www.suomenuutiset.fi • KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

PERUSSUOMALAINEN
9/2015

19. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja

Kansa vaatii:

Maahanmuutto
hallintaan

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

Q

PÄ ÄKIRJ O ITU S

Suomi-kuvaa maailmalla
MELKO harva suomalainen osaa arabiaa. Se on
harmi, sillä arabian avulla pysyy kommunikoimaan lähes miljardin ihmisen kanssa. Jos osaisit
sitä, osaisit suomentaa seuraavan tekstinpätkän.
Siinä mainostetaan Suomea irakilaisille turvapaikanhakijoille:

5. Vaikka sormenjälkesi olisi otettu talteen Kreikassa, Suomi ei hyödynnä tätä tietoa.
6. Suomi maksaa hakijalle kaikki kustannukset
ja palvelut siihen saakka, kunnes turvapaikka on
myönnetty.

TEKSTISSÄ sanotaan: ”Oleskeluluvan saamisen
jälkeen hakijalle annetaan asunto. Vuokraa ei tarvitse maksaa, ja hakijalle myönnetään kuukausittain 300-500 euroa rahaa.”

SYYRIALAISIA turvapaikanhakijoita ei ole Suomessa juuri näkynyt. Eniten ihmisiä tulee tällä
hetkellä Irakista. Kuten tunnettua on, Irak ei ole
maailman rauhallisimpia maita, mutta maassa on
kuitenkin rauhallisempaa kuin Syyriassa.

TOIMITUKSEMME kävi äskettäin läpi joukon
arabiankielisiä sivustoja. Niissä neuvotaan irakilaisia yksityiskohtaisesti siitä, miten Suomesta saa
turvapaikan. Monilla eri sivustoilla jaetut ohjeet
ovat usein yhteneviä. Seuraavassa poimintoja.
IRAKILAISET turvapaikanhakijat -Facebookryhmässä kirjoitetaan:
”Turvapaikan saannin kannalta Suomi on Pohjoismaiden parhaita maita. Maa kuuluu Dublinin
sopimuksen allekirjoittajiin. Suomeen on monta
reittiä. Ensimmäinen: Hanki viisumi Schengenalueelle. Kun saavut Suomeen, mene lähimmälle poliisiasemalle, esittäydy ja hae turvapaikkaa.
Toinen reitti: Hanki matka johonkin kolmanteen
maahan siten, että reitti kulkee Suomen kautta. Hae Suomeen Transit-viisumia. Älä mene jatkolennolle, vaan jää maihin. Odota jonkin aikaa,
mene sitten poliisiasemalle hakemaan turvapaikkaa. Kolmas reitti kulkee Venäjän kautta. Rajan
läheisyydessä on useita kaupunkeja, esimerkiksi
Pietari. Sieltä pääsee nopeasti Suomeen.”

VASTAUS saattaa löytyä Wall Street Journal
-lehdestä. Lehti kirjoitti hiljattain siitä, että monien irakilaisten mielestä juuri nyt on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa Eurooppaan.
- Olisi järjetöntä jäädä, kun nyt on tällainen ”kultainen” tilaisuus, Osama Ahmed kertoi lehdelle.
- Ystävämme, jotka olivat jo aikaisemmin saaneet
turvapaikan, soittivat ja viestittelivät meille. He
kehottivat jättämään Irakin niin pian kuin mahdollista, sillä eurooppalaiset viranomaiset suhtautuvat tällä hetkellä tulijoihin myönteisesti.

SAFAR-SIVUSTOLLA kerrotaan: ”Vastaanottokeskuksessa järjestetään turvapaikkakuulustelu.
Hakijalla tulee olla uskottava tarina. Jos haastattelija hyväksyy tarinan, turvapaikka myönnetään.
Mikäli päätös on myönteinen, oleskeluluvan saa
noin kuuden kuukauden kuluttua. Mikäli virasto on ruuhkautunut, aikaa voi mennä enemmän.
Oleskeluluvan saamisen jälkeen hakijalle annetaan asunto. Vuokraa ei tarvitse maksaa, kuukausittain myönnetään 300-500 euroa käyttörahaa.”

VAIKKA Suomessa olisi kuinka paljon auttamishalua, täytyy muistaa ettei tulijoita voida loputtomiin pitää hätämajoitettuna liikuntasaleihin,
kirkkoihin, hotelleihin eikä pääministerin ylimääräisiin asuntoihin. Kaikki Suomessa asuvat
tarvitsevat kodin. Valitettavasti meillä ei ole taloudellista mahdollisuutta tarjota kaikille turvapaikanhakuohjeet riittävän tarkkaan lukeneille ilmaista asumista. Saati sitten ottaa kymmeniä tai
satoja tuhansia ihmisiä nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.

SAFAR ei keksi asioita omasta päästään. Oleskeluluvan saaneelle todellakin osoitetaan niin sanottu kuntapaikka, joka antaa pakolaiselle asunnon. Valtio maksaa pakolaisen kulut kunnalle
neljän vuoden ajan.
Safar-sivustoa on luettu yli kymmenen miljoonaa
kertaa. Se listaa tärkeimpiä syitä, miksi juuri Suomesta kannattaa hakea turvapaikkaa:
1. Hyvinvointi.
2. Työpaikkoja on runsaasti, erityisesti teknologiasektorilla. Suomi on korkean teknologian viejämaa.
3. Suomi kuuluu niiden Pohjoismaiden joukkoon,
joista on helpointa saada turvapaikka.
4. Maa tekee turvapaikka-asioissa yhteistyötä
turvapaikanhakijoiden kanssa.
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SYYRIASTA on paennut satojatuhansia ihmisiä
pakolaisleireihin, jotka sijaitsevat Irakissa. Miten
Irak on yhtä aikaa turvapaikkamaa sekä turvapaikanhakijoiden lähtömaa?

MONI irakilainen varmasti muuttaisi tänne erittäin mielellään. Eikä heitä voi siitä oikein syyttääkään. Mutta turvapaikkajärjestelmän tarkoitus ei
ole maailman köyhyysongelmien ratkaisu.

TÄSSÄ lehdessä on paljon asiaa turvapaikkakriisistä. Asia on tärkeä. Se on sekä Suomen että koko
Euroopan kaikkein vaikein tämänhetkinen ongelma.
PERUSSUOMALAISTEN kanta turvapaikkaasiaan on selvä. Hyökyaalto on padottava, järjestelmän räikeän hyväksikäytön on loputtava.
Samaa mieltä olivat mielenosoittajat, jotka muodostivat viikonloppuna Torniossa Ruotsin vastaiselle rajalle ihmismuurin ja sanoivat: ”jo riittää”.
Sama arabiaksi:
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Kansanmielinen
ja pakolaisia vastustava Rajat
kiinni! -mielenosoitus järjestettiin Tornion
matkakeskuksen
edustalla. Paikalla oli noin 300
suomalaista.

TORNIO 19.9.2015
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Näiltä
herroilta
odotetaan
ehdotuksia
neuvottelupöytään:
Akavan Sture
Fjäder, SAK:n
Lauri Lyly ja
STTK:n Antti
Palola.

Lindström:

Paikallinen sopiminen
pelastaisi työpaikkoja
Perussuomalainen oikeus- ja työministeri Jari
Lindström kaipaa yhdessä sopimisen henkeä
ja tekemisen meininkiä, jotta Suomen talous ja
työllisyys saadaan nousuun.
OIKEUS- ja työministeri Jari Lindströmin mielestä Suomella ei ole aikaa vatulointiin.
– Työttömien määrä on
noussut niin suureksi Suomessa, että meillä ei ole enää
varaa ylläpitää nykyistä sosiaaliturvaa. Olen itse kokenut työttömyyden ja se opetti kovalla tavalla. Asioihin
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pitäisi pystyä reagoimaan
ajoissa. Mikäli kynsin ja hampain pitää kiinni saavutetuista eduista ja ei ole valmis
yhtään tinkimään, niin lopputuloksena voi olla työpaikan menettäminen.
Lindström työskenteli aikanaan entisen Voikkaan paperitehtaan luottamusmiehenä.
Hallituksessa hän on osaltaan

vastuussa, että koko Suomen
talous ja työllisyys lähtevät
nousuun. Julkinen talous on
kuralla, sillä Suomen talouskasvu on euromaiden heikointa ja vienti sukeltaa 30
miljardin euron aallonpohjassa.
Jatkuu seuraavalla
aukeamalla
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Palkansaajien STOP-mielenilmaus Helsingin Rautatientorilla vastusti hallituksen säästöjä.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

Q

KOLU MNI

Pää pystyssä,
perussuomalainen
PERUSSUOMALAISET ovat kovan julkisen ryöpytyksen kohteena.
Se merkitsee sitä, että meitä yritetään murtaa ja että olemme oikeassa.
Nollaa ei kukaan lyö.
OLEN päättäväinen mies, ollut mukana pitkään, enkä arvosta kaikesta
valittajia. Ei Roomaakaan rakennettu päivässä. Ei perussuomalaisiakaan.
VAALITAISTELU on ohi, vaikka punavihreät toista luulevat ja
osoittavat mieltään vaalitulosta vastaan. Aina on niitä, jotka eivät kestä
painetta. Silloin täytyy mennä muutoksiin ja ipuihin, joissa ei vastuu ja
vaalivoitto paina. Vaalit on käyty!
PUOLUE ei ole pettänyt mitään, eikä ketään. Saimme budjetissa ja
hallitusneuvotteluissa läpi mm. seuraavat asiat:

– Se on kaikkien etu, jos paikallisesti pystytään sopimaan
esimerkiksi
työajoista ja
työhyvinvointiin vaikuttavista kysymyksistä, ministeri
Lindström painottaa.

• Takuueläke nousee.
• Toimeentulotuella on indeksisidonnaisuus ja se siirtyy
Kelan hoidettavaksi.
• Omaishoidontukea nostetaan.
• Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä.
• Autoveroa alennetaan. Bensaveroa ei nosteta.
Romutuspalkkiota jatketaan.
• Arvonlisävero ei nouse, ruoka ja lääkkeet pysyvät alemmassa
verokannassa.
• Yle-vero poistetaan 300 000 pienituloiselta, Yle ei saa indeksitarkistuksia.
• Paskalakia lievennetään huomattavasti.
• Puolustusmenoja nostetaan.
• Maahanmuuton kustannukset selvitetään ja etuisuuksien alentaminen
on jo selvityksessä.
• Perheenyhdistämistä tiukennetaan.
• Puoluetukea leikataan, ministerien määrää vähennettiin,
samaten avustajamäärää.
• Työtulovähennyksellä huojennetaan pieni- ja keskituloisia
palkansaajia 450 miljoonalla eurolla.
• Yrittäjävähennys paranee.
• Tuulivoiman tukia leikataan.
• Solidaarisuusveroa kiristetään ja pääomaveroa korotetaan.
• EU-jäsenmaksu pienenee 75 miljoonalla eurolla, tosin
huonon taloutemme vuoksi, mutta silti.
• Tiemäärärahat nousevat huomattavasti.
• Perhe saa itse päättää, kumpi vanhempi jää kotiin hoitamaan lastaan.
• Kuntien viiden vuoden irtisanomissuoja poistuu.
• Seteliselkärankaisten puoluetukilaki kumotaan.
• Kehitysapumäärärahoja leikataan.
• Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytetään.
• Turhaa sääntelyä puretaan.
• Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallitaan.
• Ökyveneet ja vesiskootterit verolle.
• Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan.
• EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille
tulee lukukausimaksut.
• Maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman
luominen pääosin perussuomalaisten aloitteesta.
SIINÄ joitakin esimerkkejä. Meillä ei ole mitään syytä olla kumarassa.
Pää pystyyn, perussuomalaiset. Meillä on Suomen paras puolue. Aina on
niitä, jotka tulevat ja menevät. Sellaista elämä on.
PUOLUEKOKOUS valitsi puoluejohdon pari kuukautta sitten.
Valtakirja on vahva sekä omalta väeltä että kansalta.
PERUSSUOMALAISET eivät ole rintamakarkuripuolue. Me pidämme
kiinni siitä, mitä olemme sopineet. Toreja ja turuja ei tarvitse eikä saa pelätä. Mennään sinne entiseen malliin. Minä olin viime viikonloppuna liikkeellä. Kun selitin kriitikoille ylläolevan listan, tuli yleensä hiljaista. Velkaa tulee 10 000 ¤ minuutissa ja 14 000 000 ¤ päivässä. Jokainen ymmärtää, että
se ei voi jatkua.
NYT pitää tehdä työtä neljä vuotta ja olla kansan luottamuksen arvoinen.
Se onnistuu vaan etulinjassa, ei kitisemällä.
PARANNUSEHDOTUKSIA saa ja pitää aina tehdä. Omaa pesää ei liata.
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Henkilöstön
ääni
kuuluville
Jatkoa edelliseltä
aukeamalta

– Yhteiskuntasopimuksella koetettiin hakea yhteisesti
korjauskeinoja. Se oli lähellä
onnistua, mutta viimekädessä SAK:lta tuli tyrmäys tavoitteelle. Se on ikävä asia, mutta hallitus ei voinut jäädä sitä
surkuttelemaan. Kerroimme rehellisesti mitä tapahtuu
yhteiskuntasopimuksen kaatuessa ja teimme päätöksiä,
Lindström kertoo.

Tarvitaan
konkreettisia
ratkaisuja
Hallitus ilmoitti kilpailukyvyn parantamiseksi toimenpiteistä, joita ovat palkanlisien
leikkaaminen ja ensimmäisen
sairauspäivän sekä loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomiksi. Joukkoon
kuuluu myös julkisen sektorin lomien lyhentäminen.
- Hallituksen keinoja on arvosteltu. Kukaan ei voi kuitenkaan syyttää hallitusta
päättämättömyydestä vaan se
on saanut kiitosta siitä, että se
uskaltaa tehdä päätöksiä.
Hallitusohjelman tärkein tavoite on saada aikaan 110 000
työpaikkaa ja 72 prosentin
työllisyysaste. Lindström painottaa, että tavoitetta ei saavuteta ilman kipeitä päätöksiä.
– Hallitusohjelman kaikki
asiat on sovittu yhdessä hallituspuolueiden kanssa, vaikka
kaikkea en perussuomalaisena voikaan hyväksyä ja välillä joutuu nielemään ikäviäkin
asioita. Hallitus yrittää löytää
vastauksia siihen, mitä pitäisi
tehdä ja silloin joudutaan menemään myös pienipalkkaisten lompakoille. Se ei ole kivaa ja me toimisimme toisin,
jos se olisi mahdollista, Lind-
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ström toteaa.
Hallituksen ratkaisun arvostelijoilta ministeri peräänkuuluttaa konkreettisia
vaihtoehtoja.
– SDP ja sen puheenjohtaja Antti Rinne ovat haukkuneet esityksemme pystyyn.
Demareiden vastaus on, että
pitäisi panostaa vientiteollisuuteen. Juuri niin hallitus
tekeekin. Olisi hyvä kuulla
SDP:ltä konkreettinen vaihtoehto, eikä vain mitä pitäisi tehdä.

Hallitusohjelman
tärkein tavoite on
saada aikaan
110 000 työpaikkaa
ja 72 prosentin
työllisyysaste

Tulosta yhdessä
sopimalla
Lindström ei pelkästään
peräänkuuluta vaihtoehtoja vaan esittää niitä itse talouden ja työllisyyden parantamiseksi. Ministeri palaa
1990-luvun alkuun, jolloin
häneltä meinasi lähteä työpaikka alta paperitehtaalla.
– Teimme paikallisen sopimuksen ja olimme kolme
viikkoa pakkolomalla ja pelastettiin tehdas. Toki tehtaaseen tuli myös rahaa. Se oli
kuitenkin osoitus siitä, että
yhdessä sopimalla voidaan
tehdä isoja asioita. Rahaa ei
tullut moneen viikkoon, mutta työpaikka säilyi.
Omien kokemusten ja hallituksen linjauksen mukaisesti Lindström puoltaa paikallisen sopimisen lisäämistä.
Lisäksi hän kaipaa enemmän
henkilöstön edustajia yritysten hallintoon, jolloin työntekijät pääsisivät vaikuttamaan
oikeasti myös heitä koskeviin
asioihin.
– Se on kaikkien etu, jos
paikallisesti pystytään sopimaan esimerkiksi työajoista,
sairauspoissaolojen vähentämisestä sekä työhyvinvointiin vaikuttavista kysymyksistä, Lindström sanoo.
Paikallisella sopimisella tavoitellaan samaa kuin yhteis-

kuntasopimuksella eli parannusta tuottavuudessa ja
työpaikkojen lisääntymistä.
Hallitus on asettanut selvitysmiehen, joka laatii ehdotuksen paikallisen sopimisen
kehittämisestä lokakuun 15.
päivään mennessä.

Työttömyyden
hoito hanskaan
Yksi suurta melua aiheuttaneista hallituksen toimenpiteistä on vähentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Lindströmin mukaan se on
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yksi keino, mutta se ei yksin riitä nostamaan Suomea
suosta.
– Käytämme 5,5 miljardia
euroa työttömyyden hoitoon
ja siitä 10 prosenttia menee
aktivoivaan toimintaan. Mitä
sille muulle rahalle tapahtuu, autammeko oikeasti niitä ihmisiä ja kestääkö meidän
talous tätä? Vastaukseni on,
että ei kestä. Jotain pitää tehdä toisella tavalla ja työllistämisen painopisteitä on syytä
siirtää aktiivisempaan suuntaan.
Työttömyyttä ja erityises-

ti pitkäaikaistyöttömyyden
kasvua Lindström pitää isona
ongelmana, sillä siihen putkeen joutuneiden ihmisten
asema heikkenee työmarkkinoilla päivä päivältä.
– Tuossa joukossa on yli 30
000 ihmistä, jotka ovat 60–64
vuotiaita. Mikä on se panos,
joka kannattaa laittaa heidän työmarkkina-asemansa
tukemiseen, sillä käytännössä vain pieni osa heistä työllistyy. Olen pohtinut, että näiden ihmisten osalta on syytä
etsiä heidän ja yhteiskunnan
kannalta tarkoituksenmukai-

Sampo Terho kertoi hallituksen terveiset lakkoväelle
Helsingin suurmielenosoituksessa.

Hallitus valmis
neuvottelemaan
vaihtoehdoista

nen ratkaisu.
Työttömyyden hoidon
vaikuttavuutta pitää ministerin mukaan tarkastella suurennuslasilla,
koska siihen käytettävän rahan määrä vähenee
koko ajan.
– Pitäisikö raha laittaa
vaikuttavuudeltaan tehokkaisiin keinoihin ja
miettiä, mitä vähemmän
tehokkaille pitäisi tehdä?
Onko työttömyyden hoito
hanskassa ja työllistyvätkö ne ihmiset? Eivät työllisty ja siitä kertoo, että

meillä on ollut avoimia
työpaikkoja enemmän
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Työn tarjoamisen ja vastaanottamisen
kohtaamisongelma vaatii ratkaisuja alueellisesti ja ammatillisesti sekä
työvoiman liikkuvuuden
että osaamisen tarjonnan
suhteen, Lindström painottaa.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho puhui ay-liikkeen suurmielenilmauksessa
Helsingin Rautatientorilla.
- Mielenilmaisuunne on ymmärrettävä syy. Hallituksemme kaavailemat työelämän
pakkolait kieltämättä osuvat kipeästi matalapalkkaisiin naisiin, hoivatyöntekijöihin, poliiseihin, palomiehiin
sekä vuorotyöntekijöihin, Terho pahoitteli ja jatkoi:
- On aivan oikein kysyä: Miksi hallitus sitten tekee näin
kovia lakiesityksiä? Yksinkertaisesti, koska palkkojemme ja palvelujemme rahoituspohja on pettämässä sekä
koska Etelärannan ja Hakaniemen herrat eivät pystyneet istumaan samaan pöytään sopimushakuisesti.
Terho painotti, että hallitus
olisi halunnut tehdä kolmikantaisella neuvottelulla sa-

maan kustannusvaikutukseen
tähtäävät ratkaisut.
- Silloin ratkaisut olisivat olleet yhteisiä ja vahvistaneet
sopimusjärjestelmää. Eteläranta ja Hakaniemi pakottivat
hallituksen lakitielle.
Terho peräänkuulutti keskusjärjestöjen johtajia esittämään hallitukselle uusia ehdotuksia, että vaadittavat
säästöt saadaan toteutettua
ja Suomen talous vahvemmalle pohjalle.
- Hallituksella on valmiutta
pohtia kaikkia vaihtoehtoja,
jos kustannusvaikutukseltaan
riittävä esitys tuodaan hallituksen pöydälle.
- Hallitus tietää hyvin, että
parempi Suomi rakennetaan
sopien eikä sotien. Hallituksen ainoa ideologia on Suomen pelastaminen ja me haluamme tehdä sen yhdessä
teidän kanssanne, Terho painotti.
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Nettisivut kehottavat vilpillisyyteen:

Näin läpäiset turvapaikkahaastattelun Euroopassa
Turvapaikanhakijoita ohjeistetaan pikkutarkoin ohjein
turvapaikkahaastattelua varten. Ohjeissa tehdään selväksi,
että hakijoiden täytyy vedota nimenomaan henkilökohtaiseen vainoon, koska muuten turvapaikkaa ei heru.
USEILLA arabiankielisillä
sivustoilla jaetaan yksityiskohtaisia ohjeita turvapaikanhakua varten. Maahanmuuttovirasto on pulassa,
koska turvapaikkahaastattelujen ”oikeat vastaukset”
leviävät lähtömaissa. Ongelma on kuitenkin vielä tätäkin laajempi.
Suomi ei myönnä turva-

paikkaa, ellei hakijaa uhkaa
henkilökohtainen vaino.
Niinpä on turvapaikanhakijoiden intressissä korostaa henkilökohtaista vainoa.
Verkosta löytyy runsaasti apua haastatteluja varten.
Suomen Uutiset käänsi yhdet turvapaikkahaastattelua
varten laaditut ohjeet ammattikääntäjällä.

Ohjeissa Mahmoud Abu
Amsha -niminen henkilö
tarjoaa sivuillaan Eurooppaan pyrkiville siirtolaisille pikkutarkkoja neuvoja,
joilla selvitä turvapaikkahaastattelusta. Suomen turvapaikkatilanteesta kirjoitetaan sivuilla laajalti.
Sivuilla on vierailtu yli 10
miljoonaa kertaa.

”Korosta tarinassasi, että sinuun kohdistuu välitön uhka”
Sivustolla
kirjoitetaan:
Tervetuloa taas sivuillemme,
hyvät lukijamme. Tänään kerromme kohta kohdalta, millä keinoilla on mahdollista läpäistä turvapaikkahaastattelu.
Keskitymme turvapaikkatarinan rakentamiseen. Kirjoitimme sivuillamme jo aikaisemmin turvapaikkahaastattelusta.
Eri kohdemaissa on erilaisia
haastattelukäytäntöjä, ja meille tulee paljon kysymyksiä tästä aiheesta. Nyt syvennymme
jälleen aiheeseen.
Turvapaikkahaastattelun perusteella päätetään, saako hakija turvapaikan vai ei. Hakijat
ovat nähneet valtavasti vaivaa ja käyttäneet paljon rahaa
päästäkseen perille. Haastat-
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telu on hakijan tulevaisuuden
kannalta ratkaisevan tärkeä.
Jos haastattelu onnistuu, hakija saa turvapaikan. Jos se epäonnistuu, hänet karkotetaan.
Tämänpäiväisessä kirjoituksessa kerrotaan, minkälaisella
tarinalla voi läpäistä turvapaikkahaastattelun.
1. Turvapaikanhakijan tarinan
tulee olla yksinkertainen, muttei liian lyhyt. Tarinaa ei tule
kopioida sellaisenaan mistään,
sen on oltava uniikki.
2. Älä rönsyile. Yksi harmoninen ja selkeä tarina riittää.
3. Kuvauksen, jonka annat lähtömaasi olosuhteista, tulee olla
realistinen. Henkilö, joka haastattelee sinua, on selvillä lähtömaasi yleisestä tilanteesta.
4. Turvapaikanhakijan tai hänen perheensä tulee olla välit-

tömän uhan alla. Muuten turvapaikkaa ei saa.
5. Älä mainitse tarinassasi mitään aseista tai siitä, että osaat
käyttää aseita. Näyttele uhria,
älä teloittajaa.
6. Korosta tarinassasi sitä, että
sinuun kohdistuu välitön uhka.
7. Kerro haastattelijalle, että
olit lähtömaassasi joko ammatinharjoittaja tai että sinulla oli
oma yritys. Jos olit työttömänä, älä mainitse tätä, koska se
vaikuttaa negatiivisesti haastattelun tulokseen. Anna haastattelijalle sellainen kuva, että
olet turvapaikanhakija, etkä
työpaikanhakija.
8. Tarinasi ei saa olla liian pitkä
tai liian lyhyt.
9. Vakuuta, että sinuun kohdistuva uhka on todellinen ja
aito. Korosta tätä niin paljon
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kuin voit.
10. Kiinnitä huomiota tarinaan,
jolla kerrot uhkauksistasi. Sinun täytyy olla uskottava ja vakuuttava.
11. Kun kerrot uhkailusta, heiluta käsiäsi ja elehdi kasvoillasi.
12. Sinuun kohdistuvan uhan
tulee olla kestoltaan jatkuvaa,
ei väliaikaista. Väliaikaiseen uhkaan vetoaminen ei oikeuta
turvapaikkaan.
13. Mikäli mahdollista, näytä
haastattelussa kirjallisia todisteita uhkauksista. Jos tällaisia
ei ole, kerro että sinua on uhkailtu erilaisissa viestintävälissä siten, ettet pystynyt tallentamaan uhkauksia. Voit sanoa
esimerkiksi myös, että sait uhkauksia kirjeitse, mutta revit ne
ja heitit sitten pois.
14. Harjoittele tarinasi kerto-

mista useita kertoja ennen
haastattelua.
15. Mikäli olet asunut lähtömaassasi turvallisella alueella,
voit silti vedota uskonnollisen
tai etnisen väkivallan uhkaan.
Voit esimerkiksi sanoa, että
kuulut vähemmistöryhmään
joka asuu vihamielisen enemmistön kansoittamalla alueella, ja että olosi ovat siellä sietämättömät.
Yhteenvetona: Tarina on kaikkein tärkein asia turvapaikan
saamisen kannalta. Toivomme,
että näistä ohjeista on ollut sinulle hyötyä oman turvapaikkatarinasi rakentamisessa. Onnea kaikille.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET

Isis-taistelijat ostavat
syyrialaispasseja
BRITTITOIMITTAJA osti
Turkista “syyrialaispassin”,
joita kaupitellaan ISIS-taistelijoiden lisäksi Eurooppaan
pyrkiville turvapaikanhakijoille.
Eurooppaan pyrkiville turvapaikanhakijoille ja ISIS-taistelijoille kaupitellaan syyrialaisia passeja ja henkilötietoja,
joiden hinnat vaihtelevat 750
eurosta 1 500 euroon. Tyhjät
passit, henkilökortit ja ajokortit ovat enimmäkseen aitoja ja
ne on varastettu Syyrian valtionvirastoista. Väärentäjät lisäävät passeihin ja kortteihin
ostajan kuvan ja henkilötiedot, jotka varastetaan yleensä
kuolleelta henkilöltä.

”Kaikki haluavat
olla syyrialaisia”

KOMMENTTI
MAAHANMUUTTOVIRASTON
kriteerit löytyvät netistä englanniksi. Viraston mukaan hakijalle
annetaan turvapaikka tai oleskelulupa, jos hänellä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa tai
jos hakija ei voi palata kotimaahansa sitoutumatta vakavaan
henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.
Turvapaikanhakijat eivät ole
hölmöjä. He ovat usein lähtömaidensa vauraimpia ja koulutetuimpia ihmisiä. Jos heille etukäteen tehdään selväksi, että
henkilökohtaiseen uhkaan vetoamalla voi saada turvapaikan,
niin kohdemaan viranomaisten
ei pitäisi yllättyä suuresti havaitessaan, että lähes joka ikisessä
haastattelussa korostetaan henkilökohtaista uhkaa.
Turvapaikkahaastatteluja pitävät viranomaiset ovat mahdottoman tehtävän edessä. Heillä
ei ole realistisia keinoja selvittää, onko turvapaikkaa anovan
henkilön kertomus totta vai ei.
Maahanmuuttoviraston mukaan epäselvissä tapauksissa
asia ratkaistaan turvapaikanhakijan eduksi.
Suomi on luonut oudon automaatin. Tietynlaisen tarinan
kertomisella saa turvapaikan
ja pääsee erittäin avokätisen

sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Tulijat majoitetaan, ruokitaan ja vaatetetaan, he saavat
käyttörahaa ja pääsevät yksityisen sairaanhoidon piiriin. Jokainen tulija maksaa sosiaali- ja
terveysministeriön laskelmien
mukaan yhteiskunnalle vähintään 13 200 euroa vuodessa. Samaan aikaan kantaväestön asema heikkenee.
Suomi poikkeaa muista Pohjoismaista käännytyspäätösten
osalta. Eurostatin tilastojen mukaan esimerkiksi Irakista tulleista turvapaikanhakijoista myönteisen päätöksen sai Tanskassa
13 prosenttia, Norjassa 31 prosenttia, Ruotsissa miltei 50 prosenttia ja Suomessa 76 prosenttia hakijoista. Suomeen tulevien
turvapaikanhakijoiden kärkitilaa pitääkin juuri Irak.
Turvapaikanhakijat hakevat
paikkaa sieltä, minne pääsy on
todennäköisintä. Pohjoismaiden käännytyspäätösten vertailu kertoo, että turvapaikkatarinoiden uhkailutarinoihin
suhtaudutaan muualla paljon
kriittisemmin kuin meillä.
Kuten sanottu, turvapaikanhakijat eivät ole hölmöjä. Meistä suomalaisista en ole aivan
varma.
Matias Turkkila

Brittisivusto MailOnlinen
toimittaja sai ”uuden henkilöllisyyden” syyrialaismieheltä, joka kuoli Aleppossa viime
vuonna. Passin väärentäjä kertoi, että passit ovat erityisen
suosittuja ISIS-taistelijoiden
keskuudessa, jotka haluavat
soluttautua Eurooppaan turvapaikanhakijoiden joukossa.
– Saamme tyhjiä passeja taistelijoilta, joille väärennämme uudet henkilöllisyydet. Eurooppaan päästyään
taistelijat ryhmittyvät ja elävät
vapaina uuden henkilöllisyytensä turvin. He odottelevat
rauhassa oikeaa aikaa palata
takaisin ISIS-sotureiksi, turkkilaiset väärentäjät kertovat.
– Kaikki haluavat olla syyrialaisia tällä hetkellä, koska heidät toivotetaan tervetulleiksi
kaikkialle. Monet palestiinalaiset, egyptiläiset, irakilaiset
ja muut arabimaista tulevat
tekeytyvät syyrialaisiksi päästäkseen Eurooppaan.

Kaksi sadasta tulijasta
on jihadisteja
Libanonin opetusministeri
Elias Bousaab varoitti alkuviikosta maassa vierailulla ollutta Britannian pääministeri
David Cameronia väärennetyillä passeilla matkustavista
ISIS-taistelijoista.
Bousaabin mukaan vähintään kaksi sadasta Eurooppaan salakuljetetusta
syyrialaispakolaisesta on terroristijärjestön kouluttamia jihadisteja.

Supo: Suomessakin
henkilöitä väärillä
papereilla
Suojelupoliisin mukaan on
mahdollista, että myös Suomessa oleskelee henkilöitä
väärillä papereilla.

Väärennetty passi maksaa Turkissa 750-1 500 euroa ja
sen saa parissa päivässä.
– Yleisesti voin kertoa,
että vääriä asiakirjoja voidaan käyttää moneen tarkoitukseen Suojelupoliisin
torjuntavastuulle kuuluvissa tiedustelutoiminnoissa ja
terrorismissa, ylitarkastaja
Tuomas Portaankorva toteaa.
Rajavartiolaitoksesta taas
kerrotaan, että väärennettyjä passeja tai niin sanottuja look like -yrityksiä otetaan
kiinni rajalla vuosittain noin
parisensataa.

Ilmoituksia
varastetuista
asiakirjakuorista
Matkustusasiakirjojen väärennökset tehdään niin, että
valtionvirastoista varastetaan passin, henkilökortin ja
ajokortin kuoria, joihin tekohenkilöllisyys rakennetaan.
– Esimerkiksi kuolleen ihmisen tiedot, mutta valokuva on tulevasta käyttäjästä,
Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilkka
Herranen kertoo.
Väärennettyjen asiakirjojen pääsyä rajan yli ehkäistään parhaiten kansainvälisellä yhteistyöllä.
– Meille ilmoitetaan aina
silloin tällöin varastettujen
passien ja viisumien sarjanumeroita. Siten voimme seurata tilannetta rajalla.
Herranen sanoo, että käytössä on useita tapoja, joilla he pystyvät varmistamaan
passin aitouden, jos sitä vähääkään epäillään.
– Rajavartiolaitoksella on
tutkintavälineistöä jokaisella rajanylityspaikalla. Niitä
käyttävät asiakirjatutkintahenkilöstö.

Pakolaisten joukossa
terroristeja
Suurella osalla turvapaikanhakijoista ei kuitenkaan
ole minkäänlaista matkus-

tusasiakirjaa.
– Välimeren kautta tulevista suuri osa on hädässä olevia pakolaisia. Mutta heidän
joukossaan on terrorismiin
kytköksissä olevia henkilöitä. Joidenkin turvapaikanhakijoiden lisäksi he ovat niitä,
jotka käyttävät väärennettyjä
papereita.
Rajavartiolaitoksesta kerrotaan, että Suomeen tulevista valtaosa on irakilaisia ja
somaleita. Syyrialaisia ja afgaaneja menee eniten Turkin kautta Kreikkaan ja sieltä
edelleen muihin maihin.
Rajavartiolaitoksesta kerrotaan myös, että matkustusasiakirjat ovat nykypäivänä
erittäin korkealaatuisia. Siksi
väärentäminen on hankalaa.
– Henkilötietosivu on monissa maissa poltettu muovin
sisään eri tasoihin. Joissakin
maissa on taas vähän huonommin valmistettuja asiakirjoja, mutta silti väärentäminen on monimutkaista.
Siihen ei kuka tahansa pysty.

Vaikea tunnistaa
ulkonäön perusteella
Look like –yrityksillä tarkoitetaan sitä, että henkilö yrittää rajan yli papereilla, joissa on samannäköinen
kuva. Matkustusasiakirjaa
ei tuolloin ole väärennetty, mutta ne ovat silti viranomaisille hankalia tunnistaa.
– Meidät koulutetaan tunnistamaan eri kansalaisten
kasvonpiirteitä. Eurooppalaiset ovat eurooppalaisille helppoja, mutta esimerkiksi Kaukoidästä tulevia
on vaikea tunnistaa toisistaan. Yhtälailla se on toisinpäin: kaikki eurooppalaiset
ovat heidän mielestään samanlaisia pitkäneniä, Herranen kertoo.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
JA VERA MIETTINEN
KUVA LEHTIKUVA

9

n
e
i
j
a
t
t
u
u
m
n
a
Maah
a
t
n
a
k
o
s
a
t
s
u
u
s
r i ko l l i
i
p
m
a
e
k
r
o
k
ä
vä e s t ö

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) tutkimuksen mukaan muutamat
maahanmuuttajaryhmät tekevät enemmän
rikoksia kuin kantaväestö.
JOIDENKIN maahanmuuttajaryhmien rikollisuustasot
väkivalta-, omaisuus- ja seksuaalirikoksissa ovat selvästi kantaväestöä korkeammat,
tutkimuksessa todetaan. Syitä tähän ilmiöön on esitetty
useita. Esimerkiksi muuttaminen täysin uuteen ympäristöön ja kulttuuriin vaikuttaa. Varsinkin jos henkilöllä
on vaikeuksia sopeutua, riski rikoksen tekoon kasvaa.
Merkittäviä syitä ovat työttömyys, koulutuksen puute ja alhainen tulotaso. Myös
nuorten maahanmuuttajamiesten suuri osuus selittää
rikosmäärien eroja: kansallisuudesta riippumatta nuoret
miehet syyllistyvät esimerkiksi naisia enemmän rikoksiin.
Kun nämä edellä mainitut
asiat otetaan huomioon, kantaväestön ja maahanmuuttajien rikollisuusluvut tasoittuvat jonkin verran. Ja vaikka
tasoerot rikoksien määrissä kantaväestöön verrattuna ovat suuria, valtaosa maahanmuuttajista ei syyllisty
rikokseen. Riippuen maahan-
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muuttajaryhmästä, enintään
kymmenen prosenttia heistä
on ollut epäiltynä rikoksesta.

Raiskausrikoksien
hälyttävät luvut
Vaikka ikä- ja sukupuolijakauma vaikuttaa rikollisuustasoihin, raiskausrikosten määrä pysyy vakioinnista
huolimatta hälyttävän suurena.
- Afrikassa ja Lähi-idässä
syntyneiden miesten rikollisuustasoero raiskausrikoksissa on 17-kertainen kantaväestöön verrattuna, kun taas
Itä-Euroopassa – Venäjää lukuun ottamatta – syntyneiden miesten kohdalla sama
luku on kymmenkertainen,
tutkimuksessa kerrotaan.
Myös muissa rikostyypeissä
erot maahanmuuttajaryhmien välillä ovat merkittäviä.
Afrikassa syntyneiden ryöstörikoksien taso syntyperäisiin suomalaisiin nähden on
kymmenkertainen. Sen sijaan
Latinalaisessa Amerikassa,
Itä- ja Kaakkois-Aasiassa ja
Länsi-Euroopassa syntynei-

den sekä suomenruotsalaisten rikollisuustaso ryöstöissä
on syntyperäisiä suomalaisia
matalampi.
Pahoinpitelyrikollisuudessa erottuvat Lähi-idästä ja Afrikasta kotoisin olevat maahanmuuttajat. Ikä- ja
sukupuolijakauman jälkeen
rikollisuustaso on syntyperäisiin suomalaisiin nähden
kuusikertainen. Matalampi pahoinpitelyrikollisuuden
taso kantaväestöön nähden
on Itä-Aasiassa, Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
syntyneillä sekä suomenruotsalaisilla.

Tasoerot
merkityksellisiä
Maahanmuuttajien rikollisuus on kiistanalainen aihe
erityisesti tutkimuksen kohteena. Asia nähdään ongelmallisena, koska tuloksia käytetään leimaamiseen.
- Rasistisia mielipiteitä ja
uhkakuvia leviää ilman tutkimustakin. Tosiseikkoihin pohjautuva tieto on kuitenkin aina parempaa kuin
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Afrikassa ja
Lähi-idässä
syntyneiden miesten
rikollisuustasoero
raiskausrikoksissa
on 17-kertainen
kantaväestöön
verrattuna.
enemmän tai vähemmän perusteettomat oletukset, tutkimuksessa todetaan.
Rikollisuuden tason tai rakenteiden eroja väestöryhmien välillä ei pidä ottaa kevyesti, ja siksi niitä on syytä
tutkia.
- Luvut kertovat todellisista ongelmista. Rikollisuustaso on hyvä indikaattori kaiken tyyppisille sosiaalisille
ongelmille, jotka ajan myötä
pahentuvat, jos niihin ei puututa.

Ulkomaalaiset
rikoksen tekijöinä
Kun puhutaan maahan-

muuttajien rikollisuustasosta, on tärkeää erottaa ne ulkomaalaisten eli ulkomailla
asuvien henkilöiden tekemistä rikoksista. Ulkomaalaisten
osuus rikoksesta epäillyistä
on erittäin suuri muun muassa veropetoksissa (34 %), törkeissä varkauksissa (33 %),
salakuljetusrikoksissa (32 %),
törkeissä maksuvälinepetoksissa (24 %) ja lievissä alkoholirikoksissa (23 %).
Ulkomaalaiset tekevät Suomessa vuosittain noin 29 000
rikosta, joista puolet ovat liikennerikoksia.
Ulkomaalaisryhmien rikollisuuden välillä on huomattavia rakenteellisia eroja. Liettuasta, Itä-Balkanilta
ja Valko-Venäjältä tulevien
rikokset ovat pääosin omaisuusrikoksia, jotka luokitellaan ammattimaiseen rikollisuuteen. Virosta ja Ruotsista
tulevien rikokset ovat pääosin liikennerikkomuksia.
QTEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT LEHTIKUVA

Pahoinpitelyrikollisuudessa
erottuvat Lähiidästä ja Afrikasta
kotoisin olevat
maahanmuuttajat

Rikollisten maasta
poistamista helpotettava
MAAHANMUUTTOPOLITIIK
KAMME on lepsua verrattuna
moniin muihin maihin. Suomi
on houkuttelevampi tällä hetkellä kuin ehkä mikään muu
maa, kansanedustaja Mika
Raatikainen toteaa.
Raatikainen sanoo, että
tämä johtuu Schengen- tai
Dublin-sopimuksista, joita
Suomi noudattaa – toisin kuin
muut maat.
- Taas kerran nähdään, että
sopimukset ovat vain tahroja paperilla, kun oikeasti alkaa
tapahtua.
Pakolaiskysymys on aiheuttanut sosiaalisessa mediassa
kommentointimyrskyn. Erityisesti maahanmuuttajien tekemät rikokset saavat julkisuutta osakseen.
- Somessa ei kannata provosoitua. Osa keskusteluista on
lähtenyt lapasesta, ja on toki

hyvä, että asioista puhutaan.
Silti päät on hyvä pitää kylminä. Faktat ovat faktoja, ja niissä pitäisi pysyä.
Raatikainen on virkavapaalla poliisin työstä. Hän sanoo,
että tilastot rikoksista päivittyvät jatkuvasti ja niistä näkee
hyvin, miten teot jakautuvat
kansallisuuden mukaan.
- Poliisi tiedottaa medialle
tekijän kansallisuuden, jos se
on kiinnisaamisen kannalta
tärkeä asia.
Maahanmuuttajien tekemiin rikoksiin pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin kantaväestönkin.
- Rikollisten maasta poistamista ja tuomion siirtämistä omaan maahan pitäisi kuitenkin helpottaa, Raatikainen
toteaa.

KOMMENTTI

Sipilän hallitukselle
tuli kiire

Saksa valmistautuu eväämään
sosiaaliturvan Dublin-pakolaisilta
SAKSALAINEN Pro Asyl -järjestö on julkaissut kopion maan
sisäministeriön laatimasta lakiluonnoksesta, joka leikkaisi
turvapaikanhakijoiden saamia
tukia rajusti.
150-sivuisen luonnoksen
mukaan Dublin-pakolaisille myönnettäisiin vain junalippu siihen EU-maahan, johon
he ensimmäiseksi ovat saapuneet. He saisivat pienen taskurahan, mutta majoitusta,
ruokaa, käyttörahaa ja terveydenhoitoa ei enää tarjottaisi. Verkkolehti Politico kertoo saaneensa vahvistuksen
Saksan sisäministeriöstä, että

Pro Asyl -järjestön julkaisema
luonnos on aito.
Dublin-sääntöjen mukaan
turvapaikanhakijan pitää rekisteröityä ensimmäisessä
maassa, johon he ovat EU:ssa
saapuneet. Ensimmäisen saapumismaan vastuulla on myös
turvapaikkahakemuksen käsittely. Mikäli turvapaikanhakija siirtyy johonkin toiseen EUmaahan jättämään hakemusta,
tämä toinen maa voi palauttaa
kyseisen henkilön takaisin ensimmäiseen EU-maahan.
Lähes kaikki turvapaikanhakijat tulevat joko Etelä-Euroopan kautta meritse tai Itä-

Euroopan kautta. Mikäli laki
toteutuu, suurin osa Saksaan
saapuvista turvapaikanhakijoista jäisi siis ilman minkäänlaista tukea.
Luonnostekstissä sisäministeriö kertoo luonnoksen olevan ”reaktio turvapaikkahakemusten historiallisesti
vertaansa vailla olevalle kasvulle”. Süddeutsche Zeitungsanomalehti kommentoi, että
turvapaikkahakijoiden sosiaalietuuksien leikkaus on Saksan
historian rajuin.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

SAKSA haluaa suunnitellulla lailla säästää turvapaikanhakijoista syntyviä suoria menoja
sekä vähentää maan vetovoimaa hakemuksen jättöpaikkana. On vaikea kuvitella, että turvapaikanhakijat pystyisivät tai
suostuisivat pitkään kestävän
prosessin ajan maksamaan elinkustannuksensa itse. Siksi onkin todennäköistä, että suurin
osa Saksassa jo olevista ja sinne
matkustamista suunnittelevista
turvapaikanhakijoista jatkaakin
matkaansa muualle. Kohteeksi nousevat sellaiset korkean sosiaaliturvatason EU-maat, joissa
turvapaikkahakemusten hyväksymisprosentti on korkea ja
Dublin-sopimusta ei oteta vakavasti – kuten esimerkiksi Ruotsi ja Suomi.
Vain muutama viikko sitten
Saksa ilmoitti myöntävänsä turvapaikan kaikille Syyrian kansalaisille. Ääni kellossa muuttui
hyvin nopeasti, vain muutamissa päivissä. Ilmeisesti tiedot
tulijamääristä ja ennakkotie-

dot arvioiduista kustannuksista sekä poliittisen kannatuksen
laskusta säikäyttivät kristillisdemokraattisen puolueen. Vasta
torstaina Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Sigmar Gabriel uhosi,
että muiden EU-maiden on Saksan tavoin kannettava vastuunsa turvapaikanhakijoista, uhaten mahdollisuudella leikata
EU:n rakennerahastojen kautta
tapahtuvia tulonsiirtoja.
Suomen hallituksen on reagoitava Saksan linjamuutokseen nopeasti, sillä tulijavirrat tulevat kasvamaan rajusti.
Todennäköisesti Suomi aloittaa tiukan kontrollin Ruotsin ja
Suomen välisellä rajalla ja käännyttää turvapaikanhakijat välittömästi Dublin-sopimuksen
mukaisesti. Vaihtoehtoisesti
Suomi voi toteuttaa Saksan tapaiset sosiaaliturvauudistukset.
Juhani Huopainen
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P yk ä l äv i id a k ko
h id a st a a
p a k o l a i s t u lva n
pysäyttämistä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terhon mielestä liian
löyhä sääntely on johtanut tilanteeseen, jossa maahanmuutto ja sen kustannukset ovat
ryöstäytyneet käsistä Suomessa.
KANSANEDUSTAJA Sampo Terhon mukaan hallitus
tekee hiki hatussa töitä turvapaikkatilanteen korjaamiseksi, mutta se on vaikeaa ja vaatii aikaa.
– Suomen omia lakeja sitoo
vuosia rakennettu kansainvälinen sääntely, jonka vuoksi me voimme vain rajallisesti
päättää asioista kansallisesti. Tämän takia on hankala
tehdä nopeasti turvapaikanhakujärjestelmään liittyviä
muutoksia.
Suomen turvapaikkapolitiikkaa ohjaa mm. Geneven
pakolaissopimus ja EU-lainsäädäntö. Schengenin-sopimuksen mukaan ihmiset voivat liikkua vapaasti siihen
kuuluvien maiden välillä. Sopimus antaa kuitenkin mahdollisuuden ottaa rajatarkastukset tilapäisesti käyttöön
turvallisuussyistä.
– Rajatarkastus pakottaa
maahantulijan rekisteröitymään, jolloin tiedetään keitä Suomessa on ja voimme
selvittää heidän taustojaan.
Pahin tilanne turvallisuuden kannalta on, että tänne
tullaan rekisteröitymättä ja
emme tiedä keitä maassa liikkuu. Rajavalvonta ei itsessään
kuitenkaan pysäytä turvapaikanhakijoiden virtaa.

Pelisääntöjä
noudatettava
Turvapaikkahakemusten
tutkintavelvollisuutta määrittää EU-maissa Dublin-asetus.
Sen mukaan turvapaikkaa
on haettava ensimmäisestä
maasta, johon henkilö tulee.
– Dublin-asetusta tulisi EU:ssa noudattaa tinkimättömästi, tai muuten koko
yhteiseltä maahanmuuttojärjestelmältä putoaa pohja. Asetuksessa on kuitenkin
sellainen puute, että turval-
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lisenkin maan läpi saapunut
turvapaikanhakija pitäisi esimerkiksi Suomen rajalta palauttaa siihen ensimmäiseen
maahan, josta hän on EU:n
alueelle tullut. Sitä maata on
täältä käsin erittäin vaikea
osoittaa, jos henkilö itse ei
sitä paljasta, Terho kertoo.
Mikäli Dublin-sopimuksen
hyväksynyt valtio ei itse noudata pelisääntöjä eli rekisteröi tulijoita, niin silloin joudutaan vaikeaan tilanteeseen.
– Ihmiset voivat tällä hetkellä käytännössä kulkea
muun muassa Ruotsin läpi
vapaasti – tai jopa avustettuna – ja hakea sitten meiltä turvapaikkaa. Jos Ruotsi ei
noudata yhteisiä pelisääntöjä ja rekisteröi maahan tulleita siirtolaisia, ei nykytilanne
Suomessa voi jatkua enää pitkään. Jotain on tapahduttava pian. Ennennäkemättömät
ongelmat vaativat ennennäkemättömiä ratkaisuja, Terho toteaa.

Pakolaisille
matalampi tukitaso?
Maahanmuuttokeskustelussa on kysytty, miksei turvapaikanhakijoilta voisi poistaa
sosiaalitukia tai ainakin vähentää niitä. Tätä on pidetty keinona vähentää rahan
perässä Suomeen pyrkiviä.
Terho muistuttaa, että Suomea velvoittaa kansainvälisen sääntelyn lisäksi oma perustuslaki.
– Perustuslain mukaan Suomessa on yhdenvertaisuusperiaate ja syrjintäkielto. Jokaiselle pitää taata oikeus
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Jos
pakolaisstatuksen saaneen
henkilön sosiaaliturvaa haluttaisiin laskea, niin lähtökohtaisesti pitäisi siis menetellä
samoin myös syntyperäisen

suomalaisen kohdalla. Tätähän perussuomalaiset eivät
halua, Terho painottaa.
Edellisestä johtuen hallitus
selvittää nyt mahdollisuutta
muuttaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää siten, että pakolaisstatuksen saaneet eivät
kuuluisi muiden kansalaisten
tapaan asumisperusteiseen
sosiaaliturvajärjestelmään.
– Pakolaisstatuksen saaneilla olisi oma kotouttamisjärjestelmä ja siinä matalampi
tukitaso. Tämän mallin toteuttamismahdollisuutta selvitetään. Muutosta ei tässäkään kohden pysty tekemään
muutamassa päivässä, sillä
se vaatii perustuslain tarkastelua ja huolellista asian valmistelua.
Myös turvapaikanhakijan
vastaanottoraha on tarkastelun alla. Turvapaikanhakija saa toimeentulotukea pienempää vastaanottorahaa
sillä aikaa, kun häntä ei ole
vielä hyväksytty pakolaiseksi
tai poistettu Suomesta.
– Tähän on mahdollista löytää liikkumavaraa, jos kohta tässäkin taustalla vaikuttaa
EU:n vastaanottodirektiivi. Vastaanottoraha pannaan
kuitenkin tarkkaan syyniin,
jotta se ei ole meillä esimerkiksi korkeampi kuin muissa
Pohjoismaissa.

– EteläEurooppaan
voidaan
mielestäni
perustaa EU:n
rahoittamia
rekisteröintikeskuksia,
Terho esittää.

Hallituksella
toimenpideluettelo
Suomen hallitus tekee Terhon mukaan koko ajan työtä turvapaikkahakemusten
käsittelyn nopeuttamiseksi ja valitusaikojen lyhentämiseksi.
– Keskeistä on se, että hallitus on jo tehnyt maahanmuuttopoliittisen toimenpideluettelon ja valvoo sen
toimeenpanoa. Lisäksi on tärkeää, että kansainvälisellä ta-
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solla toimitaan aktiivisesti
turvapaikkasäädännön puutteiden korjaamiseksi.
Maahantulijoiden lähtömaissa pitää Terhon mielestä edistää elämisen
mahdollisuuksia. Myös ihmissalakuljetusta tulee torjua Euroopassa ja noudattaa
Dublin-asetusta.
– Etelä-Eurooppaan voidaan mielestäni perustaa
EU:n rahoittamia rekisteröin-

tikeskuksia. Silloin meillä ei
kulkisi täällä rekisteröimättömiä siirtolaisia, jotka pohtivat
mistä maasta heidän on edullisinta hakea turvapaikkaa.

Kustannukset
eivät ole hallinnassa
Liian löyhä maahanmuutto- ja pakolaissääntely on aiheuttanut Terhosta tilanteen,
jossa maahanmuuton kustan-

Maahanmuuttolinja
kiristymässä
Suomeen
arvioidaan
tulevan
tänä vuonna
yli 30 000
turvapaikanhakijaa.
Kuva Kemin
rautatieasemalta.

nuksia ei kyetä hallitsemaan.
– Nykytilanteessa on mahdoton ennalta arvioida, paljonko turvapaikkajärjestelmään käytetään rahaa.
Turvapaikanhakijoita voi tulla ihan miten paljon tahansa.
Kansainvälinen lainsäädäntö
määrää meidät käsittelemään
kaikki hakemukset ja majoittamaan hakijat sen aikana.
Samaan aikaan Suomi tekee
velkaa ja leikkaa omilta kansalaisilta. Tilanne on yksinkertaisesti kohtuuton.
– Nykyjärjestelmä on ikään
kuin avoin shekki, jonka aiemmat hallitukset ovat luvanneet lunastaa rahalla, jota
Suomella ei ole. Uusi hallitus sen sijaan haluaa maahanmuuton kustannuksineen
olevan hallittua. Demokraattinen päätöksenteko vie aina
aikansa, mutta mitään keinoja ei pidä poissulkea, jotta maahanmuuttotilanne saadaan haltuun, Terho summaa.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT LEHTIKUVA

Ulkoministeri, perussuomalaisten
puheenjohtaja Timo Soini painottaa, että muuttoliike Euroopassa
on jo hallitsematonta. Ongelmaa
lisää se, ettei Euroopan unioni
noudata omia sääntöjään.
 NYKYMENO ei voi jatkua.
Se tuhoaa koko Euroopan sosiaalisen mallin, Timo Soini
kirjoittaa plokissaan.
- Suomi on aloittanut kiristykset maahantulossa. Etuisuuksia koskevat kiristysmallit ovat valmistelussa.
Hallitus ei seiso tumput suorassa. Oikeusvaltiossa esitykset on valmisteltava kunnolla, sillä ne testataan.
Soini huomauttaa, että perussuomalaiset ovat vuosia
varoittaneet sekä moraalittomasta europolitiikasta että
löperöstä maahanmuuttopolitiikasta Euroopassa – myös
Suomessa.
- Minua EU-politiikasta ja
Jussi Halla-ahoa maahanmuuttopolitiikasta on arvosteltu rajusti. Vääriksi väitteitämme ei ole todistettu.

Toimenpiteitä
Suomessa
Hallitus on linjannut neuvottelussaan perjantaina 11.
syyskuuta maahanmuuttopoliittiset toimenpiteensä.
Toimenpiteillä pyritään saamaan hallitsematon muuttoliike takaisin hallintaan.
- Laivayhtiöiden tulee tarkistaa lipunmyynnin yhteydessä Suomen maahantuloon tarvittavat asiakirjat
samaan tapaan kuin lentoliikenteessä.
- Aktiiviseen keinovalikoimaan otetaan Schengenin si-

löiden maasta poistumista
nopeutetaan.

Toimenpiteitä
sosiaaliturvan osalta
- Käynnistetään välittömästi STM:n ja SM:n yhteistyönä selvitys, jonka
päämääränä on vastaanottorahan tason laskeminen.
- STM selvittää kärkihankkeena hallituskauden aikana asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumista
kansainvälisissä tilanteissa.
Osana tätä laaditaan riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskuntaamme
sisältäen vaikutukset turvallisuuteen.
- Selvitetään pikaisesti, voidaanko sosiaaliturvajärjestelmät muuttaa siten, että
myönteisen oleskeluluvan
saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, vaan heillä on
oma kotouttamisjärjestelmä.
- Muun muassa työvoimaviranomaisille harkitaan
asetettavaksi ilmoittautumisvelvollisuus, jotta voidaan varmistua, ettei henkilö tosiasiallisesti oleskele
muualla ja nosta samalla tukia.
- On myös varmistettava,
että kaikki myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat osallistuvat kotouttamistoimiin. Tätä ei
voida jättää henkilön itsensä
päätettäväksi vaan viime kädessä tämä on asetettava erilaisten sosiaaliturvamuotojen ehdoksi.

särajatarkastukset, mukaan
lukien väliaikaiset pistotarkastukset.
- Tiedottamalla viestitään
lähtömaihin Suomen mahdollisista maahanmuuttopolitiikan muutoksista.
- Poliisi ja Maahanmuuttovirasto ovat yhteistyössä tehostaneet turvapaikkahakemusten seulontaa
turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa. Virasto pyrkii tekemään perusteettomiin
hakemuksiin nopeasti kielteiset päätökset ja poliisi panostaa palauttamisen tehokkuuteen, jotta käsittelyajat
eivät houkuttele jättämään
turhia hakemuksia. Syyskuun alussa Maahanmuuttovirastossa aloitti 30 uutta
työntekijää turvapaikkahakemusten käsittelijöinä. Lisäksi Maahanmuuttovirastoon ollaan rekrytoimassa 70
ja poliisille 50 uutta käsittelijää. Hakemusten nopea käsittely on inhimillisin ja kustannustehokkain tapa hoitaa
asiaa.
- Perheenyhdistämisen kriteereitä tiukennetaan EU:n
perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti. Esillä on ollut muun muassa niin sanotun toimeentuloedellytyksen
laajentaminen nykyisestään.
- EU:n ulkopuolelta tulevien törkeisiin rikoksiin
EU-tason
syyllistyneiden, rikoksen
toimenpiteitä
uusijoiden ja yleiselle järjes- Suomen tulee solmia kieltykselle vaarallisten henki-

teisen päätöksen saaneiden
turvapaikanhakijoiden osalta palautussopimukset Irakin ja Afganistanin kanssa
muiden Pohjoismaiden tavoin. Lisäksi palautussopimus tulisi neuvotella myös
Somalimaan kanssa, joka
joillakin Pohjoismailla jo on.
Suomessa tämä edellyttää
ulkoasianministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä ja
myös näihin maihin suunnattujen tukitoimien kytkemistä neuvotteluihin.
- Suomi kannattaa sitä, että
Etelä-Eurooppaan (tai EU:n
ulkopuolelle) perustetaan
vastaanottokeskuksia, joissa turvapaikkahakemukset
otetaan vastaan, käsitellään
ja vasta sen jälkeen myönteisen luvan saaneet turvapaikanhakijat siirrettäisiin jäsenmaihin.
- Suomi tukee komission
toteuttamaa uutta niin sanottua hotspot-toimintamallia, jossa Frontex, Euroopan
turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) ja Europol
työskentelevät yhdessä tunnistaakseen, rekisteröidäkseen ja ottaakseen sormenjäljet alueelle saapuvista
maahantulijoista nopeasti.
Turvapaikanhakijoita on
kuluvan vuoden aikana 8.9.
mennessä tullut 8 400, kun
koko viime vuoden hakijamäärä oli 3 651. Yksin elokuussa heitä tuli yhteensä
2 894, mikä on 715 % enemmän kuin edellisvuoden elokuussa.
Q TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Turvapaikanhakijoita Heikinharjun
vastaanottokeskuksessa.

Kolkanlahden vastaanottokeskus Saarijärvellä.

Vastaanottokeskukset
kuohuttavat
kunnissa
Taudit, tuet ja turvattomuus nousivat esille pakolaisillassa Saarijärvellä, jonne avattiin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus
viime viikolla.
SAARIJÄRVEN kaupungin järjestämässä tiedotus- ja
keskustelutilaisuudessa puitiin pakolaistilannetta sekä
kaupunkiin perustettua turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta.
Uusi tilanne kiinnosti ihmisiä ja tilaisuus keräsi kaupungintalolle parisataa henkeä.
Heidän kysymyksiinsä olivat vastaamassa Saarijärven
kaupungin, SPR:n ja poliisin
edustajat. Kaupunginjohtaja Timo Rusanen kertoi, että
pakolaistilanne yllätti kaupungin.
– Vielä kolme viikkoa sitten
totesimme, ettei meillä ole
osoittaa tiloja turvapaikanhakijoille. Viime viikolla selvisi, että yksikkö perustetaan
tänne. Vaikka sijoittamispäätös tehtiin paljon suunniteltua nopeammin, kaupunki on
ehtinyt valmistautumaan turvapaikanhakijoiden saapumiseen, Rusanen selitti.
Saarijärven vastaanottokeskukseen saapui sunnun-

14

tai-iltana 49 irakilaista turvapaikanhakijaa. SPR majoitti
heidät Kolkanlahdessa sijaitseviin entisiin oppilasasuntoihin. Viime perjantaina perustetussa yksikössä on tilat
60 turvapaikanhakijalle. Suomen Punaisen Ristin Saarijärven vastaanottokeskuksen vastaava työntekijä Tomi
Kuosmanen kertoi yleisölle
tulijoista.
– Pakolaisten joukossa on
kolme perhettä ja kuusi lasta. Joukossa on oikeita pakolaisia ja niitä, joilla on muu
motiivi. Sen selvittäminen on
poliisin ja maahanmuuttoviraston asia, Kuosmanen totesi.

Turvattomuutta
ilmassa
Turvapaikanhakijoiden saapuminen on nostanut tunteita pintaan Saarijärvellä. Vastaanottokeskuksen ympärillä
kuohuu ja osa paikkakuntalaisista pelkää, minkälaista

porukkaa on tulijoiden joukossa. Sisä-Suomen poliisin
ylikonstaapeli Saku Hämäläinen rauhoitteli kuulijoita.
– Poliisi on rekisteröinyt
kaikki Saarijärvelle tulleet
turvapaikanhakijat. Valvomme turvallisuutta ja puutumme häiriöihin yhteistyössä muiden viranomaisten
kanssa. Sosiaalisen median vihapuheet ovat ikäviä.
Seuraamme vakavasti sekä
turvapaikanhakijoita puolustavien että vastustavien kirjoittelua.
Hämäläinen kertoi myös,
että poliisi tehostaa ulkomaalaisten valvontaa ja tekee pistotarkastuksia. Saarijärven
vastaanottokeskuksen käynnistämiseen osallistuva Vaasan yksikön työnjohtaja Risto
Hankosaari sanoi ymmärtävänsä ihmisten huolen.
– Olen tehnyt näitä hommia 16 vuotta ja ymmärrän,
että ihmisillä on pelkoja uutta kohtaan. Meillä Vaasassa ei
ole kuitenkaan ollut ongelmia
maahanmuuttajien suhteen.

Kulut
kiinnostavat
Yleisökysymyksissä perättiin turvapaikanhakijoiden
kuluja ja sitä, kuka maksaa
esimerkiksi sota-alueilta tul-
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Antti Ketonen kysyi turvapaikanhakijoiden terveydentilasta.
leiden psykiatrisen erikoissairaanhoidon.
– Yksi pakolainen maksaa
valtiolle 40 euroa vuorokaudessa. Kaupungille ei synny
välittömiä kustannuksia. Erikoissairaanhoidon maksavat
veronmaksajat. Meillä tapauksia on ollut vain muutamia
vuodessa, Hankosaari totesi.
Saarijärvellä asuva Antti
Ketonen oli huolissaan tur-

vapaikanhakijoiden mukana
kulkevista mahdollisista tarttuvista taudeista.
– Vastaanottokeskuksen perustamisvaiheessa tilojen soveltuvuus tutkitaan tarkkaan,
mutta entä sinne saapuvat ihmiset? Pakolaisten keskuudessa on ollut keuhkotuberkuloosia. Miten toimitaan, jos
heillä on vakavia sairauksia?
Ketonen kysyi.

“Taotaanko nyt rahaa
veronmaksajien
kustannuksella?”

Halla-aho:

Vastaanottokeskus
ei ole kultakaivos
kuntalaisille
SUUREN turvapaikanhakijamäärän takia vastaanottokeskusten tilat ovat loppuneet
Suomessa kesken ja uusia on
avattu tai niiden perustamista
suunnitellaan useilla paikkakunnilla. Vastaanottokeskusten perustaminen on aiheuttanut kovaa keskustelua
niiden puolesta ja vastaan.
– Vastaanottokeskuksia ylläpitävälle Punaiselle Ristille keskukset merkitsevät työpaikkoja ja majoitukseen
soveltuvien kiinteistöjen
omistajille julkista rahaa, perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho
muistuttaa.
Halla-ahon mielestä vastaanottokeskuksia ei pitäisi ylläpitää vuokratiloissa kaupunkien keskustoissa, koska se
avaa mahdollisuuksia keinotteluun.
– Esimerkiksi Kreikka ma-

Saarijärven pakolaisiltaan osallistui parisataa ihmistä
– Heille tehdään terveystarkastuksia. Sitä ennen kukaan
ei mene esimerkiksi kouluun.
On vaikea saada heidät pysymään pelkästään vastaanottokeskuksen alueella, eli he voivat liikkua myös kaupungilla,
Kuosmanen myönsi.
Kuosmanen yritti tyynnytellä kuulijoita kertomalla vas-

taanottokeskuksen hyödyistä.
– Vastaanottokeskus tuo
työpaikkoja kaupunkiin ja
SPR tekee mahdollisuuksien
mukaan myös kaikki yksikön
tarvitsemat hankinnat paikkakunnalta.
Kaupunginjohtaja Rusanen
vahvisti, että SPR aikoo ostaa
turvapaikanhakijoiden ter-

veyspalvelut Saarijärven seudun perusturvaliikelaitokselta.

Vaikuttajia
rahastajina
Vastaanottokeskuksille etsitään jatkuvasti tiloja eri
puolilla Suomea. Saarijär-

vellekin saattaa tulla lisää
turvapaikanhakijoita, sillä
SPR:n suunnitelmissa on saada paikkakunnalta käyttöön
vielä entinen hotelli ja seurakunnan leirikeskus. Maahanmuuttoviraston päätöksen
mukaan tiloihin voidaan majoittaa yhteensä 250 turvapaikanhakijaa.
Perussuomalaisten helsinkiläinen varavaltuutettu- ja
varakansanedustaja Mari
Rantanen peräänkuuluttaa
läpinäkyvyyttä vastaanottokeskusten perustamisessa - ja
erityisesti mikäli ne ovat yksityisiä.
– Vielä kuukausi sitten Espoossa ei löytynyt tiloja turvapaikanhakijoille, mutta
sitten tilat löytyivätkin ja palveluiden tuottajaksi tuli Luona Oy, Rantanen kertoo.
Kyseessä on ensimmäinen
yksityinen vastaanottokeskus. Päättäjähaun mukaan
Luona Oy:ssä ovat mukana Ulpu Iivari (sd.), euroedustaja Miapetra Kumpu-

joittaa turvapaikanhakijat aidattuihin parakkikyliin. Tällainen kustannustehokkaampi
ratkaisu voisi tulla kyseeseen
myös Suomessa.
Useissa kunnissa lasketaan, että vastaanottokeskuksen perustaminen voisi tuoda
paikkakunnalle valtion rahaa
ja työpaikkoja. Halla-aho korjaa luuloa keskuksen tuomasta rahavirrasta.
– ”Valtion raha” on todellisuudessa kuntalaisilta itseltään verotettua ja valtion byrokratian kautta kierrätettyä
rahaa. Tietysti valtiolta saatavat korvaukset voivat näyttää hyvältä kunnan taseessa,
mutta maksajana on aina viime kädessä kuntalainen itse.
Vastaavasti vastaanottokeskuksen tuomat työpaikat rahoitetaan verorahalla, Hallaaho muistuttaa.

la-Natrin (sd.) aviomies Pasi
Natri, Espoon kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Sanna-Liisa Lauslahti
(kok.), Baronan toimitusjohtaja Markus Oksa ja Helsingin kaupungin entinen
sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen.
– Turvapaikkajärjestelmään käytetään suomalaisten verovaroja satoja miljoonia euroja. Voidaan kysyä,
että taotaanko nyt rahaa veronmaksajien kustannuksella. Kun kyse on näin läheisistä väleistä poliitikkoihin, on
syytä kysyä päätöksenteon
vaikuttimista. Tulee väkisinkin mieleen, perustetaanko
vastaanottokeskus auttamista
vai bisnestä varten, Rantanen
ihmettelee.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT MIKA RINNE JA
LEHTIKUVA
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- Afrikassa ja monissa muslimimaissa on liikaa
toimettomia nuoria miehiä, jotka vaeltavat Eurooppaan, varoittaa blogisti ja taloushallinnon
asiantuntija Pauli Vahtera.
PERUSSUOMALAISTEN
vantaalainen kaupunginvaltuutettu, yrittäjä ja blogistina
tunnettu Pauli Vahtera haluaa kiinnittää huomiota Afrikan ja Lähi-idän väestönkasvuun, jotta Eurooppaan
suuntautuva kansainvaellus
saataisiin aisoihin edes jollakin tavalla.
– Väestöräjähdyksestä seuraa kaikki: sodat, köyhyys,
luonnonvarojen ehtyminen, ilmaston muutos, eroosio, metsien tuhoutuminen
ja saastuminen. Afrikassa ja
myös muualla muslimimaissa
on liikaa toimettomia nuoria
miehiä, jotka vaeltavat Eurooppaan, Vahtera sanoo.

Afrikan väkiluku kasvaa
jopa neljään miljardiin
Pitkällä aikavälillä pakolaistulvaa voidaan Vahteran mukaan hallita ainoastaan, jos
puututaan Afrikan väestönkasvuun. YK:n arvion mukaan Afrikan väkiluku kasvaa nykyisestä miljardista yli
neljään miljardiin vuosisadan
loppuun mennessä, jos kehityssuunta ei muutu.
– Liikaväestö johtaa sotien ikuiseen jatkumiseen ja lisääntymiseen. Paineet tulla

Eurooppaan lisääntyvät. Nyt
pitäisi vihdoinkin kiinnittää
enemmän huomiota köyhien
maiden perhesuunnitteluun
kuin esimerkiksi yksinomaan
ilmastonmuutokseen liittyvien sopimusten hiomiseen,
Vahtera peräänkuuluttaa.

Vapaa liikkuminen
kuriin
Eurooppaan suuntautuvassa
pakolaistulvassa on Vahteran
mielestä kyse ilmiöstä, jossa
lähdetään tavoittelemaan onnea muiden perässä.
– Lähi-idän ja Saharan etelänpuoleisen Afrikan sota-alueilla ei ole tapahtunut
dramaattisia muutoksia viimeiseen puoleen vuoteen,
jonka vuoksi juuri nyt pitäisi
tulla tänne. Kyseessä on pelko
siitä, että täällä lyödään rajat
kiinni ja siksi lähdetään kokeilemaan onnistuuko turvapaikan saaminen vai ei, Vahtera toteaa.
Pakolaiskriisi on hiertänyt
pahasti EU-maiden välejä.
Vahtera pitää vapaan liikkumisen Euroopassa mahdollistavaa Schengen-sopimusta epäonnistuneena, sillä sen
vuoksi pakolaiset pääsevät
liikkumaan maasta toiseen il-

man valvontaa.
– Pahin skenaario on toteutunut ja porukkaa lappaa
ovista ja ikkunoista. Onneksi
Euroopassa on vihdoin ryhdytty edes jonkinlaisiin toimiin kriisin kasvaessa.

Rajatarkastukset
eivät riitä
Saksa, Tšekki, Itävalta, Slovakia ja Unkari ovat tiukentaneet rajavalvontaa ja samoin
myös Suomi on päättänyt tehostaa rajavalvontaa PohjoisSuomessa.
– Rajatarkastuksien tiukentamisella ei ole mitään merkitystä, jos Suomeen tuloa ei
samalla estetä. Rajatarkastus
on vain kansan hämäämistä, että jotain muka tehdään,
Vahtera painottaa.
Vahtera haluaisi sulkea Välimeren reitin ja estää turvapaikanhakijoiden tulon kokonaan sen kautta Eurooppaan.
– Turvapaikan hakijoille pitäisi rakentaa Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään leirejä, joiden ylläpidon maksaa YK.
Leireille rakennetaan koulut,
terveydenhuolto ja saniteettijärjestelmät. Turvapaikkapuhuttelut tehdään leireillä
ja vain pakolaisasemaan oi-

Pakolaiskriisin
kova hinta

Pauli Vahtera
keutetut saavat tulla Eurooppaan. Sodan jälkeen leiriltä
on lyhyt matka palata kotimaahan.

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on moninkertaistunut tänä vuonna.
Suomi maksaa Vahteran mukaan kovan hinnan, jos väestöräjähdyksen aiheuttama
pakolaistulva jatkuu.
– Yhä useamman turvapaikan myöntäminen on nykyisen talouden kannalta loputon suo. Ei voi olla niin, että
elämme yli varojen eli mistään ei tingitä senttiäkään, ja
samaan aikaan otetaan lisää
kymmeniä tuhansia pakolaisia elätettäväksi.
Pakolaistulvan ja nykyisen
taloudenpidon jatkuessa Vah-

Turvapaikanhakijoita vain maista joiden
kanssa luovutussopimus
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Juho Eerola ehdottaa sisäasiainministeri Petteri Orpolle (kok.) mallia, jossa
turvapaikanhakijoita vastaanotettaisiin vain maista, joiden
kanssa on voimassa oleva palautussopimus.
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Näin meneteltäisiin, jos turvapaikanhakijoita tuotaisiin
tulevaisuudessa koordinoidusti jäsenmaiden keskinäisellä ja
vapaaehtoisuuteen perustuvalla sopimuksella.
– Ruotsi päästää turvapaikanhakijat kulkemaan maan-
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sa läpi Suomeen ja me emme
välttämättä voi edes palauttaa
kielteisen päätöksen saaneita,
Eerola huomauttaa.
Eerolan mukaan mahdollisessa yhteiseurooppalaisessa vapaaehtoisuuteen perustuvassa mallissa pitää ensisijaisesti

huomioida, ettei Suomesta
tule laittoman siirtolaisuuden
etäpesäkettä bussinperällä.
– Ennen sopimusta pitää tilanne saada haltuun raja-asemilla. Myöskään pakottavaan
taakanjakoon ei tule suostua
missään olosuhteissa.

PohjoisSomaliassa
on turvallisia
alueita, joihin
pakolaisia
voitaisiin palauttaa. Kuva
pääkaupunki
Mogadishun
rannalta.

Afrikkalaiset
lisääntyvät ennätysvauhtia:
väkiluvun lasketaan kasvavan nykyisestä
miljardista
neljään miljardiin vuosisadan loppuun
mennessä.

Oleskeluluvat
vastaamaan
todellista tilannetta

tera katsoo, että edessä on
joko hyvinvointivaltion romahdus tai se voidaan purkaa
hallitusti. Millaisia vaihtoehtoja Vahtera näkee, että kuinka tästä tilanteesta selvitään?
– Otamme lisää velkaa joka
vuosi ja toivomme parasta tai
vähennämme julkista kulutusta yli kymmenen miljardia vuodessa. Jos keksimme
uuden Nokian, bruttokansantuote palaisi kasvu-uralle ja
kaikki jatkuisi ennallaan. Toimivin vaihtoehto olisi purkaa
nykymuotoisen hyvinvointivaltio; kuluttaisimme vähemmän ja saisimme tilalle paremman elämän.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Juho Eerola on
lähestynyt maahanmuuttoasioista vastaavaa sisäasiainministeri Petteri Orpoa (kok.)
kahdella kirjallisella kysymyksellä.
Eerola haluaa tietää mihin
toimiin hallitus ryhtyy, jotta
turvapaikanhakijoiden suojelutarve voidaan arvioida
säännöllisesti. Eerolan mukaan toissijaisella suojeluperusteella myönnetään pitkiä oleskelulupia riippumatta
turvallisuustilanteen kehityksestä. Jos oleskeluluvat olisivat vuoden mittaisia, voitaisiin suojelun todellinen tarve
arvioida olosuhteiden muututtua.
– Jos henkilö ei täytä Geneven pakolaissopimuksen edellytyksiä ja myönnetty turvapaikka perustuu
toissijaiseen suojeluun, pi-

Suomeen jopa
200 000 turvapaikanhakijaa vuodessa
SAKSA keskeyttää Schengen-sopimuksen soveltamisen
Itävallan vastaisella rajallaan
hallitsemattoman siirtolaisvyöryn vuoksi. Aikovatko hallitus ja eduskunta palauttaa
rajavalvonnan Ruotsin vastaiselle rajalle? Jos kyllä, milloin?
Jos eivät, miksi ei? Näin kysyy
europarlamentaarikko Jussi
Halla-aho.
Halla-aho kiirehtii pikaisia
toimenpiteitä. Tornioon on
saapunut rajan yli 500-1 000
turvapaikanhakijaa vuorokaudessa. Karkeimpien arvioiden
mukaan Suomeen saattaa
saapua jopa 200 000 turvapaikanhakijaa vuoden sisällä. Kaikki aikaisemmat arviot
kalpenevat tällaisten määrien edessä.
– Irakista eivät tulijat lopu,
kun tänne jo tulleet raportoivat iPhonella maanmiehilleen
omista kokemuksistaan. Tässä ei nyt mielestäni ole aikaa
tehdä vaalikauden kestäviä
selvityksiä. Jokainen hukattu

tää suojelun tarpeen perustua todelliseen tilanteeseen
ja oleskeluluvan pituuden on
oltava asianmukainen, Eerola jyrähtää.
Eerola kysyy myös, miksi turvapaikanhakijoita ei palauteta lähtömaiden turvallisiin osiin.
– Itäukrainalaisia lähetetään
Ukrainan länsiosaan, joten
Somalian suhteen pitää soveltaa yhdenvertaista linjaa.
Esimerkiksi Somalian Hargeisa ja muut pohjoisalueet soveltuvat hyvin elämiseen, hän
jatkaa.
Vaikka henkilö ei itse olisi maan turvalliselta alueelta
kotoisin, on inhimillistä, että
henkilö saa turvaa läheltä
omaa kotimaataan ja omaksumaansa kulttuuria, valtiopäivätoimessa todetaan.

päivä tulee kalliiksi.
Jo pelkästään 500 pakolaisen asuttaminen vastaanottokeskuksissa maksaa Halla-ahon mukaan yli kolme ja
puoli miljoonaa euroa puolen
vuoden ajalta.
– Suomeen tulee Ruotsista päivittäin satoja Irakin, Somalian ja muiden kolmansien maiden kansalaisia, joilla
ei ole maahantuloon oikeuttavia dokumentteja, ja joiden pitäisi Dublin-järjestelmän puitteissa rekisteröityä
turvapaikanhakijoiksi muualle kuin Suomeen, Halla-aho
huomauttaa.
- Sen sijaan, että Ruotsi EUsitoumustensa mukaisesti rekisteröisi nämä ihmiset ja
estäisi heidän matkustamisensa, Ruotsin hallitus, Ruotsin poliisi, Ruotsin punainen
risti ja Ruotsin rautatieyhtiö
ohjaavat tulijoita alueensa
halki Suomeen.

Eurooppa
sulkemassa rajojaan
SAKSA päätti sulkea väliaikaisesti rajansa Schengen-sopimuksen vastaisesti voidakseen hallita maahanmuuttoa.
Päätös on saanut muut kauttakulkumaat vaikeuksiin.
Schengen voidaan poikkeustilanteissa purkaa väliaikaisesti. Näin on tehty esimerkiksi
tärkeiden kokousten yhteydessä.
Itävallassa pelätään, että
Saksan sulkiessa rajansa maa
joutuu itse huolehtimaan
kymmenistä tuhansista ihmisistä. Tämä pakotti Itävallan sulkemaan Unkarin vastaisen rajan.
Unkari sulki rajansa jo aikaisemmin. Uuden lain voimaantulo tarkoittaa, että maahan
pääsee vain rajanylityspaikoilta. Muualla rajanylitys tulkitaan tunkeutumiseksi, ja siitä

seuraa vankeutta tai karkotus. Unkari otti käyttöön rajatarkastukset jo yhdellä suurella rajanylityspaikalla Serbian
vastaisella rajalla.
Myös Slovakia on ilmoittanut aloittavansa rajatarkastukset Itävallan ja Unkarin
rajoillaan. Puola ilmoitti olevansa valmis turvautumaan
rajatarkastuksiin.
Saksa on tähän asti esiintynyt vastaanottavaisena turvapaikanhakijoille. Kriitikot
väittävät, että nimenomaan
Saksan suopea vastaanottopolitiikka on rohkaissut yhä
useamman hakeutumaan Eurooppaan Lähi-idästä. Saksaan on arveltu saapuvan
noin miljoona turvapaikanhakijaa kuluvan vuoden aikana.

Turvapaikanhakijoita ei näy leipäjonoissa
NETISSÄ on liikkunut huhuja, joiden mukaan vähävaraisille tarkoitetuista leipäjonoista
Turussa on jaettu ruokaa myös
vastaanottokeskuksille. Turun
Pelastusarmeija kiistää huhut ja
sanoo, ettei heillä ole mitään tekemistä vastaanottokeskuksien
kanssa.
- Pelastusarmeija ei edes voisi

auttaa pakolaisia, vaikka haluaisi. Sen takia turvapaikanhakijoita
ei ole koskaan näkynyt ruokajonoissakaan. Tähän on yksinkertainen syy: ilman Kela-korttia
ruokaa ei anneta. Eikä heillä ole
edes tarvetta tulla ruokajonoon.
Heille jaetaan ruokaa vastaanottopaikoissa, palvelukeskuksen johtaja Johanna Menander

kertoo.
Kelan tutkija Jussi Tervola kohahdutti hiljattain paheksumalla
puheita turvapaikan saaneiden
sosiaalietuuksien leikkaamisesta.
- Jos turvapaikan saaneiden sosiaalitukia leikataan, niin se voi
ajaa heitä hankkimaan elantoa
leipäjonojen kautta, Tervola varoitti Ylen Uutisissa.
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