NÄMÄ sitaatit eivät ole poi-
mintoja Finnairin äkkilähtö-
tarjouksista. Ne ovat peräisin 
arabiankieliseltä ”Matkusta ja 
hae turvapaikkaa Ruotsista”-
Facebook-sivustolta, jolla on 
peräti 34 000 tykkääjää. Am-
mattimaisesti toteutettu si-
vusto tarjoaa turvapaikkapal-
veluita varsin avoimesti.

– Hanki viisumi, jolla pääset 
Beirutista Ruotsiin. Saat vii-
sumin lailliselta turistimat-
koja järjestävältä yritykseltä. 
Ensin haastattelu suurlähe-
tystössä, sen jälkeen kahden 
ja puolen kuukauden odotus-
aika. Kun saat viisumin, voit 
matkustaa sillä Ruotsiin. Kun 
olet perillä, voit hakea turva-
paikkaa välittömästi. Hinta: 
15 000 dollaria, sivusto lupaa.

Sama taho järjestää myös 
matkoja Istanbulista Ruot-
siin, Norjaan tai Tanskaan. 
Tarpeelliset matkustusasia-
kirjat maksavat 10 000 euroa. 
Hollantiin tai Saksaan pääsee 
9 500 eurolla, Ranskaan tai 
Itävaltaan 9 000 eurolla.

– Istanbulista Ita-
liaan: 6 000 dollaria. 
Lapset puoleen hin-
taan. Lähdöt perjan-
taina tai lauantaina.

– Hae vuoden mää-
räaikaista työpaik-
kaa unkarilaisesta tai 
puolalaisesta suur-
yrityksestä. Mahdol-
lisuus matkustaa ju-
nalla Saksaan ja hakea 
siellä turvapaikkaa. 
10 000 euroa. Laival-
la Turkin Mersin kau-
pungista Kreikkaan. 
Ei matkatavaroita mu-
kaan. 7 000 dollaria.

Matkakauppiaat 
avustavat asiakkaitaan 
ja lupaavat heille neu-
voja rajanylitystilan-
teisiin, jotta valvovien 
viranomaisten epäi-
lykset eivät heräisi.

Sivuston ylläpito pyytää, 
että vain tosissaan liikkeel-
lä olevat ottaisivat yhteyt-
tä, koska heillä on niin paljon 
ruuhkaa. Ylläpito ilmoittaa 

myös, että he saavat päivit-
täin 500 yhteydenottoa.

Reteästi 
Välimeren reittiä 

– Eurooppa odottaa sinua, 

Ei ihme, että Väli-
merellä käy kuhina

Laitonta maahanmuuttoa pyörittää 

ammattimainen markkinointikoneisto

lupailee toinen Face-
book-sivusto.

Sivustolla tarjotaan 
Libyasta lähteviä ve-
nematkoja Euroop-
paan. Unelmia herä-
tellään luksusjahtien 
valokuvilla ja hymyi-
levän, passeja pitele-
vän pariskunnan va-
lokuvilla. Reitti lähtee 
joko Libyan pääkau-
pungista Tripolista tai 
pienemmästä Benga-
sin kaupungista. ”Tar-
tu tilaisuuteen ja varaa 
paikkasi. Tavoitteem-
me on Sinun turvalli-
suutesi!”

Jos mainoskuvaa 
on uskominen, matka 
taittuu reteästi ökyjah-
din kannella. Ja vaik-
ka kulkuvälineisiin ei oikeas-
ti olisikaan panostettu, niin 
mainoskuviin on. Hienoilla 
valokuvilla maalataan kuvaa 
seesteisen ja vauraan pohjoi-
sen yltäkylläisyydestä.

Kissaa ja 
hiirtä somessa

Facebook tai muut sosiaali-
sen median jätit eivät ole in-
nostuneita tarjoamaan verk-
kopalveluita järjestäytyneille 
rikollisille. Niinpä ihmissala-

kuljettajien sivustoja poiste-
taan verkosta sitä mukaa kun 
niitä sinne ilmestyy. Uusia il-
mestyy kuitenkin nopeasti 
poistettujen tilalle.

Monilla sivustoilla ylläpitä-
jät vaativat, että kaikki yhtey-
denotot tehtäisiin pelkästään 
Facebook-viestein eikä julki-
sin kommentein. Tämän ta-
kia suuri osa turvapaikkatu-
rismin ympärillä käytävästä 
verkkokeskustelusta jää pii-
loon. Mutta senkin perusteel-
la mitä on julkisesti näkyvil-
lä, voidaan saada käsitystä 
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Guardian-lehden artikkelissa 
esitellään myös tämä sivusto, 
joka mainostaa matkoja Eu-
rooppaan luksuslaivoilla.

Yhdellä sivustolla tarjotaan 
ylellisiä salakuljetuspalveluita 
suomalaisille tutulla Silja Sere-
nadella. Sivusto on sittemmin 
poistettu Facebookista, mutta 
kuva on edelleen tallella Guar-
dian-lehden ihmissalakuljetus-
ta käsittelevässä artikkelissa.



17

EUROOPPAAN suuntautuu 
eniten muuttopainetta erit-
täin köyhistä maista. Esimer-
kiksi Eritrean tai Somalian 
keskiansio päivässä on vain 
pari dollaria. Jo yksikin hen-
kilö joutuu pulittamaan tu-
hansia dollareita matkasta 
Euroopan onnelaan. Miten 
kehitysmaiden asukkailla on 
tällaiseen matkaan varaa? 
Rikkailla on aina ollut mah-
dollisuus ostaa itselleen pa-
rempaa huomista. Käykö täs-
sä niin, että Välimeren reitti 
onkin polku Afrikan rikkaille 
vielä vauraamman elämän ta-
voitteluun?

Ja onko lopputulos sitten-
kään sitä, mitä lähdettiin ha-
kemaan?

Kotimaastaan lähteneet luu-
levat pääsevänsä elegant-
tiin huviristeilijään, mutta 
heitä odottaakin vuotava ku-
mivene. Tulijat menettävät 
salakuljettajille rahansa, ja 
pahimmassa tapauksessa Vä-
limerelle henkensä. Tuhansia 
on jo uupunut meren armot-
tomiin aaltoihin. Matka, jonka 
tarkoitus olisi viedä turvalli-

seen paikkaan, on tappavam-
pi kuin ne olot, joista köy-
hyyttä paetaan. Niille, jotka 
pääsevät perille, ei olekaan 
tarjolla kuulasta kansallismai-
semaa vaan synkkä talvi, be-
toninen ghetto ja mulkoilevat 
skandinaavit.

Eikä vastaanottajamaiden-
kaan asukkaita hymyilytä. 
Norjan tilastokeskus on arvi-
oinut yhden syyrialaispako-
laisen elinkaarikustannuksiksi 
800 000 euroa. Turvapaikka-
rallin hinnan maksavat viime 
kädessä veronmaksajat.

Eurojen lisäksi haaskataan 
myös poliittista luottamusta. 
Jopa kaikkein kovapäisimpi-
enkin solidaarisuusdemarien 
tajuntaan alkaa hiipiä ajatus 
siitä, ettei Suomen tilanne tai 
puolueen asema siitä sanot-
tavasti kohene, vaikka tän-
ne otettaisiin tulijoita Ruot-
sin mitalla.

Luu jää käteen kaikille pait-
si ihmissalakuljettajille. Onko 
tässä yhtään mitään järkeä?

Matias Turkkila

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän puheenjohta-
ja Sampo Terho kommentoi 
valtaviin mittasuhteisiin re-
vähtäneitä turvapaikanha-
kijamääriä. Hän vaatii turva-
paikkahakemusten nopeaa 
käsittelyä ja välittömiä pa-
lautuksia, mikäli hakemukset 
ovat perusteettomia.

– Olemme jo vuosia varoit-
taneet turvapaikanhakijoihin 
liittyvien kustannusten nou-
susta, ja nyt ongelma on kä-
sillä, Terho toteaa.

– Turvapaikka-anomusten 
käsittelyaikoja on kyettävä ly-
hentämään ja hylkäävän pää-
töksen saaneiden hakijoiden 
palautukset tehtävä viipymät-
tä, kuten hallitusohjelmas-
sa linjataan ja mihin tähtää-
viin toimiin on jo ryhdytty. 
Samoin perheenyhdistämisen 
kriteereitä on tarkennettava 

pikaisesti ja maahanmuuton 
kokonaiskustannuksista on 
mahdollisimman pian laadit-
tava riippumaton selvitys, ku-
ten on päätetty, toteaa Terho.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä pitää ensiar-
voisen tärkeänä, että halli-
tus kiirehtii hallitusohjelmaan 
kirjattuja maahanmuutto-
politiikan linjauksia, jotka 
selvittävät ja alentavat hu-
manitaarisen maahanmuu-
ton kustannuksia. Vallitsevas-
sa taloudellisessa tilanteessa 
maahanmuuttopolitiikan kus-
tannusten kasvu on pyrittävä 
päättäväisesti minimoimaan.

Sisäministeriö arvioi, että 
Suomeen voi tulla jopa yli 15 
000 turvapaikanhakijaa tänä 
vuonna. Luku on 10 000 ih-
mistä enemmän kuin oli ar-
vioitu.

KÄRJISTYNYT maahanmuut-
totilanne täytyy hoitaa jat-
kossakin hallitusohjelmaan 
kirjattujen periaatteiden mu-
kaisesti. Näin painotti perus-
suomalaisten ministeriryhmä 
ensimmäisessä kesäkokouk-
sessaan Imatralla.

- Perussuomalaiset on vuo-
sia varoittanut tästä pinnan 
alla kytevästä ongelmasta. 
Euroopan unioni teki karkean 
virheen avatessaan oven yh-
teiseen taakanjakoon. Se oli 
selkeä, houkutteleva signaali 
ihmissalakuljettajille ja laitto-
mille maahanpyrkijöille. Sik-
si perussuomalaiset äänesti-
vät hallituksessa taakanjakoa 
vastaan.

Suomi ei voi yksin vaikut-
taa riittävästi turvapaikan-
hakijoiden räjähdysmäiseen 
kasvuun. Hallitus kuitenkin 
reagoi siihen toimilla, jotka 
koskettavat poikkihallinnolli-
sesti useita eri hallinnonalo-

ja. Perussuomalaiset minis-
terit ovat työssä keskeisillä 
paikoilla.

Sosiaali- ja terveysministe-
ri Hanna Mäntylä on jo aloit-
tanut työn niin sanottujen 
vetovoimatekijöiden poista-
miseksi. Oikeusministeriössä 
Jari Lindström selvittää tuki-
en maksatusten perustuslail-
lista puolta.

Ministerit näkevät ns. Dub-
lin-asetuksen noudattami-
sessa selkeitä puutteita. Moni 
maa on ottanut käyttöön pis-
tokokeet rajoillaan. Suomen 
on syytä harkita samaa käy-
täntöä, ministerit arvioivat.

EU:n yhteisessä päätöksen-
teossa perussuomalaiset vaa-
tii yhteisten pelisääntöjen 
noudattamista. Yhdessä sovi-
tusta täytyy pitää kiinni. Hal-
lituksen pakolaispolitiikassa 
täytyy noudattaa hallitusoh-
jelmaa.

KOMMENTTI

Maahanmuuton 
kokonaiskustannukset 
selvitettävä

Pistokokeet rajalle

ilmiön massiivisesta mitta-
kaavasta.

Silja Linen laivoilla 
Pohjolan paratiisiin

Hämmästyttävää markki-
nointiosaamista on myös si-
vustolla, jossa tarjotaan 
ylellisiä ihmissalakuljetuspal-
veluita kaikille suomalaisille 
tutulla Silja Serenadella. Si-
vusto on sittemmin poistet-
tu Facebookista, mutta kuva 
on edelleen tallella Guardian-
lehden ihmissalakuljetusta 
käsittelevässä artikkelissa.

Muitakin suuria seilaajia on 
valjastettu mielikuvamyyn-
tiin. International Business 
Times kertoo sivuillaan sa-
lakuljettajista, jotka mark-
kinoivat Välimeren ylitys-
tä rouheilla valtameriluokan 
aluksilla.

Monet tuhansien eurojen 
matkalipun ostaneet ovat pet-
tyneet katkerasti nähtyään, 
että tarjolla onkin ollut kiik-
kerä kumivene. Hengenvaa-
ralliselle matkalle lähdetään 
silti.

Blogeista 
turvapaikkaohjeita

Lyhyellä googlaamisella löy-
tää verkosta arabiankielisiä 
sivustoja, joissa opastetaan 
kädestä pitäen turvapaikan 
hankintaprosessissa.

Helpoin tapa päästä Ruot-
siin –blogikirjoituksessa kä-
sitellään useita tapoja, joilla 
saada maasta oleskelulupa.

Keinoja on monia, osa hel-
pompia ja osa monimutkai-
sempia. Opiskelu Ruotsissa 
on yksi keino. Maahantulo tu-
ristiviisumilla ja naimisiin-
meno on toinen. Puolisoa voi 
etsiä joko tavallisin keinoin 
tai sitten sellaisten ihmisten 
joukosta, jotka myyvät puoli-
sopalveluita. Sivusto varoit-
taa siitä, että tällaiset ”avio-
puolisot” saattavat kiristää 
kumppaniaan. Tilanne hou-
kuttelee tähän – mikäli side 
”puolisoon” katkeaa, myös 
maassaolon peruste poistuu.

Toisena keinona mainitaan 
niin ikään turistiviisumil-
la maahantulo, ja heti maa-
hantulon jälkeen haetaan tur-
vapaikkaa joko poliittisin tai 
humanitaarisin syin. Mikä-
li hakemuksessa on mainin-
ta pakottavista syistä ja koti-
maassa odottavasta kuoleman 
uhasta, on sillä mahdollisuus 
menestyä.

Paras maa – Ruotsi

Parhaat maat turvapaikan-
hakijoille –blogissa on listattu 
turvapaikanhakijan kannalta 
houkuttelevimmat maat. Ne 
ovat paremmuusjärjestykses-
sä: Ruotsi, Saksa, Norja, Itä-
valta, Hollanti, Tanska.

Ruotsi vetää pisimmän kor-
ren muun muassa tulijoille 

jakamansa avokätisen talou-
dellisen tuen ansiosta.

Suomi ei ole tälle listal-
le päässyt, mutta sivuston yl-
läpitäjä lupailee kommentti-
puolella, että maa otettaisiin 
jatkossa mukaan vertailuun.

TEKSTI MATIAS TURKKILA
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      NETTISIVUSTOT

Kuvaan keltaisella merki-
tyt maat koetaan Parhaat 
maat turvapaikanhaki-
joille -blogin mukaan 
houkuttelevimmiksi.

Kumiveneellä Välimeren 
ylittäneet turvapaikanhaki-
jat riemuitsevat päästessään 
Euroopan kamaralle.

Jos mainoskuvaa on uskominen, matka taittuu reteästi ökyjahdin kannella. Ja vaikka kul-
kuvälineisiin ei oikeasti olisikaan panostettu, niin mainoskuviin on. Hienoilla valokuvilla 
maalataan kuvaa seesteisen ja vauraan pohjoisen yltäkylläisyydestä.
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Espoossa asuva Sami Palviainen pöyris-
tyi, kun hänelle täysin vieraan henkilön 
salassa pidettäväksi luokiteltuja potilas-
tietoja sisältänyt kirje tipahti postilaa-
tikkoon elokuun alussa.

OLIN käynyt asioimassa 
hammaslääkärissä ja luulin, 
että kirje liittyi tuohon asi-
aan. Aloin lukemaan nimel-
läni tulleen kirjeen papereita 
ja huomasin, että ne eivät liit-
tyneet minuun millään taval-
la vaan minulle täysin tunte-
mattomaan henkilöön, Sami 
Palviainen kertoo.

Kirje oli lähetetty eräältä 
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiirin eli HUSin po-
liklinikalta ja se oli päivätty 
16. heinäkuuta.

– Kirjeessä oli saate ja kol-
me liuskaa tekstiä. Paperei-
den otsikoiden perusteel-
la mukana olivat henkilöstä 
tehdyt toiminta- ja työky-
vyn arvioinnit, toimenpiteet, 
henkilö- ja työhistoria, ter-
veysdiagnoosit ja arvio miten 
hän kykenee huolehtimaan 
itsestään, tietoja omaisista eli 
erittäin arkaluontoista aineis-

toa, Palviainen luettelee.

Poliklinikka 
pahoitteli

Palviainen soitti kirjeessä 
olevaan puhelinnumeroon ja 
kertoi tapahtuneesta polikli-
nikan työntekijälle.

– Hän pahoitteli kovasti ta-
pahtunutta, kun ihmettelin 
miten toisen henkilön tiedot 
ovat voineet sotkeutua ja tul-
la minulle. Työntekijän mu-
kaan vastaavaa ei ole käynyt 
15 vuoden aikana kuin kak-
si kertaa. Hän epäili, että saa-
mani kirje oli joutunut vää-
rälle postituslistalle.

Omien potilastietojen joutu-
minen vääriin käsiin tai tieto-
jen sotkeutuminen alkoi pe-
lottaa Palviaista.

– Poliklinikan työnteki-
jä tarkasti, jotta tuon toisen 
henkilön tiedot eivät ole sot-

Potilastiedot 
päätyivät väärään 

osoitteeseen

- Mikäli minun tietoni päätyisivät väärään osoitteeseen, en olisi tyytyväinen asian käsit-
telyyn pelkän hoitotiimin keskuudessa. Harmittaa tuon virheen kohteeksi joutuneen hen-
kilön puolesta, Sami Palviainen toteaa esitellessään hänelle päätyneitä, vieraan ihmisen 
potilastietoja.

SUOMEN työttömyyspro-
sentti oli heinäkuussa 8,4 
prosenttia. Työttömiä oli ti-
lastokeskuksen työvoima-
tutkimuksen mukaan 232 
000 eli 38 000 (+ 1,4 %) 
enemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinoministe-
riön työnvälitystilastojen 

mukaan työttömäksi työn-
hakijaksi tilastoituja oli hei-
näkuun lopussa 382 000. 
Luku on 31 000 suurempi 
kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen ja minis-
teriön luvut eroavat, kos-
ka työttömyys määritel-
lään tilastoissa eri tavoin. 

Tilastokeskuksen luvut ovat 
kansainvälisesti vertailukel-
poisia, ja työvoimatutkimus 
kuvaa laajasti työvoiman 
kysyntää ja tarjontaa kan-
santaloudessa. Asiasta ker-
toi Yle.

Työttömyys heinäkuussa 8,4 prosenttia

Arkaluontoisten terveystietojen joutuminen vääriin käsiin 
on vakava tietosuojarikkomus.
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TIETOSUOJA on erityi-
sen tärkeää sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa tietojen 
arkaluonteisuuden vuoksi. 
Perussuomalainen-lehden 
toimitus otti yhteyttä Sami 
Palviaisen saaman kirjeen 
lähettäneen poliklinikan 
esimieheen. Henkilön tai 
poliklinikan nimeä ei kerro-
ta tässä yhteydessä tapauk-
seen liittyvän potilaan yksi-
tyisyyden suojan takia.

Esimies pahoitteli tapah-
tunutta ja kertoi, että vas-
taavia tapauksia sattuu erit-
täin harvoin. Lisäksi hän 
painotti, että tietosuojas-
ta pidetään erittäin hyvää 
huolta. Esimies ei tiedä, 
miksi Palviainen sai toisen 
henkilön potilastiedot, mut-
ta hänen mukaansa asia tut-
kitaan perin pohjin. HUSin 
viestintäpäällikkö Paavo 

Holilla ei ole tietoa kysei-
sestä tapauksesta.

– HUS on pahoillaan ta-
pahtuneesta. Lähettämiem-
me kirjeiden määrä on 
valtava, sillä meillä on vuo-
sittain yli puoli miljoonaa 
potilasta. Teemme kaik-
kemme, jotta ihmisen yksi-
tyisyyden suoja säilyy ja jo-
kainen kirje menee oikealle 
ihmiselle. Joskus virheitä 
kuitenkin pääsee sattumaan 
isossa postitusmäärässä, 
Holi harmittelee.

HUSin potilasrekisterin 
tietosuojaohje noudattaa 
potilaan asemasta ja oikeuk-
sista sekä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta an-
nettuja lakeja. Niiden mu-
kaan potilasasiakirjat on 
säädetty salassa pidettä-
viksi.

Salassa pidettäviä ovat 

myös asiakirjat, jotka sisäl-
tävät tietoja henkilön ter-
veydentilasta, vammaisuu-
desta tai hänen saamastaan 
terveydenhuollon ja kun-
toutuksen palvelusta. Sa-
lassa pidettävää potilas-
asiakirjaa tai sen kopiota tai 
tulostetta ei saa näyttää eikä 
luovuttaa sivulliselle. Poti-
lastietojen urkinta on ran-
gaistavaa.

Potilaalla on oikeus vaa-
tia selvitys asiasta ja saada 
selville tietojensa käyttäjis-
tä, jos hän epäilee henki-
lötieto- tai potilaslain vas-
taista menettelyä tietojensa 
käsittelyssä. Tällöin potilas 
voi antaa asian tietosuoja-
valtuutetun toimiston käsi-
teltäväksi tai tehdä tutkinta-
pyynnön poliisille.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN 
toimistopäällikkö Heljä-Tuu-
lia Pihamaan mukaan yleises-
ti terveydenhuoltoon liittyviä 
yhteydenottoja tulee paljon.  

– Meidän neuvontapuheli-
meen tulee viikoittain kysely-
jä pelkästään terveydenhuol-
lon potilaiden tietosuojasta, 
mutta potilaskertomusten 
joutuminen kokonaan vääriin 
käsiin on onneksi harvinais-
ta. Tämmöisiä tapauksia on 
korkeintaan muutamia vuo-
dessa.

Pihamaa painottaa, että 
vastuu potilaiden tietosuo-
jasta säilyy aina rekisterinpi-
täjällä tietojärjestelmästä riip-
pumatta.

– Yhteydenottajan närkästys 
on yleensä sitä suurempi mitä 
arkaluontoisemmista tiedois-
ta on kyse. Tietojen joutu-
minen vääriin käsiin johtuu 
usein inhimillisestä erehdyk-

sestä, kun esimerkiksi asiakir-
joja postitetaan.

Tietosuojavaltuutetun toi-
miston ja arkistolaitoksen 
tammikuussa julkistaman ky-
selyn mukaan useiden kunti-
en tai valtion viranomaisten 
atk-rahat menevät tietojärjes-
telmiin, jotka eivät toimi oi-
kein. 

Tietosuojavaltuutetulle ei 
ole tullut juurikaan yhteyden-
ottoja valtakunnallisesta po-
tilastietoarkistosta eli Kan-
ta-palvelusta, joka otettiin 
käyttöön viime vuonna. Sen 
potilastietoihin liittyviin kysy-
myksiin vastaa Kela.

EU valmistelee parhaillaan 
tietosuoja-asetusta, joka laa-
jentaa Pihamaan mukaan tie-
tojärjestelmien toimittajien 
vastuuta niiden luotettavuu-
desta. EU:n odotetaan hyväk-
syvän asetuksen loppuvuo-
desta.

HUS pahoittelee 
potilastietojen 
joutumista 
hukkateille

keutuneet minun potilastie-
toihin. Hän sanoi, että mikäli 
niin olisi käynyt, ne pitäisi ot-
taa sieltä pois. 

”Selvitetään 
tiimipalaverissa”

Puhelimessa Palviaiselle 
kerrottiin, että potilastieto-
jen joutuminen vääriin käsiin 
selvitetään poliklinikan tiimi-
palaverissa.

– Se tuntui olevan arka asia. 
En uskonut, että näin voisi 
käydä. Mikäli minun tietoni 
päätyisivät väärään osoittee-
seen, en olisi tyytyväinen asi-
an käsittelyyn pelkän tiimin 
keskuudessa. Harmittaa tuon 
virheen kohteeksi joutuneen 
henkilön puolesta.

Palviainen soitti HUSin po-
tilasasiamiehelle, mutta soit-
to ohjautui vain puhelin-
vastaajaan. Lisäksi hän otti 
yhteyttä tietosuojavaltuute-
tun toimiston neuvontaan.

– Sieltä sanottiin, ettei-
vät arkaluontoiset potilastie-
dot saisi päätyä väärälle hen-
kilölle.

Syö luottamusta 
tietosuojaan 

Palviainen muutti perheen-

sä kanssa Kiteeltä Espooseen 
kesällä. Kiteellä asuessaan 
Palviainen toimi kaupungin-
valtuuston 1. varapuheen-
johtajana sekä perussuoma-
laisten valtuustoryhmän ja 
Kiteen Perussuomalaisten 
puheenjohtajana. Lisäksi hän 
oli perussuomalaisten Poh-
jois-Karjalan piirin hallituk-
sen jäsen ja maakunnan sai-
raanhoitopiirin hallituksen 2. 
varapuheenjohtaja.

– Tämmöinen tapaus syö 
luottamustani terveyden-
huollon tietosuojaan. Nyt pi-
tää pohtia, mitä tietoja lää-
kärillä käydessä voi kertoa, 
jos ne saattavat joutua huk-
kateille. Suomessa käytetään 
kuitenkin suuret summat ve-
rorahoja terveydenhuollon 
tietojärjestelmiin, joten luuli-
si niiden olevan luotettavia ja 
turvallisia, Palviainen sanoo.

Palviainen aikoo toimittaa 
saamansa potilastiedot ta-
kaisin poliklinikalle tai sitten 
hän hävittää ne silppurilla, 
jotta paperit eivät joudu enää 
vääriin käsiin.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

SUURLÄHETTILÄSPÄIVILLÄ puhu-
nut presidentti Sauli Niinistö toivoo 
maahanmuutto- ja pakolaisasioissa 
avointa keskustelua, jossa ei välte-
tä tosiasioita. Niinistö pohti puhees-
saan, voiko Euroopan Scheng-
en-järjestelmä kestää rajuihin 
mittasuhteisiin kasvanutta muutto-
liikettä.

– Olemme ristiriidan edessä. Sivis-

tysmaailman kunnia vaatii, että näi-
tä ihmisiä autetaan. Toisaalta vas-
taanottokyvyn mahdollisuudet 
tulevat vastaan. Vapaa liikkuvuus ei 
voi olla hallitsematonta liikkuvuutta, 
presidentti huomautti.

Perussuomalaiset ovat toistuvas-
ti varoittaneet laittomista turvapai-
kanhakijoista, jotka tulevat maahan 
vain elintason perässä. President-

ti myönsi, että Eurooppaan tulijoi-
den joukossa on myös ”valitettavasti 
paha mielessään tulevia.” 

- Tätä ei voi kiistää, vaikka joku ei 
sitä haluaisi kuulla. Mutta meidän 
ei tule pitää silmällä vain itseämme. 
Mitä nationalismille on Euroopassa 
tapahtumassa? Niinistö kysyi, ilmais-
ten samalla huolensa nationalismin 
suunnasta Euroopan maissa.

Niinistö perussuomalaisten linjoilla

HUS käsittelee huolimattomasti ainakin muutaman potilaan tietoja joka vuosi.

Muutamia tapauksia 
vuodessa

Eduskunnan puhemies Maria Lohela ja 
presidentti Sauli Niinistö tapasivat Suomen 
suurlähettiläitä.
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Uhkapelaaminen on Suomessa suosittu 
harrastus. Monelle se on ongelmatonta 
ajanvietettä ja jännitystä elämään tuo-
va harrastus. Ikävä totuus on kuitenkin 
se, että yhä useampi ajautuu pelaami-
sen kanssa ongelmiin.

SUOMALAISTEN tappio-
putkea todentaa karusti The 
Economist, jonka artikke-
lista selviää, että suomalai-
set ottavat maailman kol-
manneksi eniten takkiinsa 
kansainvälisissä uhkapeleis-
sä. Brittiläisen konsulttiyh-
tiön H2 Gambling Capitalin 
tutkimuksen mukaan suoma-
laiset hävisivät vuonna 2013 
noin 500 euroa jokaista täysi-
ikäistä kohti.

Helsinkiläinen tradenomi-
opiskelija Janne, 22, aloitti 
uhkapelaamisen heti täytet-
tyään 18 vuotta.

– Harrastan pääosin vedon-
lyöntiä. Pitkävetoa pelaan 
päivittäin. Jääkiekko- ja jal-
kapalloihmisenä keskikesät 
ovat vähän vaisumpia, mutta 

muuten tulee ruksittua lap-
puja aina päivästä yöhön asti, 
hän kuvailee.

Voittamisen pauloissa

Jannella on ollut harrastuk-
sessaan sekä taitoa että on-
nea, sillä pelaaminen ei ole 
tuottanut ongelmia.

– Nukun yöni hyvin, vaikka 
pelipäivä päättyisikin tappi-
oon. Suurin tappioni on 5 000 
euroa ja se tuli yksittäisestä 
pitkävedosta. Minua on kui-
tenkin onnistanut usein. Yli-
voimaisesti suurin voittoni on 
ollut vedonlyöntifirman kus-
tantama viikon matka Yhdys-
valtoihin, jossa pääsin katso-
maan huippupaikoilta NHL:n 
ja NBA:n pelejä. Matkan ai-

MEDIAYHTIÖ Sanoma aloit-
taa yt-neuvottelut, jotka 
voivat johtaa enimmillään 
280 ihmisen irtisanomi-
seen. Neuvotteluiden pii-
rissä on noin 1 600 työnte-
kijää.

Neuvotteluiden tavoittee-
na ovat 50 miljoonan euron 
säästöt. Säästöjä haetaan 
jakelusta ja painotoimin-
nasta sekä myynnin, mark-
kinoinnin ja sisällöntuotan-
non tehostamisesta.

Sanoma julkaisee muun 
muassa Helsingin Sano-
mia ja Ilta-Sanomia. Sano-
man omistukseen kuuluvat 
myös Nelonen, Radio Aalto 
ja Radio Suomipop.

Sanoma irtisanoo työntekijöitään

kana ajeltiin luksusjahdeilla 
Miamin vesillä, lennettiin yk-
sityiskoneella ja syötiin huip-
puravintoloissa. Se oli sellai-
nen elämänkokemus, ettei 
varmasti toista tule vastaan, 
hän kertoo.

Harrastuksensa hintaa Jan-
ne ei osaa oikein määritellä.

– Neljän vuoden aikana olen 
pelannut ainakin viiden nol-
lan edestä. Aluksi pelaami-
sessa kiehtoi ainoastaan se, 
että oli kiva katsoa esimer-
kiksi jääkiekko-ottelu ja lait-
taa siihen euroja kiinni sekä 
jännittää, osuuko. Mutta kyl-
lähän tässä harrastuksessa se 
voittaminen on pääjuttu eli 
raha kiehtoo. Kun on huo-
mannut jäävän tässä touhus-
sa voiton puolelle, niin mik-
si lopettaa.

Houkuttelevat 
bonukset

Janne on kokeillut myös uh-
kapelaamista nettikasinolla. 
Hän on tarttunut bonusraha-
tarjouksiin, joita nettikasi-
not tarjoavat saadakseen uu-
sia asiakkaita tai lisätäkseen 
vanhojen asiakkaiden pelaa-
mista. Koska nämä bonukset 
ovat ilmaista rahaa kasinolta, 
joutuu pelaaja usein kierrät-
tämään mahdolliset voittonsa 
kasinolla. Tämä estää taval-
lisesti sen, että pelaaja ei voi 
vain lunastaa bonusta ja nos-
taa rahojaan ulos.

– Bonuksissahan kannattaa 
olla tarkkana. On tärkeää lu-
kea käyttöehdot ja vertailla 
eri nettikasinoiden tarjontaa. 
Bonustarjouksissa on useas-
ti paljon eroja – oli kyse sit-
ten nettikasino- tai vedon-
lyöntibonuksista. Jos haluan 
käyttää bonuksia, vertailen 
ja valitsen sen, jossa on pie-
nin kierrätysvaatimus, hän 
kertoo.

Bonuksista kertyneet voi-
tot täytyy yleensä kierrättää 
kasinolla, kasinon määrää-
män summan edestä. Kierrä-
tysvaatimus on useimmiten 
20-60-kertainen bonukseen 
tai talletukseen nähden. Kier-
rätysvaatimuksella pyritään 
siihen, ettei pelaaja voi hui-
jata kasinon tarjoamia rahoja 
itselleen. Jos kasinon kierrä-
tysvaatimus on suuri, pelaaja 
voi usein hävitä voittonsa en-
nen ulos kotiuttamista. Kasi-
no voi rajoittaa myös, missä 
peleissä bonusta voi kierrät-
tää ja missä ei.

– Kaikki onlinekasinot ei-
vät ”pakota” asiakkaitaan 
vastaanottamaan bonuksia. 
Tämä onkin lähes ainut tapa, 
jolla tavallinen peliharrasta-
ja voi todeta, että toimija on 
luotettava. Pitää siis valita ka-
sino, joka ei edellytä bonus-
ten vastaanottamista eikä nii-
den sitomista talletettuihin 
varoihin, Janne neuvoo.

TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVA LEHTIKUVA

Suomalainen pelaa – ja 

Suomalaiset pelaavat entistä 
enemmän. Ruokakauppojen yhteydes-
sä olevat kolikkopelit houkuttelevat 
erityisesti ikäihmisiä.

”Neljän vuoden 
aikana olen pelannut 
ainakin viiden nollan 

edestä.”
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Vihapuhetta 
professorin 
suulla
TAMPEREEN yliopiston professori Juha 
Suoranta vaatii perussuomalaisten poista-
mista kaikista Suomen kouluista peruskou-
lusta aina yliopistoihin saakka. Hän vaa-
tii Facebook-päivityksessään, että ihmisten 
mieliä tulee varjella ja suojella perussuoma-
laisten tuhoavilta vaikutuksilta: ”.. ihmisten 
mieliä, tulee varjella ja suojella tuhoavil-
ta vaikutuksilta. Sama, mikä tiedonvälitys-
tä, koskee myös peruskoulua ja muuta kou-
lutusjärjestelmää, johon perussuomalaiset 
ovat jo ulottaneet iljettävät lonkeronsa”, 
Suoranta toteaa julkisessa päivityksessään.

SUORANTA toimii Tampereen yliopiston 
aikuiskasvatuksen professorina. Hänellä on 
myös dosentuuri mediakasvatuksessa.

Suoranta on kirjoittanut perussuomalai-
sista aiemminkin. Aiemmin hän on kuvaillut 
perussuomalaisia köyhien ”paskaporukak-
si”, joiden sisällä myllertää käsittämättö-
mäksi jäävä alkoholilla ja lääkkeillä hoidettu 
paha olo. Tällaisten sanojen ääreen on py-
sähdyttävä.

Suoranta ei julkaisuissaan peittele omaa 
poliittista suuntautumistaan eikä sitoutu-
neisuuttaan vasemmistoaatteeseen. Tässä 
ei sinänsä ole mitään pahaa. On luonnollista 
ja suotavaakin, että koulumaailmassa toimi-
vat osallistuvat politiikkaan ja kertovat yh-
teiskunnallisista näkemyksistään.

Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kenen-
kään tulisi valjastaa akateemista laitos-
ta oman politiikantekonsa välikappaleek-
si. On huolestuttavaa, että Suoranta pyrkii 
kategorisesti estämään perussuomalaisten 
pääsyn oppilaitoksiin. Aivan erityisen huo-
lestuttavaa on, että mediakasvatusta opet-
tava henkilö levittää professorin arvovallal-
la julkisuuteen vaatimuksia siitä, että hänen 
poliittisilta kilpailijoiltaan tulisi evätä pe-
rustuslain suoma oikeus tasavertaiseen koh-
teluun koulumaailmassa.

SUORANNAN käsitykset ovat herättäneet 
ihmetystä Facebookissa. Hän on täsmentä-
nyt näkemyksiään:

”En myöskään voi käsittää, miten kasva-
tustieteiden opiskelija voi olla sellaisessa 
puolueessa, jonka politiikka perustuu lähtö-
kohtaisesti ihmisten syrjinnälle ja ihmisvi-
hamielisyydelle.”

On äärimmäisen huolestuttavaa, että me-
diakasvatusta opettava professori esittää 
näin rajuja näkemyksiä. Hänen tulisi ym-
märtää, että hänen syrjivät kommenttin-
sa ovat omiaan luomaan opiskelijoiden kes-
kuudessa ahdistavaa ilmapiiriä.

Suorannan puheet ”iljettävistä lonkerois-
ta” tuovat karulla tavalla mieleen ne ajat, 
jolloin Suomi taisteli olemassaolostaan. Sa-
moin ”paskaporukasta” puhumisen tarkoi-
tus on ilmiselvä – epäinhimillistäminen ja 
dehumanisointi.

TÄLLAINEN vihapuheiden lietsominen 
perussuomalaisia vastaan on pöyristyttävää. 
Professori Suoranta halveksii kannanotois-
saan julkisesti suomalaista demokratiaa ja 
vaatii oikeutta ainoastaan kaltaisilleen ”oi-
keaoppisille”. Odotan Tampereen yliopis-
ton välittömästi reagoivan professori Suo-
rannan vihapuheisiin.

ESITÄN myös toiveen siitä, että Tampe-
reen Yliopiston viestinnän laitoksella käy-
dään perinpohjainen keskustelu siitä, 
millainen kielenkäyttö on media-alan opet-
tajille suotavaa ja millainen ei. 

Professorin ja dosentin arvovallalla esite-
tyt irralliset heitot poliittisista vastustajis-
ta ovat poikkeuksellisen vaarallisia. Suoran-
nan lausuntojen voidaan katsoa edustavan 
laitoksen virallista kantaa perussuomalai-
sista, ellei viestinnän laitos selväsanaisesti 
irrottaudu niistä.

TIETEENFILOSOFIAN keskeisiin peri-
aatteisiin kuuluu esittää perustelut siitä, mi-
ten johtopäätöksiin on päädytty. Jos viestin-
nän laitoksen mielestä perussuomalaisilla ei 
ole koulu- tai yliopistomaailmassa sijaa, oli-
si kohtuullista kuulla tälle vankat akateemi-
set perustelut.

Suorannan kannanotot ovat äärimmäisiä. 
Ne on esitetty professorin ja dosentin arvo-
vallalla. Toivon todella, ettei suomalainen 
mediakasvatus lepää yksinomaan tällaisten 
henkilöiden varassa.

TAMPEREEN yliopiston viestinnän laitok-
sen opiskelijoista kasvaa aikanaan media-
alan ammattilaisia. Journalismin keskei-
siin periaatteisiin kuuluu lähdekritiikki ja 
riippumattomuus. Olemme nähtävästi saa-
puneet tilanteeseen, jossa edes professorit-
kaan eivät kykene erottamaan journalismia 
oman puolueryhmittymiensä etujen ajami-
sesta. Kyseessä on aito intressiristiriita.

SUOMALAINEN media on murroksessa. 
Lehtien tilauskannat ovat olleet jo pitkään 
syöksykierteessä. Ahdinkoa ei ratkaista sil-
lä, että nykyistä mediakenttää puoluepoliti-
soidaan lisää. Kansalaiset eivät halua mak-
saa puoluepropagandasta.

Tätä taustaa vasten on surullista katsoa, 
miten poliittisiin aatteisiinsa sitoutuneet 
henkilöt pyrkivät saastuttamaan journalis-
min opiskelijoiden ajatusmaailmaa. Opiske-
lijoiden ajatusmaailman tahallinen puolu-
eellistaminen vie monelta mahdollisuuden 
ansaita elantonsa.

TÄMÄ on ihmisten hyväksikäyttöä. Itsek-
kyyttä.

HALLITUKSEN esitys kaupan 
aukiolojen vapauttamisesta on 
lähtenyt lausuntokierroksel-
le. Liikeaikalain kumoamiseen 
pyrkivä esitys takaisi kuitenkin 
pienyrittäjille yhden vapaapäi-
vän viikossa.

Jos esitys menee läpi, kaupat 
saisivat jatkossa päättää itse 
aukiolostaan, eikä niiden tarvit-

sisi enää hakea poikkeuslupaa 
aukioloon esimerkiksi kaupalle 
kannattavina kirkkopyhinä.

 Maksullisten lupien poistumi-
nen helpottaisi erityisesti pien-
yrittäjiä, jotka ovat pitäneet lu-
pina kohtuuttoman hintaisina.

Kaupat auki?

Matti Putkonen
Työmies

 KOLUMNI

Kasinoiden suosio on kasvanut myös tavallisten tallaajien 
keskuudessa.

Nettipelaaminen on helppoa ja koukuttavaa.

häviää
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Helsingin piiri kutsuu jäsenistön mukaan 
suunnittelemaan ja ideoimaan uuden piirin 
rakennetta ja toimintaa 19.9.2015 klo 10-16 
Svenska Klubbenille, Maurinkatu 6, Helsinki. 
Tilaisuuteen mahtuu 80 ensimmäistä. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla: 

ps.hki.tapahtumat@gmail.com
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