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Hallitus perui leikkauksen
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asumistukipäätöksestä

Sote-sopu
syntyi Suomen
kansa voitti
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Isis ja nuoret miehet

“Tämä osoittaa, että
päätöksenteossa on
mukana vastuunkannon
lisäksi inhimillisyyttä ja
oikeudenmukaisuutta.”
- Erittäin hyvä uutinen ja annan
ministeri Hanna Mäntylälle
siihen johtaneesta työstä täydet
pisteet, Riikka Slunga-Poutsalo
antaa kiitosta.

EDUSTAAKO Isis islamia? Vastaus ei ole yksiselitteinen. Moni maailmanlaajuinen muslimijärjestö kiistää asian jyrkästi. Ovatpa monet imaamit antaneet fatwojakin Isisiä vastaan. Asia selittynee ainakin osaksi sillä, että ultrakonservatiivinen Isis pitää maltillisempia muslimeja harhaoppisina ja siksi
vihollisinaan. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama puolestaan kieltäytyy kutsumasta Isisiä edes uskonnolliseksi liikkeeksi, jotta se ei saisi tämän
vuoksi kannattajia.
TOISAALTA: Isis perustaa oppinsa Koraanin ja hadith-kirjoitusten kirjaimelliseen, muinaiseen tulkintaan. Isis edustaa islamia, huomauttaa Princeton-yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Bernard Haykel Atlanticlehdessä.
ISLAMILAINEN valtio on - nimensä mukaisesti - erittäin islamilainen. Tosin Isis ei ole täysin puhdasoppinen. Se on Haykelin mukaan muokannut
tiettyjä oppeja oman politiikkansa kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi.
Haykel muistuttaa myös, että Isisin tulkinta islamista ei ole ainoa oikea.
Maltillisemmatkin suuntaukset voivat yhtä lailla todeta edustavansa islamia.
KENEN tulkinta on oikea? Vaikea sanoa. Isis pitää omasta tulkinnastaan
kiinni sen verran tiukasti, että on julistanut 200 miljoonaa shiia-muslimia
vihollisekseen.
Entä mitä liike haluaa? Viime kädessä kyse on kahden islamilaisen pääsuuntauksen, sunnien ja shiiojen välisestä valtataistelusta. Lisäksi Isis pyrkii laajentamaan Syyriassa käytävän sodan muillekin alueille, kuten esimerkiksi
Pariisin kaduille. Liike on monilla tavoin poikkeuksellinen, ja se on onnistunut värväämään kannattajia kautta maailman. Mutta miten muinaiseen uskontotulkintaan perustuva liike pystyy tavoittamaan länsimaissa asuvia nuoria?
ISIKSEN värväysprosessia on vaikea ymmärtää, ellei ensin syvenny liikkeen
opetuksiin lopun ajoista ja tulevasta maailmanlopusta, apokalypsista. Se eroaa tämän piirteensä vuoksi ratkaisevalla tavalla esimerkiksi Al-Qaidasta. Lopun aikojen enteenä Isis odottaa ”Roomasta saapuvaa armeijaa”, joka kukistetaan Syyriassa Dabiqin kaupungissa lähellä Aleppoa. Tämän taistelun
myötä pitäisi alkaa lähtölaskenta maailmanlopun tapahtumille. Mahdi-nimisen messiaaninen hahmo ilmestyy, ja muslimeille povataan lopullista voittoa
maailmanlopun alla.
TÄLLAISET pohdinnat innostavat monia. Mirror-lehden heinäkuussa teettämän kyselyn perusteella huikeat 1,5 miljoonaa brittiä tukee Isisiä. Potentiaalisia kannattajia on maailmassa miljoonia.
HOLLYWOOD soveltaa lähes kaikissa elokuvissaan ikuista taistelua hyvän
ja pahan välillä. Isisin propagandakone tekee periaatteessa samaa. Se jauhaa
verkon kautta maailmalle massiivisen määrän sotakuvastoa, joka vetoaa täsmälleen samaan kohderyhmään kuin toimintaelokuvatkin – nuoriin miehiin.
ERITYISEN voimakkaasti Isisin propaganda uppoaa syrjäytyneisiin, vankila- ja päihdekierteiseen joutuneisiin nuoriin. Jotkut houkutellaan riveihin
pienin kuiskutuksin, lupauksin tulevasta suuruudesta. Aikaisemman surkean elämän poispyyhkiytymisellä. Kunnian palautuksella. Lupauksin vallasta,
merkityksestä elämässä, suuruudesta.
OSA radikalisoituu pelkkää verkkopropagandaa lukemalla.
Muutos tapahtuu nopeasti. ”Aivopesu on helppoa”, kertoi minulle eräs henkilö, joka on keskustellut suomalaisten radikalisoituneiden ihmisten kanssa.
ISISIN sosiaalisessa mediassa toimivaa tukiverkostoa kutsutaan toisinaan
nimellä fanipojat (engl: ”fanboys”). He muodostavat verkon, jossa tietyt keskeiset toimijat välittävät Isisin ideologian mukaisia viestejä. Eräs tällaisista
henkilöistä on Australiassa asuva, Koraaniin erittäin syvällisesti perehtynyt
hengellinen opettaja Musa Cerantonio.
ATLANTIC-LEHDEN toimittaja Graeme Wood tavoitti Isis-opettajan ja
onnistui saamaan häneltä haastattelun. Tämä kertoi, että nuoria saadaan
mukaan yksinkertaisilla kysymyksillä:
- Haluatko tosissasi elää lopun elämästäsi kotikaupungissasi, syöden samaa
ruokaa, katsellen jalkapalloa telkkarista? Haluatko, että noissa asioissa on
elämäsi koko sisältö?
- Vai haluatko mukaan ihmiskunnan historian tärkeimpään koitokseen, apokalyptiseen taisteluun?
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Hallitus
perui
eläkeläisten
asumistuen
leikkaukset
Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka SlungaPoutsalo kiittää sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän työtä, jonka tuloksena eläkeläisten
asumistuki säilyy ja lääkekorvauksiin tulee suunniteltua pienemmät leikkaukset.
PÄÄTÖS on erittäin hyvä uutinen ja annan
ministeri Hanna Mäntylälle siihen johtaneesta työstä täydet pisteet. Hän laittoi
alulle prosessin, jossa selvitettiin tarkkaan
säästöjen vaikutukset ja kyettiin uudelleenarvioinnin pohjalta muuttamaan suunnitelmia, perussuomalaisten puoluesihteeri
Riikka Slunga-Poutsalo kiittää.
Mäntylän mukaan hallitus perui eläkkeensaajien asumistuen yhdistämisen yleiseen
asumistukeen, koska osa eläkkeensaajista
olisi joutunut täysin kohtuuttomaan tilanteeseen. Lisäksi ensi vuodelle suunniteltuja lääkesäästöjä kohtuullistetaan merkittävästi.
– Tämä osoittaa, että päätöksenteossa on
mukana vastuunkannon lisäksi inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, SlungaPoutsalo sanoo.
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Kova työ kantaa hedelmää
Slunga-Poutsalon mukaan nyt alkaa näkyä, mitä varten perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa.
– Joillakin on saattanut olla sellainen
kuva, että päätökset syntyisivät hetkessä.
Näin ei tietenkään ole. Hallituksen vahvistamat päätökset ovat kuitenkin perussuomalaisten ajaman politiikan ja pitkäjänteisen työn tuloksia.
Hallitus on päättänyt eläkeläisten asumistuen lisäksi omaishoidontuen ja takuueläkkeen korotuksesta sekä Yle-verosta vapauttamisesta.
– Tämä osoittaa, mihin hallituksen päätökset kohdentuvat. Meidän tavoitteenamme on pelastaa Suomi talouskurjimuksen

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ilmoitti viime viikolla,
että eläkeläisten asumistuen leikkaukset on peruttu.

syövereistä ja huolehtia samalla heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista, Slunga-Poutsalo tähdentää.

Suomalaisista huolehditaan
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho on tyytyväinen
Mäntylän saavutukseen ja antaa sille eduskuntaryhmän täyden tuen.
– Ministeri Mäntylä on osoittanut, että
hän pitää kaikista pienituloisimpien puolta.
Tämä on oikeansuuntaista politiikkaa, Terho kiittää.
Perussuomalaiset juhlivat 20-vuotista taivaltaan Turun puoluekokouksessa viime kesänä. Terho muistuttaa, että perussuomalaiset puolustaa edelleen linjansa mukaisesti
pienituloista kansanosaa.
– Hallituspuolueena olemme tuore, mutta
me olemme ottaneet vahvan jalansijan. Jatkamme perustyötä kaikkien suomalaisten
puolesta ja teemme hyvää yhteistyötä muiden hallituspuolueiden kanssa, Terho painottaa.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA LEHTIKUVA

Eläkeläiset iloitsevat
asumistukipäätöksestä
JYVÄSKYLÄSSÄ asuva Jouko Mäkinen oli
iloisella mielellä päiväkävelyllä, kun hän
kuuli, että eläkeläisten asumistuen leikkaus perutaan.
– Hyvin toimittu ministeri Hanna Mäntylältä. Päätös oli oikea ja se koskee kaikkia meitä vähäosaisia, Mäkinen sanoo
tyytyväisenä.
Hallituksen tarkoitus yhdistää yleinen
asumistuki ja eläkeläisten asumistuki olisi pienentänyt kymmenien tuhansien
eläkeläisten tukea.
– Itse olen ollut tavallinen työmies ja
ei niistä tienesteistä hääppöistä eläkettä
kertynyt. Kyllä ne ovat huvenneet sairastelun myötä.
Mäkinen olisi ollut pulassa, jos asumistukea olisi leikattu.
– Minulle vuokrakaksiossa yksin asuvalle tuki on erittäin merkittävä. Jos se oli-

si viety pois, niin olisin joutunut muuttamaan pois kodistani, Mäkinen kertoo.
Mäkisen tapaan eläkkeellä oleva jyväskyläläinen Aune Niininen iloitsee hallituksen päätöksestä.
– Me olemme ansainneet eläkkeemme työllä. Minäkin olin piikomassa jo
13-vuotiaana. On toki rikkaitakin eläkeläisiä, mutta enemmän on meitä pienellä
rahamäärällä sinnitteleviä, joten tuki on
tarpeen, Niininen toteaa.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n puheenjohtaja Matti Hellstenin mukaan
asumistukien leikkaus olisi koskenut karkeasti noin 200 000 eläkeläistä.
– Toteutuessaan leikkaus olisi kohdellut
rankalla kädellä suurta joukkoa suomalaisia, joten kiitämme hallituksen päätös- Jyväskylässä asuva Jouko Mätä. Tervetullut päätös on myös pienentää kinen nostaa peukkua hallituksen päätökselle.
lääkekorvauksista tehtäviä säästöjä.
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“Terve kilpailu on
paikallaan, mutta
epäterve on
torjuttava.”

Perussuomalaiset tyytyväisiä:

Suomen kansa voitti
Sote-uudistus on historiallinen hanke,
joka turvaa ihmisille lähipalvelut myös
tulevaisuudessa.
SOTE-UUDISTUS alkoi keväällä
2005, jolloin Vanhasen ensimmäinen
hallitus päätti aloittaa Paras-hankkeen.
Viime vaalikaudella sote-uudistusta tehtiin tiiviisti, mutta ilman tulosta.
Sipilän hallitus laati linjauspäätökset
viidessä kuukaudessa. Nyt ministeriöt
pääsevät kirjoittamaan lakiesityksiä ja
alueilla päästään valmistelemaan valtavaa uudistusta viivytyksettä.
Kysymyksessä on itsehallintoalueuudistus, jonka tärkeimpänä osana on
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Se koskee myös muita alueellisia
palveluja ja toimintoja.

Kestävyysvaje pienenee
3 miljardilla eurolla
Ensiksi tärkeintä on se, että uudistus
sisältää sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation. Taloudelliset säästöt, jotka uudistuksesta seuraavat,
syntyvät pääosin juuri tästä. Uudistus
pienentää kestävyysvajetta 3 miljardilla eurolla 10 vuodessa.
Toinen tärkeä tavoite on se, että uudistus viisaasti alueilla toteutettuna
turvaa ihmisille lähipalvelut. Tämä
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on perussuomalaisten voimakkaasti
korostama tavoite. Pihtiputaan mummon palvelut ovat yhtä tärkeät kuin
töölöläislapsen.
Kolmas tärkeä tavoite on demokratian vahvistaminen. Itsehallintoalueilla palvelujen käyttäjille ja asukkaille tulee oikeus valita suorilla vaaleilla
ne poliittiset päättäjät, joilla on vastuu
tärkeimmistä yhteiskunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista eli
sote-palveluista.

Miksi 15-18
aluetta?
Perussuomalaisten tavoite on se, että
itsehallintoalueet vastaavat ihmisten
luonnollisina ja tuttuina pitämiä alueita. Kun korostamme lähipalveluiden
tärkeyttä, on selvää, että alueet eivät
voi olla kohtuuttoman laajoja. Vaaleilla valittavien päättäjien tulee olla
tuttuja ja läheisiä. Nämä tekijät puoltavat hallituksen valitsemaa 15-18 alueen mallia.
Itsehallintoalueille siirtyvät tehtävät
ovat osin sellaisia, että 18 alueen jako
on niille sopiva. Näitä ovat mm. sosiaalipalvelut ja alueiden käyttöratkaisut. Eräät toiset palvelut edellyttävät

laajempaa aluetta. Näitä ovat mm. erikoissairaanhoito sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasioihin liittyvät
tehtävät. Näiden osalta linjaukseen
on kirjattu itsehallintoalueiden yhteistyö. Tämä on perusteltua.
Perussuomalaiset pitää 15-18 alueen
määrää hyvänä, kun alueiden järkevää
yhteistyötä käytetään tehokkaasti ja
joustavasti hyväksi. Alueiden määrää
voidaan myöhemmin arvioida.
Sote käsittää 22-24 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Sen palveluksessa on noin 200 000 ihmistä.
Sote-kiinteistöjen arvoksi on laskettu
runsaat 10 miljardia euroa. Sote-palvelujen järjestäjiä on satoja.
Sote-palveluiden kustannukset kasvavat nykyisin noin 2,4 % vuodessa.
Uudistuksen toteuduttua kasvu alenee noin 0,9 prosenttiin. Tämä 1,5
prosenttiyksikön kustannusten aleneminen merkitsee noin 350 miljoonan
euron vuosittaista kustannustason
leikkaantumista. 10 vuodessa tämä
merkitsee 3,5-3,6 miljardia euroa. Varovaisestikin arvioituna tavoiteltu -3
miljardin euron kestävyysvajevaikutus toteutuu.

Itsehallintoalueiden
tehtävät ja rahoitus
Hallituksen linjauksessa on lueteltu
niitä tehtäviä, jotka siirtyvät itsehallintoalueille. Lisäksi ministeriöt selvittävät ne muut tehtävät, jotka ovat
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Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi oli mukana sote-ryhmässä, joka
pääsi sopuun sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksista.
mahdollisia ja järkeviä siirrettäviksi.
Perussuomalaiset lähtee siitä, että
ne tehtävät, joihin liittyy poliittista
harkintaa, tulisi siirtää demokraattisten itsehallintoalueiden vastuulle. Ne
tehtävät, jotka ovat puhdasta viranomaistoimintaa, on syytä hoitaa muualla keskus- ja aluevirastoissa.
Merkittävimmät säästöt syntyvät
kiinteistöjen, henkilöstön, laitteiden,
ICT-toimintojen, hankintojen jne. tehostumisen kautta. Myös terve kilpai-

lu alentaa kustannuksia.
Soten rahoituksesta hallitus sopi
20.10.2015. Perussuomalaiset pitää alkuvaiheessa parhaana päärahoitusmuotona valtion rahoitusta. Jatkossa
yhtenä vaihtoehtona on oma alueiden
verotusoikeus. Se merkitsee kuitenkin
suurta verojärjestelmän mullistusta ja
vaatii valmisteluaikaa enemmän kuin
on käytettävissä, koska uudistus tulee
saada voimaan 1.1.2019. Itsehallintoalueilla on luonnollisesti myös palvelu- ja asiakasmaksutuloja. Tasausjärjestelmä on myös tarpeen.

Valinnanvapaudelle
rajat
Hallituksen linjauksessa todetaan
sote-palveluista muun muassa, että
valmistelussa luodaan menettelyt ja
edellytykset, joilla turvataan uusien
toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota
palveluita.
Sote-palvelut on avattu jo aiempien hallitusten aikana kilpailulle. Suomeen ovat tulleet suuret kansainväliset yritykset, joiden kautta verovaroja
valuu jopa veroparatiiseihin. Tämän
kehityksen hallitsemiseksi perussuomalaiset pitää edellä mainittua pkyritysten aseman turvaamista itsehallintoalueiden oman tuotannon
edellytysten takaamisen rinnalla tärkeänä. Terve kilpailu on paikallaan,
mutta epäterve on torjuttava, mikäli
se EU-säädösten puristuksessa on vielä mahdollista.

Potilaan/asiakkaan valinnanvapaudesta laaditaan lainsäädäntö, jolla
luodaan suomalainen malli. Sen luomisessa otetaan huomioon muiden
maiden hyvät ja huonot kokemukset.
Perussuomalaiset korostaa, että huolellisesti määritetty valinnanvapaus
osaltaan poistaa nykyisen epätasa-arvon ja nopeuttaa palvelujen saantia
kustannustehokkaasti.

Muita vaikutuksia
Itsehallintoalueuudistuksella
on
suuri vaikutus kuntiin, joiden tehtävämäärä puolittuu. Siksi Perussuomalaiset pitää tärkeänä, että uudistuksen
rinnalla toteutetaan Tulevaisuuden
kunta -hanke.
Uudistukset on kaikilta osin toteutettava hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Perustuslainmukaisuus ratkaistaan
viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.
Uudistuksessa on suuri määrä vaikeita teknisluonteisia yksityiskohtia.
Uskomme kuitenkin, että hallitus pääsee niistä sopimukseen, kun poliittiset
päälinjaukset on sovittu.
Perussuomalaiset on hallituksessa
aktiivinen uudistuspuolue. Olemme
tyytyväisiä tehtyihin päätöksiin, joissa on vahva kädenjälkemme. Hallitus
jatkaa Suomen uudistamista rohkeilla
toimenpiteillä ja todellisilla näytöillä.
QTEKSTI TOIMI KANKAANNIEMI
KUVAT LEHTIKUVA

PS vahvasti sotesovun takana
Pitkään odotettu ja monta kertaa yritetty
sote-ratkaisu saatiin viimein syntymään kovien neuvottelujen ja vaikean hallituskriisin päätteeksi, josta ei dramaattisia vaiheita
puuttunut.
VAIKKA valtakunnan media on
nyt keskittynyt vääntämään uutista siitä, voittiko neuvotteluissa keskusta vai kokoomus, niin tosiasiassa sote-sovun suurin voittaja oli
perussuomalaiset. Syntynyt ratkaisu oli pääpiirteissään hyvin samankaltainen kuin perussuomalaisten
kaksi vuotta sitten laatima peruskunta-piirikunta-malli.
– Perussuomalaiset hakivat koko
ajan ratkaisua – ei julkisuutta. Minua kyllä massiivisesti harmitti prosessin aikana tietovuodot niin
sanotuista ”hallituslähteistä”, perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini kirjoitti
plokissaan.
– Päätös on historiallinen. Tätä
tahkoa on väännetty vuosikausia.
Kyllä se vaan niin oli, että perussuomalaisia tarvittiin tämän ratkaisun synnyttämiseen. Erityiskiitoksen ansaitsee ministeri Hanna
Mäntylä. Hän on puskenut asiaa
sitkeästi eteenpäin.
Soini antaa kiitosta myös perussuomalaisten eduskuntaryhmälle.

Sote-väännössä Vesa-Matti Saarakkalan ja Toimi Kankaanniemen kanssa mukana ollut kansanedustaja Pirkko Mattila iloitsee
siitä, että perussuomalainen peukalonjälki näkyy myös sote-ratkaisussa.
– Suurimman työn sote-ratkaisun eteen teki tietysti ministeriryhmä eli Hanna Mäntylä, Timo Soini,
Jari Lindström ja Jussi Niinistö,
joille kiitos kuuluu, Mattila sanoo.
Mattila painottaa, että syntynyt sote-ratkaisu on kivijalka, jonka pohjalle on hyvä lähteä rakentamaan käytännön hallintomallia.
Mattila jatkaa tätä työtä hallintovaliokunnassa Saarakkalan ja Kari
Kulmalan kanssa.
– Hiukan olen hämmästynyt niistä puheista, että tehty ratkaisu on
tullut joillekin yllätyksenä. Asiantuntijalausunnoissa ja selvityksissä on todettu, että tällä mallilla saavutetaan toimivimmat ratkaisut
hallintomallin rakenteen uudistamiseksi ja parhaiden säästöjen saavuttamiseksi.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN PUHEENJOHTAJA
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KO LU M N I

0,2 PROSENTTIA
KUUKAUDESSA RIITTÄÄ
VAALIVOITTOON
MINUN on vaikea ymmärtää hätähousuja ja tappiomielialaa. Politiikka on
pitkäaikaista vaikuttamista. On totta, että gallupkannatuksemme on laskenut. Olen elänyt puolueessamme sen ajan, jolloin gallup seilasi molemmin
puolin yhtä prosenttia. Olemme joutuneet kovaan paineeseen, se on kestettävä. Kohkaamisella ja tempoilulla emme saa tulosta aikaan.
VAALEJA ei pidetä joka päivä. Jos gallupkannatuksemme nousee tästä päivästä eteenpäin joka kuukausi 0,2 prosenttiyksikköä, saavutamme vaalivoiton 2019. Mahdotontako? Ei ole. Se on työstä ja linjasta kiinni. Minä en ole
luopunut puolueen ohjelmasta enkä yhdestäkään sen periaatteesta. Perussuomalaiset eivät ole luopujien puolue. Vaikeuksien koittaessa emme pötki pakoon.
OMAN puolueen haukkuminen julkisuudessa heikentää puoluetta. Kritiikkiä tarvitaan, mutta se annetaan omassa keskuudessa. Sitä ei suitsita, sitä tarvitaan. Kritiikki ei yksin riitä, tarvitaan parannusesityksiä ja kansan parissa
liikkumista. Menen aina juttusille, kun olen liikkeellä ja saan paljon palautetta.
HAUKKUJAKIN tulee ja sitten puhutaan. Sanon suoraan, koska olen suora
mies. Sitä ihmiset arvostavat. Kannattajamme kaipaavat keskustelua ja tietoa. Meillä on paljon kannattajia, jotka eivät petä ja jätä. Heitä on arvostettava ja rohkaistava. Nyt on pantava hanttiin kahvipöytäkeskusteluissa ja työpaikoilla.
ELÄMME poikkeuksellisen kovaa aikaa. Puolessa vuodessa moni asia on
muuttunut. Me olemme maksaneet siitä kovaa hintaa. Paha maailma ei mene
pois silmät ummistamalla, on elettävä tosielämässä eikä haavemaailmassa.
SAIMME korjattua eläkeläisten asumistuen leikkauksen. Saimme myös takuueläkettä nostettua. Arvonlisävero ei nouse. Teimme rutkasti töitä näiden
tulosten eteen. Suomen talous on saatava nousuun. Ilman kannattavia yrityksiä ei synny työpaikkoja. Menestymistä on siedettävä. Meillä on työnantajapula. Saa menestyä.
KUNTAVAALIT ovat tärkeät. Ehdokashankinta ratkaisee. Jos joka toinen
puolueemme jäsen alkaa ehdokkaaksi, meillä on 5 000 ehdokasta - ja pärjäämme. Jos jokainen meistä on ehdokkaana tai hankkii yhden ehdokkaan,
jos ei itse asetu ehdolle, on meillä eniten ehdokkaita. Puolue elää jäsenistä ja paikallistoiminnasta. Se on puolueemme kannatuksen kivijalka. Liian
helposti huomio siirtyy hallitukseen ja eduskuntaan. Ministereitä ja kansanedustajia ei ole ilman puolueen perustaa.

ULKOMINISTERINÄ
OLEN saanut sekä kannustusta että kritiikkiä ulkoministeriydestä. Työn jälkeä ei monikaan ole moittinut. Mutta jääkö puolueelle tarpeeksi aikaa?
EI JÄÄ. Ei ole jäänyt enää vuosiin. Yksi ihminen ei pysty määräänsä enempää tekemään. Olen vaivoin ymmärtänyt tämän. Kun on tottunut painamaan
arjet ja viikonloput - sekään ei riitä. Mikään ei riitä, paitsi me yhdessä. ME.
PUOLUE on yhteisö, jossa tarvitaan jokaista, joka rakentaa. Myönteisyys on
voima, jolla saa muita mukaan. Emme voi elää menneisyydessä, siellä ei tapahdu enää mitään. Meidän ja minun on sopeuduttava nykytilanteeseen.
MEILLÄ on valtava määrä hyviä toimijoita paikallistasolta ministeriryhmään. Kaikkia tarvitaan. Minä haluan olla apuna, motivoida. Rohkaista. Yhdellä kärjellä emme ole pärjänneet enää vuosiin, menestys on yhteisen työmme tulos - kuten myös takaiskut.
MINÄ en ole rakastunut ministerinsalkkuun. Se on puolueen luottamustehtävä, minulle uskottu. Hoidan sen niin hyvin kuin taidan. Niin pitkään, kun
luottamusta on. Sama pätee puheenjohtajan tehtävään.
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- Terrorismille ei anneta
mahdollisuutta voittaa. Elämän
on jatkuttava,
ulkoministeri
Soini painottaa.

Ulkoministeri Pariisin iskuista:

Pelolla ei voi
hallita, kiristää
tai uhkailla
Ulkoministeri Timo Soini kuvasi Pariisin tapahtumia järkyttäväksi, brutaaliksi hyökkäykseksi Ranskaa ja koko Eurooppaa vastaan. Hän
painottaa, että demokratia ei tule
koskaan antautumaan tai kumartelemaan tällaisen väkivallan edessä.
EHDOTTOMAN tuomittavaa. Väkivalta ei saa ikinä voittaa, eikä sille saa antaa
periksi, ulkoministeri Timo
Soini painotti heti Pariisin
terrori-iskujen jälkeen Ylen
haastattelussa.
Iskun laajuus ja suunnitelmallisuus ja se, kuinka monesta paikasta isketään yhtä
aikaa, on Soinin mukaan
poikkeuksellista. Tämä herättää kysymyksiä siitä, kuinka laajasti organisoidusta
joukosta on kyse. Isku on vaa-
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tinut aseiden hankintaa, rahoitusta ja suunnittelua.

Demokratia
ei kumartele
terroristien
edessä
Kyllä maat tarvitaan taisteluun terrorismia ja väkivaltaa
vastaan. Viestin pitää Soinin
mukaan olla yksiselitteinen:
– Demokratia ei tule koskaan antautumaan tai kumar-

telemaan tällaisen väkivallan ja terroristiverkon edessä.
Terrorismille ei anneta mahdollisuutta voittaa. Elämän
on jatkuttava. Pelolla ei voi
hallita länsimaisia demokratioita, ei kiristää eikä uhata.
Soini muistuttaa, että ihmiskunta on ollut monenlaisen terrorin – kommunistisen
ja fasistisen - hirmutekojen
kohteena. Pariisin tapahtumat ovat yksi osa tätä jatkumoa.
– Kyllä nämä diktatuurit ja
hirmuvallat lopulta sortuvat
siihen omaan väkivaltaansa.
Hukkuvat siihen miekkaan,
johon ovat tarttuneet. Niitä vastaan pitää voimakkaasti
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taistella. Yksiselitteinen viesti yhteiskunnan joka tasolla pitää olla se, ettei tällaiselle
anneta periksi. Tälle ei anneta sijaa.

”Tästä ei kukaan
selviä yksin”
Soinilta kysyttiin, synnyttävätkö Pariisin iskut keskustelun turvapaikanhakijoihin
liittyvistä turvallisuusuhista.
– Kyllä tämä on varmasti asia, joka nousee esiin, Soini vahvisti.
Terroristien verkostoja ja
soluja voi olla eri puolilla
maailmaa. Jotkut voivat olla
lepäämässä, jotkut voivat olla

rekrytoimassa.
– Tästä ei kukaan selviä yksin, tässä tarvitaan kansainvälistä yhteisöä – Yhdysvaltoja, Venäjää, Irania, Suomea,
kaikkia.
– On ideologisesti motivoituneita ihmisiä, jotka eivät kaihda antaa omaa henkeään näiden perverssien ja
terroria edistävien päämääriensä eteen. Tässä on työsarkaa taistella tätä radikalisoitumista vastaan, mutta myös
niitä juurisyitä vastaan.
Lähi-Idän sodat ovat yksi
taustakuvio tähän, mutta tietenkään ei voi ajatella, että
terrorilla saa maailmassa jotain läpi. Koska jos sellainen

Pariisissa
tehtiin samanaikaisesti
seitsemän
terrori-iskua,
joissa kuoli
129 ja
loukkaantui
ainakin
352 ihmistä.

Terroristitutkija piti
Isis-uhkaa ”täytenä
satuna”
ULKOPOLIITTISEN instituutin (UPI) vanhempi tutkija
Teemu Sinkkonen arveli vielä syyskuussa, ettei terroristijärjestö Isisistä ole varaa Euroopalle.
Sinkkonen kritisoi UPI:n
verkkosivuilla julkaistavassa blogissaan julkisuuteen
vuotaneita tietoja, joiden
mukaan Isis soluttaa taistelijoitaan Eurooppaan turvapaikanhakijoiden joukossa.
– Tarina pakolaisten joukkoon soluttautuneista terroristeista näyttää siis nykytiedon valossa olevan täyttä
satua. Siitä huolimatta tämän
päivän Euroopassa maahanmuuttoa vastustavat poliit-

tiset tahot ovat toisintaneet
sellaisenaan Isisin propagandaa ja jopa vahvistaneet
sitä maalailemalla sen päälle omia uhkakuviaan, Sinkkonen kirjoitti.
Kaksi päivää Pariisin iskujen
jälkeen tutkijalla oli jo toinen
ääni kellossa. Hän selitti kirjoituksensa perustuneen sen
aikaisiin faktoihin ja Isisin tarkoitukseen lietsoa paniikkia
Euroopan maissa.
Lisäksi hän ilmaisi Ylen
haastattelussa huolensa Pariisin iskujen vaikutuksista
turvapaikanhakijoista käytävään keskusteluun Suomessa.

Schengen
lakkautettava

Yksi terrori-iskun tekijöistä oli Belgiassa syntynyt
Salah Abdeslam.

Suomi tukee Ranskaa
PUOLUSTUSMINISTERI Jussi Niinistö sanoo Suomen antavan tukensa Ranskalle, joka
on pyytänyt EU:n turvatakuiden käyttöönottoa.
- Pyyntö on merkittävä virstanpylväs EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kyseessä on ennen muuta
poliittinen toimi, jonka tarkoituksena on tiivistää jäsenmaiden yhteistyötä äärijärjestö Isisin vastaisessa
taistelussa.

- Suomi ottaa Ranskan
pyynnön vakavasti ja antaa
tukensa turvatakuiden puitteissa. Ensi vaiheessa annettava apu voi olla viranomaistoimintaa, esimerkiksi
poliisi- ja tiedusteluyhteistyötä. Tulevan vuoden alussa eduskuntaan tuodaan
nopeutetussa aikataulussa
lakiesitys, joka mahdollistaisi myös sotilaallisen avunannon, Niinistö kertoo.

malli leviää, terroria ja väkivaltaa syntyy vain entistä
enemmän. Terroristit pyrkivät Soinin mukaan iskemään
ihmisten turvallisuudentunteeseen ja pääsemään ihmisten ”pään sisään” ja sitä
kautta vaikuttamaan. Tämän
takia uhrit ovat satunnaisia.
– Syylliset on saatava kiinni, avoimuutta ja demokratiaa on puolustettava.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

RANSKAN iskut ovat saaneet
monet poliitikot esittämään
Schengen-sopimuksen uudelleenarviointia. Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo vaatii sopimuksen
lakkauttamista.
– Suomen on mahdollisimman nopeasti tehtävä kansallinen päätös rajatarkastusten käyttöönotosta. Näin
voidaan toimia väliaikaisesti jo nykyisen Schengen-sopimuksen puitteissa. Päätös
antaa lähtömaihin ja naapurimaissa oleville selkeän viestin Suomen tiukentuneesta
turvapaikkapolitiikasta, Elo
sanoo.
– Siirtolaiskriisin aikana Euroopan unionin ulkorajat
vuotavat, tietoa tulijoista ei
jaeta sovitusti jäsenmaiden
kesken ja terroristit voivat
toimia liian helposti maasta
toiseen. Jäsenmaa toisensa
jälkeen lipsuu yhteisistä pelisäännöistä. Schengen-sopimusta ei suunniteltu tällaiseen tilanteeseen, joten se
ei voi toimia tällaisessa tilan-

teessa.
Elon mielestä tosiasiat on
nyt tunnustettava.
– Schengen-sopimus on
lakkautettava, palautettava
EU:n sisäiset rajatarkastukset
ja mahdollisesti luotava uusi,
nykytilanteeseen sopiva sopimus rajojen yli liikkumisesta, Elo vaatii.
– Tammikuussa tehtyjä
Charlie Hebdon iskuja ja Pariisin terrori-iskua ei voi pitää yksittäisinä tekoina, vaan
ääri-islamistien sotana länsimaista demokratiaa ja vapautta vastaan. Länsimaiden
on ymmärrettävä, että terrorismin vastainen sota on todellisuutta ja muutettava politiikkaansa.
Elo ihmettelee, miten islamistijärjestö ISIS:n puhe
taistelijoiden tuomisesta
Eurooppaan turvapaikanhakijoiden joukossa kuitattiin
vielä syyskuussa satuiluksi.
– Kuinka usea päättäjä ja
asiantuntija vielä sulkee silmänsä todellisuudelta? hän
kysyy.
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rajalle “Minkääntamloauasnei
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna
Mäntylä ja europarlamentaarikko
Jussi Halla-aho vaativat turvapaikanhakijoiden pikakäännyttämistä
Suomen ja Ruotsin rajalla.

PERUSSUOMALAISTEN
europarlamentaarikko Jussi
Halla-aho esittää järeitä toimenpiteitä turvapaikkahakemusten jyrkän kasvun hillitsemiseksi.
Halla-ahon ehdottamiin
keinoihin kuuluvat Schengen-sopimuksen tilapäisen soveltamisen keskeyttäminen,
rajatarkastusten aloittaminen Ruotsin vastaisella rajalla ja maahanpääsyn estäminen niiltä, joilla ei ole siihen
vaadittavia dokumentteja. Lisäksi Suomen tulisi kieltäytyä
ottamasta turvapaikkahakemuksia vastaan Ruotsista saapuvilta.
Perusteeksi Halla-aho mainitsee sen, että tulijat saapuvat turvallisesta maasta, jossa
heillä on tosiasiallisesti ollut
mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua.
– Oikeus hakea turvapaikkaa on kirjattu Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, mutta tämä ei tarkoita,
että turvapaikanhakijalla olisi oikeus valita, mistä maasta hän kansainvälistä suojelua hakee. Päämiesten kokous
eli Eurooppa-neuvosto itse
asiassa vahvisti tämän tulkinnan maanantaina julkaistuissa päätelmissään, hän perustelee.

Lakeja rikottu
muualla
Halla-aho myöntää, että turvapaikanhakijoiden käännyttäminen rajalla ei ole nykyisen lainsäädännön puitteissa
ongelmatonta, mutta hän toteaa myös, että lakien ja asetusten rikkominen muissa jä-
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senmaissa on mahdollistanut
turvapaikanhakijoiden pääsyn Suomen rajalle.
– Tarvittaessa asiasta voitaisiin riidellä jälkikäteen
vaikka EU-tuomioistuimessa, mutta sekin olisi parempi
vaihtoehto kuin nykyisen tulijavyöryn jatkuminen.
Hän näkee, että pohjimmiltaan kyse on poliittisesta päätöksestä ja poliittisesta uskalluksesta. Poikkeuksellisessa
tilanteessa on pystyttävä tekemään tilanteen edellyttämiä ratkaisuja.
– Jos uskallusta luoviin ratkaisuihin ei ole, paniikkiratkaisuna voitaisiin harkita turvapaikkahakemusten
käsittelemistä rajalla ja hakijoiden majoittamista koko
prosessin ajaksi rajatulle alueelle, josta ei fyysisesti pääse
mihinkään muualle kuin takaisin Ruotsiin.

Väestön siirtäminen
ei ratkaise ongelmaa
Tämä ratkaisu ei Hallaahon mukaan loukkaisi tulijoiden oikeutta hakea turvapaikkaa Suomesta, mutta
se tekisi Suomesta niin epämieluisan kohteen, että siirtolaiset hakeutuisivat jonnekin muualle.
– Pitkin syksyä on ollut selviä merkkejä siitä, että Ruotsi aktiivisesti ohjaa ja avustaa
siirtolaisia Suomeen. Tärkeintä on saada vaellus loppumaan keinolla millä hyvänsä, koska minkään maan
julkinen talous tai yhteiskuntarauha eivät kestä tämänkaltaista siirtolaisuutta tällaisissa määrin.

julkinen
kestä tämänkaltaista
siirtolaisuutta.”

Vasta, kun akuutti tilanne
on otettu haltuun, voidaan
Halla-ahon mielestä yhtyä
keskustelemaan siitä, mikä
olisi kokonaisvaltainen ratkaisu Eurooppaan kohdistuvaan ja jatkuvasti yltyvään
siirtolaispaineeseen.
– Ratkaisu ei ole väestön
siirtäminen, koska potentiaalisia muuttohalukkaita on satoja miljoonia.

”Meillä ei ole
velvollisuutta ottaa
Ruotsista tulevia
ihmisiä”
Myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä esittää turvapaikanhakijoiden pikakäännytyksiä. Ministeri
Mäntylä otti asian esille hal-
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lituksen maahanmuuttotyöryhmän kokouksessa tällä viikolla.
Mäntylä perustelee esitystä Norjan vastaavilla toimenpiteillä. Norjan hallitus on
esittänyt lakia, jossa Venäjältä saapuvan turvapaikkahakemusta ei käsiteltäisi, koska
Venäjä on turvallinen maa.
Mäntylä soveltaisi samaa
periaatetta myös Suomen ja
Ruotsin välisellä rajalla.
– Ruotsi on turvallinen maa.
Pikakäännytysten tulee olla
mahdollisia myös meillä. Vaadin, että tämä asia selvitetään nopeasti, ja toteutetaan.
Meillä ei ole mitään velvollisuutta ottaa Ruotsista tulevia
ihmisiä.
Maahanmuuton ministerityöryhmään kuuluvat Hanna
Mäntylän ohella pääministe-

ri Juha Sipilä, ulkoministeri Timo Soini, valtiovarainministeri Alexander Stubb
ja valtiosihteerit toimivat tarvittaessa heidän sijaisinaan.
Ministeriryhmän jäseninä ovat myös ministerit Anu
Vehviläinen, Juha Rehula,
Olli Rehn, Jari Lindström ja
Sanni Grahn-Laasonen. Puheenjohtajana toimii sisäministeri Petteri Orpo.
Lehti on painettu juuri ennen maahanmuuton ministerityöryhmän kokousta, joka
pidettiin 18.11.
Tietoa kokouksen
sisällöstä:
www.suomenuutiset.fi
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Ruotsi aloitti
rajatarkastukset
RUOTSISTA tuli uusin
Schengen-sopimusmaa, joka
turvautui rajatarkastuksiin
voidakseen kontrolloida paremmin maahan tulevia siirtolaisia. Ruotsiin odotetaan
tänä vuonna saapuvan 200
000 turvapaikanhakijaa.
Ruotsin armeija on jo aiemmin hälytetty auttamaan rajaviranomaisia. Maa on myös
pyytänyt EU:lta apua siirtolaisongelmaansa. Ruotsin
maahanmuuttovirasto on
tällä viikolla ilmoittanut, ettei maassa ole enää tilaa tulijoille. Mikäli rajatarkastukset

rajoittavat siirtolaisten saapumista Ruotsiin, tulee sillä
olemaan heijastusvaikutuksia
muihin EU-maihin.
EU-maiden johtajien on
määrä kokoustaa torstaina Maltalla manner-Eurooppaa ravistelleen siirtolaiskriisin vuoksi.
EU:n pakolaisviranomaislähteiden mukaan Kreikan
kautta Eurooppaan tulee
joka päivä 6 000 uutta turvapaikanhakijaa. Eurooppaan
saapuu tänä vuonna lähes
miljoona turvapaikanhakijaa.

Tanska syyttää
naapuriaan
SYYTTÄKÄÄ turvapaikkatilanteesta itseänne. Näin
Tanskan hallitus vastasi Ruotsille, joka pyysi EU:lta apua
hallitsemattomaksi riistäytyneeseen turvapaikkakriisiin.
Asiasta kertoi Nyheter Idag.
Ruotsin maahanmuuttopolitiikka on ollut viime vuosina
Euroopan ja koko maailmankin mittakaavassa hyvin liberaalia. Ruotsiin on jatkuvasti
suuntautunut paljon tulijoita, mutta nyt heitä on ennätyksellisen paljon. Ennätysviikolla Ruotsiin saapui 10 822
tulijaa.
Harva ruotsalainenkaan
hehkuttaa enää avointa kansankotia. Sanomalehti Aftonbladet kirjoitti äskettäin, että
enää yksi kymmenestä ruotsalaisesta toivoo maan vas-

”Ruotsi on
turvallinen
maa. Meillä
ei ole mitään
velvollisuutta
ottaa
Ruotsista
tulevia
ihmisiä.”

taanottavan lisää pakolaisia.
– Ruotsalaiset ovat itse ajaneet itsensä tähän tilanteeseen. He ovat vuosikausia
harjoittaneet äärimmäisen
sallivaa maahanmuuttopolitiikkaa, Tanskan maahanmuutto- ja integraatioasioista vastaava ministeri Inger
Støjberg totesi.
Hän kertoi paikallisen TV2:n
haastattelussa myös, että
Tanska saattaa kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa vielä entisestään.
Ruotsille ei Tanskalta heru
apua eikä ymmärrystä. Tanskan ulkoministeri Kristian
Jensen totesi, että Ruotsi on
itse vastuussa päätöksistään
ja joutuu nyt elämään seuraustensa kanssa.

Norja suunnittelee
pikakäännytyksiä
NORJA suunnittelee Venäjän kautta maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden pikakäännyttämistä. Norjan
hallitus ajaa lakia, jonka mukaan Venäjälle oleskeluluvan
saaneiden pakolaisten turvapaikkahakemuksia ei käsitellä Norjassa.
Norjaan on saapunut tänä
vuonna Venäjän rajan yli tuhansia turvapaikanhakijoita,
kun viime vuonna hakijoita

oli vain 20. Maassa pelätään,
että luku saattaa nousta yli
5 000:teen vuoden loppuun
mennessä.
Norjan oikeusministeriö on
jo ilmoittanut, että Venäjältä
saapuvien turvapaikanhakijoiden hakemukset on jäädytetty. Maa on myös vedonnut
Venäjään, ettei se päästäisi
viisumittomia henkilöitä rajanylityspaikoille.
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Suurin osa tulijoista
on elintasosurffareita
Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo
varoitti jo muutama kuukausi sitten, että suuri osa Suomeen
saapuvista turvapaikanhakijoista on elintason perässä kulkevia siirtolaisia. Nyt sen myöntää myös sisäministeri Orpo.
SISÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) sanoi sen
viimein ääneen: vain joka
kolmas Suomeen pyrkivä turvapaikanhakija täyttää turvapaikkakriteerit.
– Parempi myöhään kuin
ei milloinkaan, perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka
Slunga-Poutsalo toteaa.

Poliittinen oppositio
ja media torjuivat
Perussuomalaiset totesivat Slunga-Poutsalon mukaan
jo kuukausia sitten, että suurin osa Suomeen pyrkijöistä
on tulossa leveämmän leivän
perässä eikä todellista turvaa
hakien.
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– Teimme tuolloin tarkan
analyysin toteutuneista turvapaikkatilastoista. Päädyimme arvioon, että noin neljä viidestä hakijasta ei täytä
kriteerejä. Sanoimme tämän
ääneen ja vaadimme, että
elintasosurffarit on käännytettävä pikaisesti.
- Poliittisen opposition ja
median torjuntareaktio oli
äärimmäisen voimakas, mutta kuten nyt nähdään, arviomme oli oikea, SlungaPoutsalo huomauttaa.

Suomeen neljänneksi
eniten tulijoita
Suhteutettuna väkilukuun
Suomeen saapuu tällä hetkel-

lä neljänneksi eniten turvapaikanhakijoita Euroopassa.
Pohjoismaat ovat voimakkaan siirtolaisvirran kohteena. Jopa erittäin sallivaa
maahanmuuttopolitiikkaa
harjoittanut Ruotsi on joutunut toteamaan, ettei uusille
tulijoille ole enää tilaa.
- Suomen on nyt ymmärrettävä tilanteen vakavuus ja
toimittava ripeästi sen edellyttämällä tavalla. Kansalaisten oikeustaju ei hyväksy sitä, että elintasopakolaiset
lasketaan rajan yli eikä heitä käännytetä heti takaisin
turvallisiin lähtömaihin kuten Ruotsiin. Suomen puolella turvapaikanhakijat ovat
suomalaisten veronmaksaji-
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Suurin osa Suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista on
nuoria miehiä.
en kontolla vähintään kuusi kuukautta, pahimmillaan
vuosia, puoluesihteeri varoittaa.
– Suomen valtiolla ei ole va-

raa tällaiseen ”turvapaikkaturismiin”.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

RIIKKA SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN PUOLUESIHTEERI

Q

KO LU M N I

Saako turvapaikanhakijoita
kutsua elintasosurffareiksi?
PARI kuukautta sitten, kun turvapaikkakriisi alkoi isolla voimalla, tein lehdistötiedotteen, jonka otsikointi ja sisältö
herättivät järkyttävän vasta-aallon. Elintasosurffarit-sanaa ei saa käyttää, enkä
voi mitenkään lähteä analysoimaan etukäteen tulijoiden tulevia päätöksiä. Jopa
valtakunnallisesti nimekkäät artistit solvasivat minua Twitterin puolella sivistymättömäksi rasistiksi. Ja taisi asian
päällä istuva ministerikin olla sitä mieltä julkisuudessa, että tiedotteeni oli mitä
sopimattomin.

PS-ryhmä: Suomen
kantokyky on ylitetty
SUOMEN kantokyky on ylitetty, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo
Terho.
– Teltta- ja konttimajoitusta talvella, arviolta satoja miljoonia euroja lisää lainaa pakolaiskriisin
hoitoon ensi vuodelle, Supon päivitetty turvallisuusarvio. Ne kaikki
puhuvat sen puolesta, että raja on
tullut vastaan.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä muistuttaa, että miljoonat
ihmiset Euroopan porteilla vasta
harkitsevat liikkeelle lähtemistä.
Jo pelkästään tänä vuonna saapuneista turvapaikanhakijoista kertyy tulevaisuudessa miljardiluokan kustannukset.
– Korjaamme edellisten hallitusten löyhän maahanmuuttopolitiikan hedelmiä. Kukaan ei tiedä,
miten edes nykyisistä maahanmuuton kustannuksista selvitään:
velalla, lisäleikkauksilla vai maahanmuuttoverolla? Tilanne on
kestämätön ja hallituksen on nopeasti päätettävä seuraavista toimista maahanmuuton saamiseksi
hallintaan, Terho vaati.
Eduskuntaryhmä pohti ryhmäkokouksessaan erilaisia keinoja maahanmuuttopolitiikan
järkevöittämiseksi. Esillä oli vas-

taanottorahan korvaaminen pelkällä ylöspidolla, avun lisääminen
lähtöalueilla ja turvallisten maiden
läpi tulevien turvapaikanhakijoiden käännyttäminen.
– Ryhmä kannustaa hallitusta
kiirehtimään toimia, joilla turvapaikkahakemusten valitusten käsittelyaikoja saadaan lyhennettyä
minimiin nykyisestä jopa vuodesta.
– Suomi on toistuvasti vaatinut
EU:n yhteisten pelisääntöjen noudattamista ja antanut kärsivällisesti muille jäsenmaille aikaa korjata
toimintatapojaan. Näin ei ole tapahtunut ja siksi Suomen on tehtävä nyt omat ratkaisunsa, sillä aikaa kun eurooppalaista ratkaisua
työstetään. Emme voi enää odottaa, Terho painottaa.
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä vaatii, että pikakäännytykset pitää tehdä mahdollisiksi
Ruotsista tulevien turvapaikanhakijoiden kohdalla.
– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toivoo, että koko hallitus ymmärtää kriisin vakavuuden.
Päättäväiset toimet ovat välttämättömiä, jotta Suomi pystyy
huolehtimaan velvoitteistaan tulevaisuudessakin.

ENNEN tiedotteen julkaisemista teimme tarkan analyysin toteutuneista turvapaikkatilastoista edellisiltä vuosilta. Päädyimme arvioon, että noin neljä viidestä
hakijasta ei täytä kriteerejä. Sanoimme
tämän ääneen ja vaadimme, että elintasosurffarit on käännytettävä pikaisesti. Kuluneella viikolla ministeri Orpo on
tuonut julki, että vain 1/3 turvapaikanhakijoista tulee saamaan oleskeluluvan
Suomeen, koska muiden hakijoiden turvapaikanhakukriteerit eivät täyty. Kappas. Yllätyskö? No ei, mutta näköjään
sillä on merkitystä kuka asian lausuu ääneen, koska en ole huomannut ministerin saavan myrskyä ylleen.
ONKO sitten oikein sanoa näitä hylkypäätöksen saavia henkilöitä surffareiksi?
Elintasopakolaisiksi heitä ei sovi sanoa,
koska se sekoittaa oikeasti turvaa tarvitsevat, pakolaisleireiltä Suomeenkin valittavat kiintiöpakolaiset samaan sakkiin.
SIIRTOLAISIKSI en myöskään haluaisi
heitä kutsua, koska siirtolaisuuteen turvapaikkaprosessi ei mielestäni sovi. Sinä
voit muuttaa muuhun maahan ihan virallisesti asianmukaisin asiakirjoin varustettuna ja pyrkiä luomaan omat pärjäämisen edellytykset. Turvapaikkaprosessi
tulisi mielestäni varata vain todellista hätää kärsiville.
NE, jotka aallon harjalla kulkevat turvallisesta maasta toiseen - hakien vain parhaita mahdollisia tukia ja mahdollisuuksia - surffaavat ja sillä siisti.
SUHTEUTETTUNA väkilukuun Suomeen saapuu tällä hetkellä neljänneksi
eniten turvapaikanhakijoita Euroopassa. Miksi perussuomalaiset pitävät niin
kovaa meteliä tästä turvapaikkakriisistä?
Eikö meillä olisi muitakin tärkeitä asioi-

ta, kuten esimerkiksi eläkeläisten tilanne?
SIKSI, koska ihmisten oikeudentajuun ei mene se, että oman väestö joutuu kohtaamaan leikkauksia ja veronkorotuksia, jotka näyttävät valuvan tämän
tulvan kuluihin. Eikä kukaan tunnu välittävän. Tulva täytyy pysäyttää ennen
kuin maamme talous sakkaa lopullisesti. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä turvapaikkaturismi vaikuttaa ennen kaikkea
valtiolla käytettävissä oleviin rahavaroihin. Ja noilla rahavaroilla pidetään yllä
oikeudenmukaista sivistysvaltiota, jossa
ketään ei jätetä yksin.

Syyskokousten kulta-aika
KUUMIN piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten syyskokousaika on parhaillaan
päällä. Itse pyrin käymään jokaisessa piirijärjestön syyskokouksessa, jotka vain
eivät osu päällekkäin. Puolet piirijärjestöistä on vielä kiertämättä. Harmikseni
aikataulut eivät salli paikallisyhdistysten
syyskokouksissa vierailua. Mieli tekisi,
mutta rahkeet eivät vain riitä. Onneksi
meillä on 38 kansanedustajaa, jotka toivottavasti jalkautuvat omien alueidensa
yhdistyksiin kertomaan jäsenistöllemme
siitä työstä, mitä puurramme vastamäkeen eduskunnassa. Ottakaa reippaasti
yhteyttä edustajiimme ja heidän avustajiinsa - ja pyytäkää kokouksiinne.
PIIRIEN syyskokoukset ovat kehittyneet mittavasti vuosien varrella. Ennen
ne muistuttivat lähinnä torikokouksia,
joissa saatiin kuitenkin piirihallitukset
ja puheenjohtaja valittua. Olivatko valintoihin osallistuneet äänioikeutettuja, ei
merkinnyt kovinkaan paljoa tai se, menikö päätöksenteko oikeassa järjestyksessä
tai oliko väki kutsuttu kokoon pätevällä
kutsulla. Hienointa oli, jos joku paikallislehti julkaisi piirihallitusvalinnat - tai
jopa piirikokouksen julkilausuman.
ETEENPÄIN on menty. Välillä tuntuu,
että joissain asioissa jo liiankin pilkkua
viilaten. Kaipaan kuitenkin sitä aikaa,
kun piirien syyskokoukset olivat avoimia
puolueen jäsenten kokoontumisajoja,
joissa tavattiin puoluetovereita, vaihdettiin mielipiteitä ja kokemuksia, ja jonne
kutsuttiin uudet jäsenet tutustumaan perusporukkaan. Luotiin yhteistä joukkuehenkeä, joka kantoi vaikeuksien yli.
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Turvapaikanhakijoiden tekemät
valitukset kielteisistä päätöksistä voivat jopa viisinkertaistua uusien turvapaikkahakijoiden myötä.
Valtiolle se tarkoittaa 3,8 miljoonan
euron kustannuksia.
VAIKKA uusien turvapaikanhakijoiden valituksia ei
ole vielä ehtinyt tulla Helsingin hallinto-oikeuteen käsiteltäväksi, tulevista määristä
on keskusteltu sisäisesti hallinto-oikeudessa sekä oikeusministeriön kanssa, Helsingin
hallinto-oikeuden ylituomari
Liisa Heikkilä kertoo.
Arvioita valituksien määrän kasvusta on tehty useita,
joista yksi on määritelty alkuvuoden budjetin laatimisen
yhteydessä. Silloin turvapaikanhakijoiden määräksi arvioitiin 15 000. Tämän luvun
mukaan hallinto-oikeus vastaanottaisi jatkossa vuosittain
5 000 turvapaikkahakemuksien valitusta, kun normaalisti määrä on ollut tuhat hakemusta vuodessa.

Käsittelyaika
yli puoli vuotta
Arviot ovat jonkin verran
alakanttiin, sillä syyskuuhun
mennessä turvapaikanhakijoita oli tullut lähes 18 000.
Ja jos uusia turvapaikanhakijoita tulee tänä vuonna oletetut 35 000, kasvaa valitusten määrä jopa 20 000:teen ja
kustannukset sen mukaisesti.
– On ollut jo pitkään tiedossa, että 15 000 turvapaikanhakijaa ei riitä arvioksi. Selvitämme hallinto-oikeuden
ruuhkaa muun muassa uudel-

la henkilökunnalla, Heikkilä sanoo.
Valitusten keskimääräinen
käsittelyaika on tällä hetkellä
noin puoli vuotta, mutta tulevina vuosina se saattaa pidentyä jonkin verran.
– On vaikeampi arvioida,
kuinka paljon, koska emme
tiedä, miten nopeasti saamme
uuden henkilökunnan täyden
työpanoksen käyttöön.

”Nyt on hyvä
hetki selvittää”
Perussuomalaisten kansanedustaja ja lakimies Ville Tavio toteaa, että nyt olisi hyvä
hetki selvittää tarvittavia keinoja valituksien käsittelyissä.
– Yhden tuomarin kokoonpano kolmen sijasta helpottaisi ruuhkia, Tavio pohtii.
Yhden tuomarin kokoonpanolla tarkoitetaan sitä, että
nykyisen kolmen tuomarin
käsittelymenettelyn sijaan
yksi tuomari käsittelisi valitukset.
– Samoin voisi selvittää,
onko hallinto-oikeuden mahdollista käsitellä valitus ainoana tuomioistuimena niin,
että valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei
olisi mahdollista, Tavio jatkaa.
Turvapaikkahakemuksien
valituksia käsitellään ainoastaan Helsingin hallinto-oi-

Lopullisen
päätöksen saaminen
voi kestää jopa
yli vuoden
keudessa. Tavio pohtii myös
sitä, voisiko toimintaa laajentaa muihin hallinto-oikeuksiin. Oikeusministeriössä tehdään parhaillaan selvitystä
turvapaikkahakemusten valituksien käsittelymenetelmistä.

Päätöstä odotetaan
Suomessa
Koko turvapaikkahakemuksen prosessi etenee niin, että
ensin Maahanmuuttovirasto
tekee päätöksen turvapaikan
saamisesta puhuttelun perusteella. Tämä prosessi kestää
keskimäärin viisi kuukautta. Jos päätös on kielteinen
ja hakija valittaa hallinto-oikeuteen, lopullisen päätök-

sen saamisessa voi mennä yli
vuoden. Turvapaikanhakija saa odottaa päätöstä Suomessa.
– Palautus omaan maahan
ennen oikeuden päätöstä olisi
ristiriidassa perustuslaillisen
oikeusturvan kanssa. Tämän
muuttamiseen vaadittaisiin
vahva poliittinen yksimielisyys, Tavio sanoo.

Rikolliset
käännytettävä
automaattisesti
Vakaviin rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat ja
maahanmuuttajat Tavio karkottaisi välittömästi.
– Jos ulkomaalainen tuomitaan kahden vuoden tai pi-

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio karkottaisi vakaviin rikoksiin
syyllistyneet ulkomaalaiset
välittömästi.

Eläkeläiset kiittävät hallitusta
ELÄKELÄISET ry:n puheenjohtaja
Martti Korhonen iloitsee eläkeläisten asumistuen leikkauksen perumisesta.
– Hallitukselle kuuluu kiitos siitä,
että se tuli tässä asiassa järkiinsä ja
oppositiolle siitä, että se loi painetta tähän suuntaan, Korhonen kiittää
järjestön nettisivuilla.
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Isoimman kiitoksen Korhonen kuitenkin antaa niille tuhansille ihmisille ja lukuisille järjestöille, jotka toiminnallaan ja vaatimuksillaan
vaikuttivat eläkkeensaajan asumistuen puolesta.
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä sanoo, että asumistuen
leikkaus peruttiin ”oikeudenmukai-

suuden ja inhimillisyyden vuoksi”.
– Juuri oikeudenmukaisuutta ja
inhimillisyyttä Eläkeläiset ry on voimakkaasti peräänkuuluttanut, Korhonen sanoo.
Hallituksen tarkoitus yhdistää yleinen asumistuki ja eläkeläisten asumistuki olisi pienentänyt kymmenien tuhansien eläkeläisten tukea.

Maahanmuuttajien
rikollisuustaso kantaväestöä korkeampi
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. 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.
Erityisesti maahanmuuttajien tekemien raiskausrikosten
määrä on hälyttävän suuri. Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneiden miesten rikollisuustasoero
raiskausrikoksissa on 17-kertainen kantaväestöön verrattuna.
Ryöstörikoksissa taso syntyperäisiin suomalaisiin nähden on
kymmenkertainen.
Pahoinpitelyrikollisuudessakin
erottuvat Lähi-idästä ja Afrikas-

dempään vankeusrangaistukseen, hänet määrätään
automaattisesti rikostuomion
yhteydessä käännytettäväksi tai karkotettavaksi sekä
toistaiseksi voimassaolevaan
maahantulokieltoon, Tavio
esittää.
Nykyisin ulkomaalaisen rikollisen maasta käännyttäminen tai maasta karkottaminen
sekä maahantulokiellon määrääminen tapahtuvat useamman viranomaisen toiminnan
ja useamman tuomioistuimen
prosessin myötä.
– Karkotus tapahtuu nykyisin reittiä käräjäoikeus/hovioikeus/KKO (rikostuomio),
poliisi (esitys), maahanmuuttovirasto (päätös) ja hallinto-oikeus/KHO (valitus). La-

kialoitteen myötä karkotus
tapahtuisi suoraan nykyisen
prosessin ensimmäisessä vaiheessa (rikostuomio) tekemällä karkotuksesta rikoksen
lisärangaistuksen.
– Laki toisi toteutuessaan
huomattavia säästöjä poliisille, maahanmuuttovirastolle ja
tuomioistuimille. Lisäksi karkotusprosessi nopeutuisi, Tavio perustelee.

Maasta poistamista
nopeutetaan
Tavion mielestä vakaviin rikoksiin syyllistynyt ulkomaalainen on menettänyt
yhteiskuntaluottamuksensa Suomessa ja siksi lain vahvana lähtökohtana tulisi olla

Islamista tullut Suomen
toiseksi yleisin uskontokunta
MUSLIMIMAISTA Suomeen kohdistuva siirtolaisvirta on muutamassa kuukaudessa nostanut islamin
maan toiseksi suurimmaksi uskontokunnaksi. Muslimeja on nyt Suomessa Ylen arvion mukaan yli

70 000.
Ortodoksit putosivat kolmanneksi noin 61 000 jäsenellä. Evankelis-luterilaisuus on edelleen suurin
uskonto neljällä miljoonalla jäsenellä.

tällaisen henkilön karkottaminen.
– Aloite on sopusoinnussa
Sipilän hallitusohjelman kirjauksen kanssa, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin
syyllistyneiden, rikoksenuusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden
maasta poistamista nopeutetaan, Tavio painottaa.
Tavio jätti lakialoitteen vakavasta rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten automaattisesta karkottamisesta.
QTEKSTI VERA MIETTINEN
JA SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

ta kotoisin olevat maahanmuuttajat. Ikä- ja sukupuolijakauman
jälkeen rikollisuustaso on syntyperäisiin suomalaisiin nähden
kuusikertainen.
Kun puhutaan maahanmuuttajien rikollisuustasosta, on
tärkeää erottaa ne ulkomaalaisten eli ulkomailla asuvien
henkilöiden Suomessa 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.

Eerola: Kansalaisilla oikeus
tietää turvapaikanhakijoiden
tekemistä rikoksista
MEDIASSA on uutisoitu väitteestä, jonka mukaan poliisia
on kielletty kertomasta turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista. Turun Sanomien
tietojen mukaan poliisihallitus tyrmäsi tiedon huuhaana.
Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola pitää poliisihallituksen selityksiä törkeänä sensuurina ja jätti
aiheesta kirjallisen kysymyksen sisäasiainministeri Petteri
Orpolle (kok.).
– Jos poliisi kertoo turvapaikanhakijoiden rikoksista, mutta ei lainkaan tekijöiden taustoja, tarkoittaa tämä
käytännössä, etteivät kansa-

laiset saa tietoa turvapaikanhakijoiden ja rikosten välisestä yhteydestä. Ohjeistus ei ole
huuhaata, vaan törkeää sensuuria, Eerola jyrähtää.
Eerolan mukaan turvapaikanhakijan taustasta kertominen ei uhkaa kenenkään
henkilöllisyyttä tai paljasta sellaisenaan minkäänlaisia arkaluontoisia tietoja. Hänen mukaansa poliisin pitää
toimia avoimesti, jotta yhteiskunnan keskinäinen luottamus viranomaisiin säilyy ja
kansalaiset saavat oleelliset
tiedot turvallisuustilanteen
muuttumisesta.
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Somalialaisen lapsimorsiamen perhehelvetti:

”Pelkään henkeni
puolesta”

Somaliasta Suomeen saapunut, väkivaltaisesta aviomiehestään eronnut
Ama pelkää entisen puolisonsa julmaa kostoa.
”SYYSKUINEN aamu oli
kylmä. Olin juuri saanut lapseni puettua haalareihin, kun
sain tekstiviestin mieheltäni. Hän uhkasi ”hakea” lapseni tarhan pihalta ja viedä heidät pois luotani. Yritin esittää
reipasta kahden pienen lapseni takia. Työnsin vaunuja
vauhdilla vasten viimaa, enkä
katsonut taakseni.”
Nyt tuosta tapahtumasta
on yli vuosi. Ama on saanut
avioeron ja lähestymiskiellon
ex-puolisolleen.
– Olen yhä hyvin varuillani,
sillä ex-mieheni asuu samassa kaupungissa hyvin lähellä
minua. En pelkää itseni, vaan
lasteni puolesta, hän huokaa.

Naitettiin serkulle
15-vuotiaana
Ama on kotoisin Somaliasta.
Hän oli 15-vuotias, kun hänet
naitettiin serkkunsa kanssa.
Hänellä ei ollut avioliittoon
sanomista, sillä liitto sovittiin
Aman isän ja hänen ex-miehensä vanhempien kesken.
– Olen asunut Suomessa
kahdeksan vuotta. Tulin tänne ex-mieheni ja hänen äitinsä kanssa turvapaikanhakijana. En osannut suomea. Olin
raskaana ja täysin mieheni
huolenpidon ja tietojen varassa, Ama muistelee.
Helsingin yliopiston islamin
tutkija Sylvia Akarin mukaan serkkujen väliset avioliitot ovat yleisiä, joskin niiden
yleisyys on vähentynyt.
– Järjestetty avioliitto tarkoittaa liittoa, josta sovitaan
perheiden kesken. Islamilaisen lain mukaan molemmilta nuorilta pitää saada liitolle
suostumus, muuten se ei ole
pätevä. Valitettavasti myös
painostusta tapahtuu sekä
naisten että miesten kohdalla.
Sallitut puolisot on määritelty Koraanissa. Siinä kielletään muun muassa lähisukulaisten avioliitot. Akar kertoo
myös, että avioliiton solmimisiät on määritelty muslimimaiden perhelaeissa.
– Yleisimmin se on 18 vuotta. Lapsiavioliittoja solmitaan
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Saudi-Arabiassa ja Jemenissä,
missä avioliiton alaikärajaa ei
ole laissa määritelty, hän tarkentaa.

Miehen armoilla
Amalle on raskasta kerrata
avioliittonsa tapahtumia. Hän
on tottunut varomiseen ja pahoinpitelypurkausten välttelyyn. Väkivallan syyksi riitti
esimerkiksi pitkittynyt kauppa- tai leikkipuistoreissu.
– En vieläkään aina muista,
että nyt voin toimia tai sanoa,
kuten parhaaksi näen. Mieheni oli äkkipikainen luonteeltaan. Hän saattoi suuttua
pienestäkin pieleen menneestä asiasta.
– Avioliittomme ensimmäisen vuoden aikana hän ei ollut väkivaltainen, mutta Suomeen saavuttuamme hän
alkoi käyttäytyä uhkaavasti,
hän sanoo.

Raskausaikakaan ei
estänyt lyöntejä
Ama kertoo, että hänen miehensä pelkäsi naapureiden
reaktioita eikä uskaltanut korottaa ääntään.
– Hän kävi minuun käsiksi yleensä iltaisin. En uskaltanut ääntelehtiä, sillä pelkäsin
lasten tai naapurien kuulevan

“Raskausaikakaan ei
estänyt miestäni
lyömästä
minua”.
ja soittavan poliisille. Minun
oli pakko kestää läpsimistä ja
lyöntejä ”hiljaa huutaen”. En
uskaltanut edes ajatella, mitä
olisi tapahtunut jälkikäteen,
jos poliisi olisi tullut kotiimme selvittämään mieheni toimintaa, Ama sanoo.
Aman lapset onneksi säästyivät lyönneiltä.
– Kuusivuotias tyttäreni oli
kyllä usein vaarassa, sillä ras-

kausaikakaan ei estänyt miestäni lyömästä minua.
Islamin tutkija Akarin mukaan kunniaan liittyvä väkivalta ei ole sallittua.
– Islamilainen laki ei hyväksy oman käden oikeutta. Tosin joissakin maissa naisen
murhasta saa lievemmän tuomion, jos sen tehnyt mies on
tullut vaimonsa pettämäksi,
hän myöntää.

Avioeroon
turvakodin kautta
Ama palaa muistelemaan
vuoden takaisia tapahtumia.
Ulospääsy tilanteesta löytyi
päiväkodin kautta.
– Lastentarha oli ainoa
paikka, jossa en pelännyt ja
jossa uskalsin vihdoin puhua.
Siellä sain myös keskustella
tulkatusti lastentarhanopettajan kanssa. Minulle kerrottiin maahanmuuttajanaisten
turvakodista, johon pääsin
suojaan selvittämään tilannettani.
– Myös poliisi ja sosiaalityöntekijä auttoivat minua
eteenpäin. Sain avioeron vireille ja mieheni ulos asunnostamme. Miehelleni annettiin myös perhettäni koskeva
lähestymiskielto, hän sanoo.

Mies saa eron
perustelematta,
nainen ei
Islamin tutkija Akar sanoo,
että avioerokäytännöt vaihte-
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Naisilla ei ole muslimiavioliitossa samoja oikeuksia kuin
miehillä. Kuva Helsingin Itäkeskuksesta.

Kahdeksanvuotias
Nojoud Muhammad
Nasser naitettiin
30-vuotiaalle aviomiehelleen Jemenissä.
Lopulta oikeus purki
avioliiton, koska ”tyttö ei ollut saavuttanut
vielä puberteettiaan”.
Tytön perhe joutui
maksamaan aviomiehelle 250 dollarin
vahingonkorvaukset.

levat suuresti eri maissa. Marokon vuoden 2004 lakiuudistuksen mukaan nainen saa
eron samoin perustein kuin
mies.
– Monissa maissa naisen pitää pystyä esittämään perustelut eron saadakseen. Näitä
syitä voivat olla miehen väkivaltaisuus ja se, ettei mies
pidä perheestä taloudellisesti huolta. Myös miehen katoaminen ulkomaille tai miehen impotenssi ovat riittäviä

syitä. Mies saa eron ilmoittamatta siihen sen kummempaa syytä, hän tarkentaa.

Moniavioisia liittoja
myös Suomessa?
Tutkija kertoo islamilaisen
avioliiton perustuvan Koraanin jakeeseen 4:3: ”Jos pelkäätte, ettette kykene olemaan oikeudenmukaisia
orvoille, ottakaa niin monta vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos
pelkäätte ettette osaa olla tasapuolisia vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai orjattarianne. Näin te pysytte
parhaiten kaidalla tiellä.”
Kasvavan maahanmuuton
myötä Suomessa täytyy huomioida myös mahdolliset moniavioiset liitot.
– Polygamiaa eli moniavioisuutta on rajoitettu melkein
kaikissa muslimimaissa maallisella lainsäädännöllä. Tunisiassa se kiellettiin kokonaan heti maan itsenäistyttyä
1956. Kieltoa perusteltiin sillä, että kukaan mies ei pysty olemaan tasapuolinen edes
kahden vaimon välillä, Akar
selventää.
Kysymykseen, miten suomalainen yhteiskunta voi vastaanottaa moniavioisen perheen, Akar vastaa:
– Moniavioisuus ei ole kovin
yleistä ainakaan kaupungeissa. Monesti muslimit puolustavat moniavioisuutta sillä,
että on armeliaampaa ensimmäiselle vaimolle jäädä perheeseen kuin palata takaisin
isänsä luo, esimerkiksi siinä
tapauksessa että nainen on
hedelmätön. Suomessa toimitaan Suomen lakien mukaan.
Joillakin imaameilla on oikeus vihkiä, mutta näissäkin
avioliitoissa täytyy noudattaa
Suomen lakia.
QTEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT LEHTIKUVA

Nuoria naisia
pakkonaitetaan
myös Suomessa
SOSIAALI ja terveysministeri Hanna Mäntylä nosti nuoria
maahanmuuttajanaisia koskettavan ongelman esiin puhuessaan Helsingin Vuosaaressa.
– Meillä on joitain maahanmuuttajatyttöjä ja -naisia,
jotka ovat hyvin hankalassa
asemassa. Puhutaan pakkoavioliitoista. Kyseessä voivat olla hyvin nuoret tytöt.
Olen keskustellut hyvin paljon maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa toimivien
henkilöiden kanssa, Mäntylä sanoi.
– Suomen rajojen sisällä hyvinkin nuoria naisia pakkonai-

tetaan. Tämä asia täytyy ottaa
hyvin vakavasti.
Mäntylä kysyy, minkälaisen
viestin kulttuurit antavat sisältä päin siitä, mikä on naisen
asema yhteiskunnassa. Hän
korosti sitä, että kaikkien Suomessa asuvien täytyy ymmärtää miesten ja naisten tasavertainen asema.
– Eri kulttuureissa täytyy
olla ymmärrys siitä, että tässä
maassa, tässä yhteiskunnassa
naiset ja tytöt ovat aina tasavertaisessa asemassa miessukupuoleen.
Katso Mäntylän koko puhe:
www.suomenuutiset.fi

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström tapasi äänestäjiä Uudellamaalla.

Maahanmuutto
puhutti ministerikierroksella

Perussuomalaisten ministerit Jari Lindström, Hanna
Mäntylä ja Jussi Niinistö vastasivat kansalaisia askarruttaviin kysymyksiin Karjaalla, Lohjalla ja Karkkilassa.
AURINKOINEN aamupäivä valkenee Karjaan kävelykadulla. Perussuomalaisten
teltan eteen on kerääntynyt
kymmeniä paikkakuntalaisia. Puolustusministeri Jussi Niinistö, oikeus- ja työministeri Jari Lindström
sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä tervehtivät lähes jokaista kansalaista yksitellen.
Karjaalainen Sten Sallegren, 76, on tullut paikalle,
koska haluaa nähdä ministerit henkilökohtaisesti.
– Täytyy sanoa, että hirveän huono mäihä joutua hallitukseen tällaisessa tilanteessa. Pakolaisia tulee joka
tuutista, eivätkä leikkaukset
näytä hyvältä.
Jussi Niinistö nyökkää.
– Olemme tehneet paljon
töitä sen eteen, että maahanmuuttajatilanne saadaan
hallintaan.
Sten sanoo seuranneensa
tilannetta ja toteaa, että perussuomalaisten panos on
todellakin näkynyt.

”Tuleeko
terroristeja?”
Karjaalaisella Hannu Suomelalla, 47, on asiaa jokaiselle ministerille. Ensim-

mäisenä kysymystulvan
kuulee puolustusministeri
Niinistö.
– Tuleeko näitä terroristeja tuolta rajan toiselta puolelta? Entä nämä kulkutaudit? Eikö rajoja voisi vaan
sulkea? mies ihmettelee.
Niinistö toteaa, että asiat kuuluvat sisäministerille, mutta hän kuuntelee silti
mielellään näkemyksiä.
– Tauteja valitettavasti kulkeutuu tännekin. Suomi kuuluu Shengen-alueelle, joten rajoja ei voida niin
vain sulkea.

”Te selviätte
tilanteesta”
Ministerien on aika jättää
Karjaa ja jatkaa matkaansa
Lohjalle. Perillä Mäntylän
ympärille kerääntyy joukko miehiä. Kaksi heistä on
sitä mieltä, että perussuomalaisten kannatus ”laskee
kuin lehmän häntä”. Mäntylä vastaa kritiikkiin rauhallisena.
– Teemme tätä työtä sen
takia, että Suomen tilanne
saadaan kuntoon. Tulevat
toimenpiteet sattuvat, mutta
ne ovat väistämättömiä, hän
sanoo ja jatkaa:
– Lupaan käydä sosiaali-

tuen vielä kertaalleen läpi,
jotta leikkaukset eivät kohdistuisi niin pahasti esimerkiksi eläkeläisiin.
Tunnelma on aluksi hieman kireä, mutta muuttuu
nopeasti leppoisammaksi.
Rauli Tuomisto, 67, liittyy
herrasväen seuraan.
– Hyvä, että te ministerit tulitte tänne kertomaan,
mitä on tekeillä. Alussa perussuomalaisten työ näytti hieman hiljaiselta, mutta uskon nyt, että te selviätte
tästä tilanteesta.

”Hyviä
kysymyksiä”
Ministerit käyvät vielä
Karkkilassa ja pohtivat sen
jälkeen vierailujen tuloksia.
– Kaiken kaikkiaan tuli hyviä kysymyksiä, Niinistö sanoo.
Hän jatkaa toteamalla, kuinka puheet kääntyivät enimmäkseen maahanmuuttoon.
– Moni ehdotti, että rajat
pitäisi laittaa kiinni.
Muut ministerit nyökkäävät, koska aihe todella herätti keskustelua.
QTEKSTI VERA MIETTINEN
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Suomeen on saapunut ennätysmäärä yksin maahan
tulleita alaikäisiä. Syyskuun loppuun mennessä heitä
oli yli tuhat. Jokainen maahanmuuttajalapsi on palveluntarjoajalle uusi asiakas.
YKSIN maahan saapuneiden
alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut
hurjasti. Alkuvuodesta saapujia oli noin 20 kuukaudessa,
mutta syyskuu piirsi piikin tilastoihin: 551 yksin maahan
tullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa. Syyskuun loppuun mennessä heitä oli 1
075, kun viime vuoden kokonaismäärä oli 196.
Yksin tulleiden lisäksi turvapaikkaa ovat hakeneet perheensä kanssa Suomeen tulleet alaikäiset. Yle uutisoi
(7.10.) alaikäisten turvapaikanhakijoiden yhteismäärän
olleen tänä vuonna yli 2 800.
Osapuilleen saman verran
alle 18-vuotiaita on esimerkiksi 14 000 asukkaan Kauhajoella.
– Turvapaikkaa hakevien
lasten tukemiseen on valmistauduttu todella huonosti, sanoo dosentti Matti Rimpelä
Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä.

Auttajien
markkinat
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on toivonut (IL 21.9.) Suomen nosta-

van valmiutta vastaanottaa
enemmän yksin maahan tulevia lapsia, joita olisi majoitettava koteihin eli perheisiin ryhmäkotien sijasta. Hän
perusteli kannanottoaan ryhmäkotien, perheryhmäkotien
ja tukiasuntoloiden erittäin
tiukalla vastaanottokapasiteetilla.
Kurttilan ehdotus saattaa
luoda kysyntää uusille sijaisperheille ja laajentaa näitä
kouluttavien lastensuojelujärjestöjen markkinoita. Sijaisperhe voi saada yhdestä
lapsesta kuukaudessa 2 500
euroa, josta kolmannes on verotonta. Yksityiseen lastensuojelulaitokseen sijoitetun
lapsen tai nuoren hoidosta
laskutetaan jopa yli 150 000
euroa vuodessa.
Dosentti Rimpelän mukaan
investointi maahanmuuttajalapseen on potentiaalisesti
tuottavaa.
– Suomalaista lapsiperhettä tuetaan noin 20 000 eurolla vuodessa syntymästä 18 ikävuoteen. Päälle tulee
vanhempien toimeentuloturva lapsilisistä toimeentulotukeen. Jos taas kymmenvuotiaasta pakolaislapsesta
saadaan 100 000 euron in-

vestoinnilla ”hyvä ja hyödyllinen” aikuinen, säästää kansantaloutemme noin 100 000
euroa.

”Pelkkä hoiva
ei riitä”
Alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotouttaminen on
mittava hanke.
– Kun tässä hässäkässä kuntien valmius on vaatimatonta,
kehään tulevat yritykset. Ne
järjestävät nopeasti hoivaa,
mutta niitä ei juurikaan kiinnosta investointi tulevaisuuteen, Rimpelä sanoo.
Hänen mukaansa kehittymättömät markkinat täyttyvät hoivayrityksillä, ikään
kuin lasten ja lapsiperheiden
hoiva olisi samanlaista perustarpeiden tyydyttämistä kuin
vanhusten hoiva.
– Tässä on julkisen sektorin
sudenkuoppa. Kustannukset
maksetaan verorahoista, mutta tuotto jää vaatimattomaksi.
Pelkkä hoiva ei riitä. On saatava nopeasti vauhtiin maahanmuuttajalasten koulutus,
aivan kuten Ruoveden Visuvedellä.
Hänestä kuntien tulisi nyt
keskittyä tarjouskilpailuun,

jossa edellytetään investointien vastineeksi tuottoja.
– Tuotot mitataan lasten kehityksenä hyviksi ja hyödyllisiksi aikuisiksi. Tätä tilaajaosaamista tarvitaan kiireesti.

Keskuksesta
kotimajoitukseen?
Jos Suomeen tulee tänä
vuonna 50 000 turvapaikanhakijaa, liikkuvat kustannusarviot laajalla asteikolla 450
miljoonan ja 1,5 miljardin välissä. Maksaja on aluksi valtio
– sataprosenttisesti.
Ensimmäiset yksityiset turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset on jo avattu:
Pihlajalinna pyörittää toimintaa esimerkiksi Kihniössä ja
Espoon vastaanottokeskuksen toimintaa ylläpitää Luona, taustallaan vaikutusvaltaisia poliitikkoja.

Soini: Rajatarkastuksia harkittava
ULKOMINISTERI Timo Soini myönsi Iltalehden haastattelussa, että Suomen
tulisi harkita rajatarkastusten aloittamista. Saksa, Ruotsi ja viimeisimpänä
Ranska ovat jo tiukentaneet rajavalvontaansa. Muiden EU-maiden uskotaan
seuraavan perässä.
- Luulen, että käy niin, että maat pistävät oman etunsa etusijalle ja teke-
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vät näiden perusteella ratkaisunsa.
Schengen on suurissa vaikeuksissa joka
tapauksessa.
- Suomen ei pidä sulkea rajatarkastusten mahdollisuutta pois missään tapauksessa. Kyllä meidänkin pitää kansallinen intressi nähdä.
Vapaan liikkuvuuden EU-maiden sisällä takaavasta Schengenistä Soini ei

usko Euroopan kuitenkaan täysin luopuvan.
- Voi olla niin, että Schengen kirjaimena jää jäljelle, mutta silti tehdään rajatarkastuksia. Sitä pidän todennäköisenä. EU on tunnettu siitä, että se rikkoo
omia sääntöjään muuttamatta niitä.
Schengen-alueeseen kuuluu 22 EUmaata sekä Sveitsi, Norja ja Islanti.
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Yhden yön majoitus vastaanottokeskuksessa maksaa
noin 40 euroa. Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.)
on ehdottanut, josko turvapaikanhakijan kotiinsa ottavalle maksettaisiin esimerkiksi 10 euron korvaus yöltä.
Kotimajoituksesta syntyisi siten säästöä noin 11 000 euroa vuodessa per turvapaikanhakija.

Yksityinen
turvapaikkabisnes
on kasvuala
Ruotsissa yksityinen turvapaikkabisnes on jo kasvuala.
Helsingin Uutisten mukaan
miljonääri Ben Karlssonin
yhtiöllä on 17 vastaanottokeskusta Ruotsissa. Hänen firmansa majoittaa lähes 3 000
turvapaikanhakijaa, liikevaihdon ollessa noin 500 mil-

Yksi lapsi voi maksaa
jopa 150 000 euroa
vuodessa

Alaikäisille omia
ryhmäkoteja
SIPOON Hindsbyhyn aiotaan
avata ryhmäkoti alaikäisille
turvapaikanhakijoille. Yksikön
avaa yksityinen hoiva-alan
yritys Medivida Oy.
Ryhmäkotiin tulee noin 20
lasta, jotka ovat tulleet maahan ilman huoltajaa. Kaikki lapset ovat alle 16-vuotiaita. Yksikkö on tarkoitus avata
marras-joulukuussa.
Myös Mannerheimin lastensuojeluliitto suunnittelee
16-17-vuotiaille tarkoitetun

Yksin maahan saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on
kasvanut hurjasti.
Syyskuun loppuun
mennessä heitä oli
jo 1 075, kun viime
vuoden kokonaismäärä oli 196.

Alaikäisille
turvapaikanhakijoille on
tarjottu hoidon,
ruuan ja majoituksen lisäksi
harrastuksia
ja kieltenopetusta.

joonaa kruunua (53 miljoonaa euroa).
Hem&Hyra-lehti kirjoittaa asuntopulan ja turvapaikanhakijoiden määrän luoneen Ruotsiin ABT-bisneksen
(”väliaikainen turvapaikkaasuminen”), jossa yritykset

vuokraavat suljettuja konferenssihotelleja ja matkakoteja 175–350 kruunun vuorokausihintaan.
Maahanmuuttoviraston mukaan ABT-paikka maksaa neljä kertaa enemmän kuin tavallinen asunto. Lisäksi tulee

muonitus. Alan liikevaihdon
odotetaan tänä vuonna nousevan kolmeen miljardiin
kruunuun (320 miljoonaa euroa).
QTEKSTI MARIA SYVÄLÄ
KUVAT LEHTIKUVA

asumisyksikön perustamista Etelä-Sipoon Västerskogiin. Liitto haluaa yksin tulleet
alaikäiset turvapaikanhakijat
pois nykyisistä vastaanottokeskuksista.
Jos molemmat hankkeet toteutuvat, Sipooseen muuttaa 60 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Tilanne on Sipoolle
uusi, sillä kunnassa ei ole aiemmin ollut turvapaikanhakijoille tarkoitettuja vastaanottokeskuksia.

Vastaanottokulut
tänä vuonna jopa
miljardi euroa
PERUSSUOMALAISET ovat
vaatineet jo pitkään turvapaikanhakijoista ja maahanmuutosta johtuvien kustannusten
tutkimista. Tarjolla on ristiriitaista tietoa, koska esimerkiksi vastaanottokeskusten vuorokausihinnat vaihtelevat 40
eurosta jopa muutamaan sataan euroon.
Maahanmuuttovirastolla
on tietoa vastaanottotoiminnan kokonaismenoista, jotka
olivat viime vuonna lähes 62
miljoonaa euroa. Tämä luku
käsittää Joutsenon ja Oulun
vastaanottokeskusten toimintamenot, vastaanottopalvelut, muut maahantuloon liittyvät menot sekä pakolaisten
maahantuloon liittyvät kustannukset ja vastaanottotoi-

minnan asiakkaille maksettavat tuet.
Viime vuonna Suomeen saapui 3 651 turvapaikanhakijaa,
joista alaikäisiä oli 196. Tuolloin vastaanottokeskuksissa
oli 2 700 paikkaa. Nyt paikkamäärää voidaan joutua kasvattamaan jopa 50 000 hakijalle, sillä Suomeen on tullut
tänä vuonna jo yli 27 000 turvapaikanhakijaa.
Jos keskimääräinen vastaanoton kustannus per henkilö/
vuosi oli viime vuonna 20 368
euroa ja turvapaikanhakijoita
50 000, nousevat pelkät vastaanottokulut yli miljardiin
euroon.
(Lähde:
Maahanmuuttovirasto)

Yleislakko aiheutti levottomuuksia Kreikassa
KREIKASSA järjestettiin vuoden ensimmäinen vuorokauden
mittainen yleislakko. Lakko sulki lentokentät, julkiset virastot ja
satamat sekä hidasti muun muassa sairaaloiden toimintaa.
Ateenassa lakko aiheutti järjestyshäiriöitä parlamenttitalon
edustalla olevalla Syntagma-aukiolla, missä nuoret huligaanit

ottivat yhteen poliisin kanssa.
Mellakoitsijat heittivät polttopulloja ja irtokiviä. Poliisi ilmoitti pidättäneensä kolme henkilöä.
Syntagmalla järjestetyssä mielenosoituksessa protestoitiin
pääministeri Aleksis Tsiprasin
johtaman hallituksen leikkaustoimia. Mielenosoittajat kantoivat muun muassa ilmapalloja,

joissa muistutettiin pääministeri Tsiprasin lupauksista kumota
säästötoimia.
Tsipras kuitenkin allekirjoitti Kreikalle kolmannen tukipaketin, joka oli säästötoimiltaan
vielä ankarampi kuin minkä kansalaiset hylkäsivät kansanäänestyksessä selkeällä 63 prosentin
enemmistöllä.
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Tältä köyhyys
tuntuu

Kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti
on moninkertainen väliinputoaja
hyvinvointivaltion tukiviidakossa. Hän elää pelkillä lapsilisillä ja
elatusmaksuilla: käytössä on 637
euroa kuussa.
AVIOEROA hakeva Elina on
nelikymppinen kolmen lapsen äiti. Perheenjäsenillä on
monia sairauksia. Elina tietää, mitä köyhyys on.
– En voi hakea kuopukselle 20 euroa kuussa maksavaa
kerhopaikkaa. Se olisi pois
lääkehankinnoista.
Nelihenkisen perheen kuukausitulot koostuvat kahden
isomman lapsen elatusmaksuista (300 euroa) ja kolmen
lapsen lapsilisistä (337 euroa). Kotihoidontuki loppui
huhtikuussa 2015, jonka jälkeen Elina on ollut sairauslomalla. Myös kuopus sairastaa
paljon ja on siksi yhä kotihoidossa.
Kesäkuussa Kela hylkäsi
Elinan sairaspäivärahahakemuksen. Päätöksessä kotiäitiys nähtiin omaan taloudenhoitoon verrattavana työnä,
jota Elina on kykenevä tekemään sidekudossairaudestaan huolimatta.
Työttömyyspäivärahaa taas
ei tule, koska Elina on nyt sairaslomalla. Työvoimatoimisto haluaa uuden työkyvynarvioinnin. – Ja samaan aikaan
kuntoutusyksiköt kiistelevät,
kellä on vastuu laatia yhteenveto ja mitä siihen kirjataan.

vielä naimisissa kuopuksensa isän kanssa. Hän asuu lapsineen miehen omistaman talon alakerrassa. Myös mies
on talossa kirjoilla, vaikkei
enää osallistu arkeen.
– Mies on ex ja minä olen
käytännössä ollut jo pitkään
yksinhuoltaja.
Aluksi mies vastasi yksin
asumiskuluista ja auton maksuista. Parisuhteen heikettyä mies hoiti osuuttaan yhä
vähemmän. Elina alkoi etsiä omaa asuntoa puolitoista
vuotta sitten. Sen jälkeen hän
jätti avioeropaperit. Keväällä 2015 Elina haki toimeentulotukea.
– Pyysin virkailijoilta, etteivät he huomioisi ex-mieheni osuutta ja asumismenoja, vaan päättäisivät vain
toimeentulotuen perusosasta
minun ja lasten osalta. Tämä
ei käynyt.
Elina sai ajan kahden kuukauden päähän heinäkuun
loppuun. Käynti toimeentulopuolella osoittautuikin lastensuojelupalaveriksi.
– Tiliotteita ei pyydetty. Minulle ilmoitettiin, että etsi
asunto, niin palataan sitten
asiaan. Vuokratukea ei voitu
ennakolta luvata, mikäli löytäisin asunnon.

Asunnottomuus tai
jääminen kumppanin
armoille

Luottotiedoton
ei saa asuntoa

Miksi sosiaalitoimisto ei tue
perhettä taloudellisesti? Siksi, että virallisesti Elina on

Asunnon saamisen esteenä
ovat olleet Elinan menetetyt
luottotiedot. Myös perheen-

“Yritän elää
niin, ettei laskuja
pääse tulemaan.”
jäsenten sairaudet asettavat
rajoituksia asunnolle.
– Olen pyytänyt exältä
vuokrasopimusta, jotta sosiaalitoimi voisi käsitellä hakemukseni uudelleen. Tuloksetta.
Miehen kieltäytymisen takia Elina on menettänyt kuukaudessa vähintään 600
euroa toimeentulotukea. Tilanne on patti: mies panttaa
vuokrasopimusta eikä suostu muuttamaan, joten Elina ei
pääse miehestä eroon. Luottotietojen ja sairauksien takia
Elina ei voi vuokrata asuntoa
ilman sosiaalitoimiston apua.
– Koulun takia lasten on oltava jossakin kirjoilla. Muutoin lastensuojelu puuttuisi asiaan.

Elämää sietokyvyn
äärirajoilla
Nuoresta asti Elina on teh-

nyt monia töitä: hoitanut lapsia, ommellut, siivonnut. Nyt
arkea kuormittavat köyhyys
ja sairaudet. Lapsilla on allergioita, atopiaa, ylivilkkautta,
lukihäiriötä ja uniongelmia.
Elinaa vaivaavat harvinainen
reumasairaus, selkävaivat ja
uupumus. Lääkärikäyntejä on
jatkuvasti. Elina on asioinut
21 eri asiantuntijatahon kanssa vajaan neljän vuoden aikana.
– Siltikin asiat ovat menneet
huonompaan suuntaan. Olen
aivan piipussa.
Toimiva arki edellyttää
suunnittelua: ruoka on tehtävä itse, hintoja on vertailtava alvariinsa eikä terveellisiin
ravintolisiin ole varaa. Kesälomalla ei voi reissailla, synttäritarjoiluihin ei penni veny
eivätkä lapset voi harrastaa
mitään. Hampurilaisella käydään vain haaveissa.
– Jos saan kasaan ylimää-

räistä, vietän lasten kanssa hauskan illan dippivihannesten, yhden karkkipussin ja
yhden sipsipussin kanssa.
Elina on karsinut menonsa
minimiin. Hankinnat tehdään
kirpparilta.
– Yritän elää niin, ettei laskuja pääse tulemaan. Ainoat laskut ovat olleet lääkärimaksut, mutta olen jättänyt
ne maksamatta noin vuoden
ajan.
Tarina on sittemmin saanut
hyvän käänteen: Elina löysi asunnon, jonka ihana pariskunta vuokrasi vuokraajan
surkeasta luottoluokituksesta huolimatta. Vakuutusyhtiö lupasi myöntää kotivakuutuksen sosiaalitoimiston
yhteydenoton jälkeen.
QTEKSTI MARIA SYVÄLÄ
KUVAT LEHTIKUVA

Hongisto puuttui Ylen toimittajan vihapuheeseen
PERUSSUOMALAISTEN poliisikansanedustaja Reijo Hongisto lähetti avoimen kirjeen
Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvolle, kun kanavan toimittaja Abdirahim Husu Hussein kehotti yksityishenkilöä sosiaalisessa mediassa ”syömään paskaa ja kuolemaan pois.”
– Viesti on herättänyt hämmennystä, sillä monet tulkitsevat sen selvästi rasistiseksi
vihapuheeksi. Moni kysyy, miten on mahdollista että puolueettomana mediatalona
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itseään mainostavan yleisradion palveluksessa oleva toimittaja/juontaja voi levittää
sosiaalisessa mediassa noin halventavan
ja jopa uhkaukseksikin tulkittavan viestin?
Onko tämä Yleisradion uutta ohjelmapolitiikkaa? Mikä on toimittajan vastuu lausumastaan ja kirjoittamastaan viestistä? Mikä
on ohjelmien sisällöstä vastaavan toimittajan vastuu silloin, kun työntekijä kirjoittaa julkisuuteen vihapuheeksi tulkittavan
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viestin?
– Minä kysyn teiltä arvoisa julkaisujohtaja: mihin toimiin Te ryhdytte, jotta tällainen
kirjoittelu ei toistu?
Julkaisujohtaja selitti vastauksessaan,
että Hussein reagoi yksityiseen sähköpostiinsa, ”jossa uhattiin hänen perhettään” ja
että Hussein ”pahoittelee vastauksensa sanavalintaa”. Asiasta on julkaisujohtajan mukaan keskusteltu Husseinin kanssa.

Reijo Hongisto

Lapsiperheiden
köyhyys lisääntyy
SAMAAN aikaan kun yleinen
tulotaso on Suomessa noussut, on lapsiperheiden köyhyys moninkertaistunut.
Vuonna 1995 köyhissä perheissä eli 52 000 alle 18-vuotiasta lasta. 2000-luvun alussa heitä oli 129 000 ja vuonna
2007 jo 151 000.
Lapsiköyhyysaste tarkoittaa suhteellisen köyhyysrajan
alapuolella olevissa kotitalouksissa asuvien alle 18-vuotiaiden osuutta kaikista
alaikäisistä. Suhteellinen köyhyysraja tarkoittaa sitä, että
tulot ovat alle 60 prosenttia
keskimääräisestä tulotasosta eli niin sanotusta mediaanitulosta.
Perheen köyhyysrajaan vaikuttaa perheen koko ja lasten ikä. Vuonna 2007 kahden alle 14-vuotiaan lapsen ja
kahden aikuisen muodostaman perheen köyhyysraja oli
2943 euroa kuukaudessa ja
yksinhuoltajan ja kahden alle
14-vuotiaan lapsen perheen

1743 euroa.
Lapsiköyhyys on yleisintä yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä, joissa lapset ovat alle kolmevuotiaita.
Myös perheen koko vaikuttaa
lapsen köyhyysriskiin. Vaikka sisaruus on lapselle monin tavoin rikkaus, ovat monilapsiset perheet useammin
köyhiä.
Noin puolet köyhyysrajan alittavista lapsiperheistä on sellaisia, joissa kukaan
ei käy ansiotyössä. Kun perheen kokonaistuloista suurin
osa koostuu erilaisista tulonsiirroista, on lapsen köyhyysriski suuri.
Vaikka työ yleensä onkin paras suoja köyhyyttä vastaan,
voi työtä tekevän vanhemman perhe olla silti köyhä.
Syynä tähän voi olla esimerkiksi se, ettei työstä saatava
palkka riitä perheen kulujen
kattamiseen.
(Lähde: THL)

Leipäjonot kasvavat

Leipäjonoissa käy säännöllisesti lähes 20 000 suomalaista. Kuva Helsingin Myllypurosta.

VIIME vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan leipäjonoissa
käy säännöllisesti lähes 20 000
suomalaista. Suurin osa jonottajista on työttömiä ja eläkeläisiä.
Itä-Suomen yliopiston teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, ketkä jonottavat leipää suomalaisissa leipäjonoissa. Viime
vuonna julkaistun tutkimuksen
mukaan jonossa on eläkeläisiä
noin 38 % ja työttömiä tai lomautettuja saman verran. Suurin osa jonottajista (noin 70 %)
on yli 46-vuotiaita.

Helsingin Myllypurossa ruoka-apua on tarjolla kolme kertaa viikossa. Joka kerta leipää
jonottaa noin 800 tarvitsijaa.
Monelle ruoka-apu on välttämättömyys, sillä yhä useampi
suomalainen elää köyhyysrajan
alapuolella.
Leipäjonoissa tarjottava ruoka-apu tulee yleensä lähialueen
kauppiailta. Tarjolla saattaa olla
leivän lisäksi muun muassa maitotuotteita, eineksiä, leikkeleitä,
juustoa, lihaa sekä hedelmiä ja
vihanneksia.

Veronpalautuksia jää lunastamatta
SUOMESSA jää joka vuosi miljoonien
eurojen edestä veronpalautuksia lunastamatta. MTV:n mukaan viimeisten
viiden vuoden aikana veronpalautuksia on jäänyt valtiolle 12,5 miljoonan
euron verran.
– Suurin lunastamaton summa on 6
500 euroa. Keskimääräinen summa on
250 euroa, verohallinnosta kerrotaan.
Tänä vuonna verohallinto odottaa

yhä 116 000 ihmisen yhteystietoja, jotta palautukset voidaan maksaa eteenpäin.
Suurin osa maksamatta jääneistä palautuksista kuuluu alle 30-vuotiaille,
jotka saattavat jättää palautuksen ottamatta summan vähäisen määrän
vuoksi.
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Miljoonia maahanmuutolle ja monikulttuurille

Näin RAY
jakaa pelieurosi
Monen kansalaisjärjestön toiminta
on pitkälti riippuvaista suomalaisten
peli-innokkuudesta. Moni ei kuitenkaan tiedä, millaisiin kohteisiin Raha-automaattiyhdistyksen avustukset menevät.
RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS (RAY) jakaa vuosittain yli 300 miljoonan euron
edestä tukia suomalaiseen
yleishyödylliseen järjestötoimintaan. Tuensaajien joukossa on kaikille tuttuja, suuria järjestöjä kuten Suomen
Punainen Risti (SPR), mutta myös monia pienempiä tai
paikallistason yhdistyksiä,
joiden toiminnan rahoitus on
pitkälle sidoksissa suomalaisten pelihaluihin.
RAY on viime vuosina jakanut yhteensä useita miljoonia
sellaisille yhdistyksille, jotka
keskittyvät osaksi tai kokonaan maahanmuutto- tai monikulttuurisuustoimintaan.
Huomattavimpiin tuensaajiin kuuluu esimerkiksi Suomen Pakolaisapu ry, joka saa
tänä vuonna tukea 1,25 miljoonaa euroa. Useista miljoonista euroista on kyse, kun
huomioidaan yksinomaan
Suomen pakolaisapu ry:n aikaisemmilta vuosilta saamat
tuet. Pelkästään järjestön kotimaan yksikön toimintaa tuetaan tänä vuonna 295 000
euron edestä.

SPR:lle
3,8 miljoonaa euroa
Helsinkiin rekisteröity monikulttuurisuusyhdistys Familia ry ei liene monelle nimeltä tuttu järjestö. Familia
saa kuitenkin sekin vuosittain suuria summia tililleen,
vuosien 2011-2015 aikana sille on myönnetty yli 2 miljoonaa euroa. Tänä vuonna Familia ry saa rahaa yhteensä
309 000 euroa, jotka kuluvat
valtakunnalliseen vertaistoimintaan kahden kulttuurin
perheille, käyttöomaisuushankintoihin ja monikulttuurisen toiminnan koordinointiin. Tässä yhteydessä
voidaan mainita turkulainen Yhdessä-yhdistys, joka
puolestaan saa tänä vuonna
121 000 euroa kulttuurien vä-
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lisen toiminnan kehittämiseen uus- ja kantasuomalaisille Varissuon lähiössä.
Maahanmuutto- ja monikulttuuritoimintaan kanavoituu rahaa myös SPR:n
kautta, jolle on tälle vuodelle myönnetty lähes 600 000
euroa tukea rasisminvastaisen kansalaistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen
sekä maahanmuuttajatoimintaan.
Kaikkiaan SPR:n saamat
avustukset ovat tänä vuonna
yli 3,8 miljoonaa euroa.

RAY:n hallitus esittää
avustuskohteet
RAY on yleishyödyllinen,
julkisoikeudellinen järjestö. Sen toiminta perustuu arpajaislakiin ja asetukseen raha-automaattiyhdistyksestä.
RAY:n myöntämiä avustuksia
säännellään raha-automaattiavustuksista annetulla lailla,
jonka muutokset tulivat voimaan viime vuonna.
Uusien säännösten myötä päätökset raha-automaattiavustusten jakamisesta
siirtyivät valtioneuvostolta
sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vuosittain päättää
avustuksien myöntämisestä
tammi-helmikuussa.
Avustusten jakoehdotus
kuitenkin valmistellaan edelleen RAY:ssä. Ehdotuksen
rahojen jakamisesta tekee
RAY:n hallitus, joista osa on
kansanedustajia ja osa järjestöjen edustajia.
RAY:n organisaatiossa toimii 15 avustusvalmistelijaa,
jotka vuosittain ensin käyvät
läpi saapuneet hakemukset
ja esittelevät ne sitten RAY:n
hallitukselle. Avustusvalmistelijat kiinnittävät avustusten myöntämistä harkittaessa huomiota esimerkiksi
hakijoiden aikaisempaan toimintaan ja tuloksiin sekä järjestöjen toimittamiin vuosiselvitystietoihin.

Pakolaisavulle
tänä vuonna
1,25 miljoonan
euron tuet
Avustuksen saajilta
vaaditaan raportointia
tuloksista
RAY:n valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen kertoo,
että avustusta hakee vuosit-

tain yli tuhat järjestöä, joista noin 800:lle avustus myönnetään. Jotta RAY:n hallitus
puoltaisi hakemusta, on Tervosen mukaan keskeistä yksilöidä hakemuksessa riittävän tarkasti avustuskohteen
tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin on mahdollis-

ta päästä.
– Tavoitteiden siis tulee olla
uskottavia ja realistisia. Yleisin hylkäämissyy hakemuksille on, että rahoituksella edistettävä tavoite on liian
yleinen tai epämääräinen.
Esimerkiksi jos projektin tavoitteena on yleisesti nuo-

Mäntylä: Avustuksia enemmän
perheille ja vanhuksille
KESÄLLÄ tehtävässään aloittanut sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä ei ole vielä
yksityiskohtaisesti tutustunut
kohteisiin, jotka ovat saaneet
RAY:n avustusta tälle vuodelle. Mäntylä on avainasemassa päättämässä tulevista avustuskohteista, kunhan niitä
koskeva ehdotus saapuu ministerin pöydälle.
– Katsotaan näitä sitten tarkemmin tammikuussa. Kun
ensi vuoden esityslistaa valmistellaan, kuitenkin jo siinä vaiheessa tulisi mielestäni
huomioida ja painottaa hallitusohjelman linjauksia. Näin
ollen avustuksia pitäisi kohdentaa varsinkin perhe- ja
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Hanna Mäntylä
nuorisotyöhön sekä vanhusten
aseman parantamiseksi, Mäntylä sanoo.
Rahojen kohdentamista erityisesti maahanmuuttajille tai monikulttuuritoimintaan Mäntylä
ei lähtökohtaisesti pidä perus-

teltuna.
– Esimerkiksi perhe- ja nuorisotyön tukemisen piirissä voi
yhtä lailla olla tällaisten ryhmien edustajina myös maahanmuuttajia.
Mäntylä arvioi, että RAY:n
merkitys säilyy vahvana myös
tulevaisuudessa.
- Suurin merkitys on varmasti se, että RAY takaa kaikille järjestöille tasavertaiset
toimintamahdollisuudet. Vaikuttavuuden seuraaminen on
tosin yhtä tärkeää kuin avustusten jakaminen. Jatkossakin
on siis selvitettävä, mitä avustusrahoilla on saatu aikaan,
Mäntylä painottaa.

RAY:n avustuskohteita
vuonna 2015
Edellinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok.)
antoi siunauksensa mm. seuraaville kohteille Raha-automaattiyhdistyksen varoista.
1 255 000 € • SUOMEN PAKOLAISAPU RY
Toimintamallin luomiseen 18-25-vuotiaiden
maahanmuuttajataustaisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi, työttömien
nuorten palkkaukseen, järjestön kotimaan yksikön toimintaan, maahanmuuttajayhdistysten
voimavaraistamiseen, maahanmuuttajien vertaistukitoimintaan.
309 000 € • MONIKULTTUURISUUSYHDISTYS FAMILIA CLUB RY
Valtakunnalliseen vertaistoimintaan kahden
kulttuurin perheille, käyttöomaisuushankintoihin ja monikulttuuriseen toiminnan koordinointiin.
85 000 € • IMATRAN MONIKULTTUURIYHDISTYS KIPINÄ RY
Toimintakeskuksen toimintaan.
3 429 451 € • SUOMEN PUNAINEN RISTI

risotyöttömyyden poistaminen, on se itsessään liian laaja
päämäärä. Järjestön siis tulee
voida hallita kokonaisuutta,
johon se saa avustusta.
Monet järjestöt saavatkin
RAY:ltä rahaa useampaan eri
kohteeseen. RAY:ssä ei lähtökohtaisesti rajoiteta, kuinka
moneen eri kohteeseen avustusta voidaan myöntää.
– Toki me arvioimme, kestääkö toimijan hallinto useamman projektin ylläpitämistä samanaikaisesti. Jos
kyseessä on pieni järjestö, sillä ei yleensä voi olla menossa
samanaikaisesti montaa hanketta.
RAY:n avustustoiminnan
tärkeä osa on myös systemaattinen seuranta.
– Järjestöiltä vaaditaan vuosittain raportointia siitä, mitä
avustuksilla on saatu aikaan.
Tavoitteisiin pääsemisellä on
merkitystä myös silloin, kun
järjestö hakee uusia avustuksia.

Muhkeat tuet
Sexpo-säätiölle
Seksuaalista hyvinvointia ja
ihmissuhteita toiminnassaan
edistävän Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paa-

lanen esitti lokakuussa blogissaan puheenvuoron, jossa
katsoi, ettei hänen nähdäkseen ole perusteita säätää ihmisten ja eläinten välistä seksiä laissa rangaistavaksi.
– Eläinseksin kieltämiselle ei näytä olevan vakuuttavia eettisiä perusteita, Paalanen kirjoitti.
Ihmisen ja eläimen välisen
intiimikanssakäymisen rangaistavuus poistui rikoslaista 1970-luvun alussa. Asia on
kuitenkin noussut uudestaan
esille käynnissä olevan eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä. Ihmisten ja eläinten
välinen intiimi kanssakäyminen on edelleen rangaistavaa,
mikäli teossa eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä tai kipua.
Sexpo-säätiö on RAY:n monivuotinen tuensaaja. Sexpolle on tälle vuodelle myönnetty tukea 230 000 euroa,
josta 211 000 euroa yleisavustuksena säätiön toimintaan.
2000-luvulla RAY on avustanut Sexpon toimintaa yli 3
miljoonalla eurolla.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT LEHTIKUVA

Rasisminvastaisen kansalaistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, maahanmuuttajatoimintaan, ystävätoiminnan alueellisen tuen
organisointimallin kehittämiseen SPR:n Länsi-Suomen piirin alueella, juuri eläkkeelle jäävien valmentamiseen elämänmuutokseen vapaaehtoistoiminnalla, jossa eri-ikäisiä senioreita
yhteensaatetaan varttuneempien tukemiseksi,
koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn, työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin, ehkäisevään päihdetyöhön, HIV- ja seksuaaliterveysneuvontaan
erityiskohderyhminä nuoret ja maahanmuuttajat sekä HIV-tartuntaa pelkäävät, nuorten turvatalotoimintaan, omaishoitajien tukitoimintaan,
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointiin
ja ensihuoltotoimintaan, yleisavustuksena sosiaali- ja kansanterveystyön edistämiseen Suomessa.
125 000 € • PAKOLAISNEUVONTA RY
Ilmaisen oikeudellisen neuvonnan antamiseen
paperittomille ja heitä kohtaaville.
230 000 € • SEXPO-SÄÄTIÖ
Yleisavustuksena säätiön toimintaan, työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin.
431 000 € • KULUTTAJALIITTO
Suomalaisten ravitsemussuositusten jalkauttamiseen.
80 000 € • ELÄMÄ JA VALO RY
Romaniväestön osallisuutta vahvistavaan kansalaisjärjestötoimintaan Suomessa.
217 000 € • MOSAIIKKI RY
Maahanmuuttajatiedotukseen.
116 000 € • FILOKSENIA RY
Kansainvälisen toiminta- ja neuvontakeskus Trapesan toimintaan.
121 000 € • YHDESSÄ-YHDISTYS RY
Kulttuurien välisen toiminnan kehittämiseen
uus- ja kantasuomalaisille Varissuon lähiössä.

307 000 € • IHMISOIKEUSLIITTO RY
Kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemiseen
maahanmuuttajayhteisöjen sisällä järjestöyhteistyönä, romanien syrjinnän ehkäisemiseen,
tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ennaltaehkäisyyn asennemuutostyön sekä vaikuttamisja koulutustoiminnan kautta.
661 000 € • NIILO MÄKI –SÄÄTIÖ
Yleisavustuksena järjestön yleishyödylliseen toimintaan, toimitilojen sisäilmaongelmien korjausmenoihin, verkkovälitteisen tietopalvelun
tuottamiseen ja tietokoneavusteisten harjaannuttamismenetelmien kehittämiseen visuo-spatiaalisesta hahmotushäiriöstä kärsiville lapsille,
heidän läheisilleen sekä ammattilaisille, kielellisten taitojen ja lukemisen tukemiseen maahanmuuttajalapsille ja lapsille, joilla on ongelmia
kielellisissä taidoissa.
616 000 € • SETA RY
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien palvelumallien juurruttamiseen
vapaaehtois- ja yhteistyöverkoston kautta, jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin, sukupuolivähemmistöön kuuluvien ja heidän läheistensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
vertaistukiryhmien, neuvonnan, yksilötapaamisten, kouluttamisen ja tiedottamisen avulla, yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan.
203 000 € • VANTAAN NICEHEARTS
Kulttuuri-ja sukupuolisensitiivisen tyttötyön kehittämiseen ja Tyttöjen Tilan perustamiseen
Vantaalle 10-28-vuotiaille sukupuolisensitiivistä tukea tarvitseville tytöille ja nuorille naisille, työttömien nuorten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin, kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen kokonaisvaltaiseen palveluohjaukseen, ryhmätoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.
142 000 € • PÄÄKAUPUNKISEUDUN
MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN
YHTEISTYÖVERKOSTO MONIHELI
Työttömien nuorten palkkaamiseen, monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston toimintaan.
140 000 € • SOROPPI RY
Vapaaehtois- ja lähimmäispalvelukeskuksen toimintaan.
144 000 € • SUOMEN KATUTANSSILIITTO
Vastaanottokeskuksissa oleskelulupaa odottavien lasten ja nuorten aktivoimiseen sekä vuorovaikutusmahdollisuuksien luomiseen maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.
140 000 € • SUOMEN SOMALIALAISTEN
LIITTO RY
Työttömien nuorten palkkaamiseen, järjestön jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan ja
viestinnän toteuttamiseen.

134 000 € • VARSINAIS-SUOMEN MONIKULTTUURISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY
Maahanmuuttajayhdistysten tuki-, ohjaus- ja
tiedotustoimintaan, työttömien nuorten palkkaukseen.

21

2

7

4

5

1

5
8

6
4

8

6

8

8

2

7

4

5

9

8

8

3

4

5

1

6
4

9
5

6

1

6
3

5
6

Perussuomalainen 11/2015 • www.perussuomalaiset.fi

7

4
2

4
8

7

3
3

6

© Bulls

22

1

4

7

7
3

4

1

8

2
5

2

3
1

5

3

6

6

1

5
7
© Bulls

E DE L L I S E N RISTI KO N RATK A I S U

RISTIKKO
SUDOKU

2

8

Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Perussuomalaisen
nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä
voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta
osoitteesta.
ILMOITA tilattavien lehtien
määrä ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa.
Muista laittaa tilaukseen
yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. Laita
mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen
oikeuden päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy
lähettää halutun numeron
aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät
perussuomalaisten
nettisivuilta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Muistathan päivittää muuttuneet
yhteystietosi (osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kolmen viikon välein.
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Ulkoasu: MojoMan Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Lue kiinnostavimmat aiheet myös
perussuomalaisten verkkosivuilta

www.suomenuutiset.fi

Kokoukset ja tapahtumat
Ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat
lehden aineistopäivään mennessä osoitteella:

Perussuomalainen 12/15
ilmestyy 18.12.2015

Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka,
osoite, päivämäärä ja kellonaika.

ARKI-MUKULA

HARALD HIRMUINEN

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 8.12.2015

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

23

ETUSIVU

MUUT UUTISET

VIIHDE

POLITIIKKA

VIDEOT

SÄHKEET YM.

TALOUS

KOLUMNIT

Asiaa
perussuomalaisten
näkökulmasta
suomenuutiset.fi

