
3
/2

0
1

6

PERUS-
SUOMALAINEN

2 0 .  v u o s i k e r t a  •  P o l i i t t i n e n  l e h t i  •  I r t o n u m e r o  3 , -  •  P e r u s s u o m a l a i s e t  r p : n  ä ä n e n k a n n a t t a j a

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

Traktorimarssi valtasi 
Helsingin

Perussuomalaiset 
vahvasti mukana S-vaaleissa 
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Soini: Kova vuosi takana



2 P e r u s s u o m a l a i n e n  3 / 2 0 1 6  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

SUOMEN heikot vientiluvut tulivat yllätyksenä. Samoin rengas-
valmistajien testivilppi. Aiemmin yllätyimme Saksan pankkien 
surkeasta kunnosta, Nordean siirtymisestä Ruotsiin, Brexitin kor-
keasta kannatuksesta, subprime-kriisistä ja Kreikan talouden lu-
histumisesta.

ON selvää, että lumisade yllättää joka vuosi osan autoilijoista. 
Mutta vähemmän selvää on, millä tavoin koko maailmaa raviste-
levat megaluokan tapahtumat pystyvät yllättämään kaikki ne val-
tamedian noteeraamat tarkkailijat, jotka on nostettu julkisuuteen 
hahmottelemaan todennäköisiä tulevaisuuskuvia.
 
”OLEN yhtä hämilläni kuin kaikki muutkin täysjärkiset ihmiset 
tästä Donald Trumpin suosiosta”, laukoi Yhdysvaltojen politiik-
kaan perehtynyt valtio-opin maisteri Lissu Moulton äskettäin 
A-studiossa. Hän ei kyennyt kertomaan muuta selitystä Trumpin 
nousulle kuin sen, että tämän kannattajat ovat tyhmiä. Moulton 
esitti lisäksi kiusallisen ehdokkaan tien katkaisemista jollain likai-
sella tempulla. On melko kornia, että asiantuntija ehdottaa pre-
sidenttiehdokkaan nousun torppaamista juuri sellaisella vilpillä, 
josta niin moni toimeentulorajan alapuolella sinnittelevä jenkki on 
saanut tarpeekseen, ja jonka estämiseksi hän juuri Trumpia aikoo 
äänestää.
 
MUTTA Moulton ei ole yksin. Suomalainen media esittelee Trum-
pin lukijoilleen jonkinlaisena vastenmielisenä sirkuspellenä, jon-
ka kyvykkyys riittää ainoastaan eriasteisiin solvauksiin ja möläy-
tyksiin. Kuva on melkoisessa ristiriidassa sen kanssa, että inhokki 
napsii jatkuvasti esivaalivoittoja. On ilmiselvää, että suuri osa si-
käläisiä äänestäjiä koskettelevista asioista jää meillä uutisoimatta. 
Miksi?
 
ÄNKYRÄ. Vaikea ihminen. Provokaattori. Hörhö. Siinä sopivia ni-
miä heille, joiden käsitykset poikkeavat liiaksi totuttujen mielipi-
teiden konsensuksesta. Ikäviä ihmisiä ovat. Raskaitakin.
  
SUOMALAISEN median heikkous kumpuaa osittain sen tavatto-
man voimakkaasta konsensushakuisuudesta ja riskien välttelystä. 
Toimittajan pelosta sen äärellä, ettei toimisi väärin. Ettei haastat-
telisi hörhöä. Ettei suututtaisi mainostajaa. Tai tulevaa työnanta-
jaa. Väärin toimimisesta seuraava sosiaalinen rangaistus on paljon 
suurempi kuin mahdollisen onnistumisen palkinto. Ja kun näin on, 
saamme lopputulokseksi tasapaksua status-quo-höttöä.

MUTTA tämä ei vielä selitä koko kuvaa. 

MEDIAA pitkään tutkinut yhdysvaltalainen Dean Starkman va-
roittaa: jos media keskittyy ainoastaan status quon mukaisten kä-
sitysten raportointiin, se tulee jatkuvasti yllätetyksi. Jos media si-
vuuttaa valtavirran ulkopuolelta tulevat äänet, se joutuu jatkuvaan 
shokkien ja yllätysten tilaan. 

VANHAN määritelmän mukaan journalismi on sen kertomista, 
mitä jotkut eivät halua saattaa päivänvaloon. Kaikki muu on PR:ää.

JULKISUUTTA säätelemällä sekä suosikki- että inhokkivalin-
noilla media pystyy vaikuttamaan yhteiskuntaan. HS:n pääkirjoi-
tus totesi aikanaan: ”Viestimet ovat olemassa käyttääkseen valtaa 
ja vaikuttaakseen yhteiskuntaan, ja tuon vallankäytön väline on 
julkisuus.”
 
JOSKUS vallankäyttömotiivi ottaa etusijan, ja journalismi unoh-
tuu. Vuonna 1994 EU-kansanäänestyksen alla suomalainen kau-
pallinen mediakenttä lähti yhtä jalkaa saattelemaan maata kohti 
kyllä-ääntä. Kriittiset asemoitiin hörhösektoriin, keskustelu euro-
valuutasta jäi käymättä. Media unohti tehtävänsä ja ryhtyi Euroo-
pan unionin PR-toimistoksi. Tulokset ovat surullisia, eivätkä vähi-
ten medialle itselleen. Joustamattomaan eurovaluuttaan kytketyn 
talouden köyhtyvällä kansalla on entistä vähemmän rahaa panta-
vaksi lehtiin. Mutta niin vain meidän kaikkien on elettävä tekojem-
me seurausten kanssa.   

Mediaa ja yllätyksiä

Perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksen avan-
nut puheenjohtaja Timo Soini rohkaisi innostavassa pu-
heessaan puolueväkeä toimimaan puolueen linjan poh-
jalta. Monet nousut ja laskut nähnyt Soini muistutti, 
ettei perussuomalaisilla ole mitään hävettävää.
Arvoisat puoluevaltuutetut. Meillä on ol-
lut kova vuosi. Me kestämme, ja me puolus-
tamme puoluettamme sellaisena kuin se on. 
Puolue perustettiin 20 vuotta sitten 350 ih-
misen voimin. Ei ollut yhtään mitään. Viime 
vaaleissa, kansan tahdosta - joka on demo-
kratiassa kaiken ydin - meistä tuli toiseksi 
suurin eduskuntapuolue. Se oli kova reissu. 
Ja reissu jatkuu. Se oli kansalaisten vaalitah-
to, ja sitä ei demokratiassa voi kyseenalais-
taa. Pidän aika lailla käsittämättömänä, että 
vaalitulosta vastaan osoitetaan mieltä. Jos ei 
muuten pärjää, niin pitää hommata lisää ää-

niä. Ja minä en vihreille ja vasemmistolii-
tolle aio olla jatkossakaan ääniä hommaa-
massa. Ja toivottavasti ei kukaan teistäkään, 
koska niillä eväillä tämä maa ei nouse. 

Me emme luovu linjasta. Emme ole luopu-
neet puolueen perustasta emmekä linjasta. 
Haaste on se, miten tätä linjaa ajetaan uu-
dessa tilanteessa, osana hallitusta, jossa me 
emme ole enemmistössä. Ei linja ole mi-
kään ongelma meille. Kyllä sinä tiedät, kyl-
lä perussuomalaiset tietävät, kyllä minä tie-
dän, mitä mieltä me olemme. Ja tämä, mitä 
me tiedämme, meidän on vakuutettava kan-

Takana kova vuosi, 
mutta linja pitää

Soini puoluevaltuuston 
kokouksessa:
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nattajillemme - että saadaksemme linjamme 
läpi on asioita tehtävä toisin. 

Mitä me teemme ja ajamme, on ydin. Se, 
mitä me teemme on perusteltava ja osatta-
va perustella. Se on meidän tehtävämme. Ja 
miten se onnistuu? Se onnistuu aivan samal-
la tavalla kuin tämän puolueen nostaminen 
nollasta menestykseen. Menemme kentälle, 
menemme toreille, menemme turuille. Kyllä 
siellä kritiikkiä tulee, ja pitääkin tulla. Mut-
ta me emme pelkää. Me emme antaudu, me 
emme selittele. Me kerromme oman vaih-
toehdon. Ja meitä odotetaan siellä, koska 
olemme aina olleet siellä. 

Tässä yhteydessä haluan erityisesti maini-
ta Helsingin soppatykkimiehen (Soini viit-
taa traktorimarssillakin mukana olleeseen 
Mikko Lahtiluomaan), joka on aina, säässä 
kuin säässä mukana ottamassa löylyä. Halu-
an, että me kaikki, kansanedustajat ja toimi-
jat, kaikki olemme mukana tekemässä tätä 
työtä. Tämä puolue ei ole mikään vaalior-

ganisaatio. Tämä on puolue jokaista päivää 
varten, jokaista kuntaa, jokaista vaalipiiriä 
varten ja tämä toimii koko ajan. Vaalipäivä-
nä mitataan, mitä mieltä kansa on meidän 
toiminnastamme ollut. 

Hyvät ystävät, perussuomalaisilla ei ole 
mitään hävettävää. Minä en häpeä meidän 
väkeämme, ja minä olen iloinen siitä, että 
meidän väkemme ei häpeä minua. Me olem-
me rosoinen kansanliike. Sellaisena meitä 
on kannatettu ja sellaisena meidän halutaan 
jatkavan. Me puolustamme puoluettamme 
sellaisena kuin se on. Tätä puoluetta ei puo-
luekartalla mikään toinen puolue voi korva-
ta. 

Katso Soinin puhe: 
www.suomenuutiset.fi

■ KUVAT LEHTIKUVA JA 
      SUOMEN UUTISET

Takana kova vuosi, 
mutta linja pitää

Soinilla riitti käteltäviä, sillä puoluevaltuuston kokous veti 
salin täyteen ps-väkeä.

- Me olem-
me rosoinen 
kansanliike. 
Sellaisena 
meitä on 
kannatettu 
ja sellaisena 
meidän halu-
taan jatka-
van, Soini 
painotti.
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PERUSSUOMALAISET ha-
luavat sopia. Me annamme 
arvoa sille, että tähän maa-
han saataisiin yhteiskunta-
sopimus, koska se on tarjolla 
olevista vaihtoehdoista pa-
ras, puheenjohtaja Timo Soi-
ni painotti.

– Me olemme antaneet työ-
markkinaosapuolille työ-
rauhan. Nyt alkaa olla kaik-
ki pöydällä: Suomen malli, 
kilpailukykypaketit, monet 
muut. Toivomme, että sopi-
mus löytyy ja hallitus hoitaa 
sitten osansa.

Suomen malli 
pohja veroalelle

Hän kiitti Suomen mallissa 
tapahtunutta edistystä: ideaa 
siitä, että vientialat määritte-
levät palkankorotusten ylära-
jan Ruotsin ja Saksan tapaan.

– Olen tyytyväinen siitä, 
että keskusjärjestöt saavat 
selkeän kirjauksen Suomen 
mallista, että vientialat mää-
rittelevät tulevien sopimus-
ten palkankorotukset ja sit-
ten voidaan laskea tuloveron 
alennukset. Tämä tehdään 
yhteistyössä. Ei julistaen, 
vaan yhdessä, Soini lupasi.

– Toivon, että ne liitot, jot-
ka eivät ole vielä sovussa ja 
neuvotteluasennossa, lähte-

vät neuvotteluihin. Se on hal-
lituksen tavoite. Me pidäm-
me polun auki, jotta ne, jotka 
empivät, voivat tulla mu-
kaan. Siksi, että haluamme 
sopia. Ja että tämä sopimisen 
tie on parempi kuin se, jota 
joudumme kulkemaan, jos 
emme sovi. Maailma ei py-
sähdy. On meille kaikille hel-
pompaa, jos pystymme sopi-
maan.

Luottoluokitukset 
sopimisen peruste

Hän sanoi suomalaisten elä-
vän erittäin vaikeita talou-
dellisia aikoja. Sen tietävät 
paitsi suomalaiset, myös ul-
komaiset luottoluokittajat ja 
he, jotka alijäämäämme ra-
hoittavat.

– Jo kaksi kolmesta on ti-
pauttanut Suomen ylimmästä 
luottoluokituksesta ja olkoon 
tämä yhtenä osana kerto-
maan, että meidän täytyy saa-
da omat asiamme kuntoon ja 
tämä maa nousuun, Soini vii-
toitti.

Protestit 
ymmärrettäviä

Soini piti ymmärrettävinä 
kansalaisten protesteja ja ikä-
viä tunnelmia, jotka juonta-

Perussuomalaiset kannattavat läm-
pimästi yhteiskuntasopimuksen 
solmimista. Puheenjohtaja Timo 
Soini vetosi työmarkkinaosapuo-
liin puhuessaan puoluevaltuuston 
kokouksessa Helsingissä.

”Tehdään tasapuolinen 
ja oikeudenmukainen paketti”

vat juurensa hallituksen tiuk-
koihin päätöksiin ja ehkä 
myös yhteiskuntasopimuk-
seen.

– On aivan ymmärrettävää, 
että monen näköistä protes-
tia ja erimielisyyttä näistä si-
säpolitiikan asioista ilmenee. 
Se on demokratiaa. Tässä 
maassa pitää saada olla sa-
maa tai eri mieltä ja jokaisen 
mielipide on yhtä tärkeä, Soi-
ni pohjusti.

Pitää osata 
päättää!

Soini vetosi kuitenkin niin 
kansaan kuin päättäjiin, että 
vaikeassa tilanteessa täytyy 
meidän osata päättää, vih-
doinkin. Istuvan hallituk-
sen pitää se tehdä, kun kaksi 
edellistä hallitusta eivät sitä 
tehneet.

– Jos me katsomme tätä ti-
lannetta, mihin olemme täs-
sä maassa joutuneet vuoden 
2008 jälkeen, niin kaksi edel-
listä hallitusta eivät saaneet 
aikaan rakenteellisia uudis-
tuksia. Tämän hallituksen on 
saatava ne aikaan, mieluim-
min yhteiskuntasopimuksen 
kautta. Tämä on meidän tar-
koituksemme.

– Me emme nimittäin kan-
sakuntana kestä tällaista ta-
loudenpitoa, jota on viime 
vuosina harjoitettu. Jokai-
nen voi katsoa omaa talout-
taan. Kun jatkuvasti vuodesta 
toiseen otetaan velkaa velan 
päälle, niin jossain vaihees-
sa tulee vihellys: ei enää. Jos 
emme saa taloutta kasvuun ja 
vientiä vetämään, niin silloin 
meillä on ikävä kyllä edessä 

leikkausten tie, Soini varoitti.

Euroaikana on 
euroajan keinot

Soini vetosi myös työmark-
kinaosapuoliin, että euroai-
kana on euroajan keinot. Jär-
jestöjen pitäisi muistaa se 
nytkin, kuten ne väittivät ym-
märtäneensä sen jo euroon 
liityttäessä.

– Silloin, kun Suomi meni 
eurovaluuttaan, aika moni 
osapuoli sanoi, että he ym-
märtävät, mitä se merkitsee, 
kun ei devalvoida. Me pe-
russuomalaiset olimme sil-
loin eri mieltä. Olisimme ha-
lunneet säilyttää oman rahan. 
Suomalaisia ei päästetty päät-
tämään asiasta kansanäänes-
tyksellä, Soini muistutti.

– Mutta tällä hetkellä, kun 

tätä pakettia tehdään, me 
olemme eurossa – ja sen mu-
kaan meidän täytyy toimia. 
Ja monet tahot, vanhat puo-
lueet ja työmarkkinaosapuo-
let tajusivat tai sanoivat, mitä 
tämä merkitsee. Nyt pitää 
näidenkin osapuolten vasta-
ta huutoonsa: kilpailukyvyn 
korjauksia ei voi tehdä enää 
devalvoimalla. Ne on tehtä-
vä uudella tavalla. Ja se mitä 
nyt yritetään, on se uusi tapa, 
Soini puntaroi.

Paikallinen 
sopiminen tärkeää

Soini kehui oikeus- ja työ-
ministeri Jari Lindströmiä 
etenkin paikallisen sopimisen 
edistämisestä. Paikallinen so-
piminen on tärkeää ja sitä on 
tavoiteltu molemmilta osa-

Yhteiskuntasopimus tarvitsee kaikkia osapuolia

– Me olemme antaneet työmarkkinaosapuolille työrauhan, 
Soini painotti.

Puheenjoh-
taja Timo 
Soini kehui 
puolueval-
tuuston 
jäseniä hyvin 
tehdystä 
työstä.
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TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

Meitä ei hävetä - kiitos 
perussuomalaiset!

■  KOLUMNI

REILU viikko sitten puoluevaltuuston kokouksessa oli 
hyvä henki. Tuttuja ympäri Suomen. Horjumattomat 
koolla. Luovuttaminen ja antautuminen eivät ole tälle po-
rukalle vaihtoehto. Olen ylpeä ja kiitollinen.

VUOSI sitten moni epäili, ettei perussuomalaisista ole 
hallituspuolueeksi. Minä en. Ja tiedämme nyt, että olem-
me olleet tämän hallituksen vakain palikka. Tunnemme 
vastuumme ja kannamme sitä, vaikka aika olisi vaikea. 
Puolustamme puoluettamme sellaisena kuin se on. Olem-
me olleet rahatta rikkaita, emmekä edelleenkään alistu ra-
han vallalle. Pysymme riippumattomina.

ME haluamme, että tämä hallitus istuu koko kauden. Vain 
siten mitataan se, mihin meistä on ja se, saammeko tulok-
sia aikaan. Kestämme kyllä leikin. Meillä on kansan val-
takirja eduskunnan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Yli 
500 000 ihmistä äänesti meitä. Toteutamme vaalitulosta.

LINJA ei ole meille ongelma. Kyllä minä tiedän, ja kyl-
lä sinä tiedät, mitä mieltä me olemme. Kerromme totuu-
den ja olemme sanamme mittainen puolue. Pidämme kiin-
ni sovitusta.

TARVITTIIN perussuomalaiset hallitukseen, että omais-
hoidontuki nousee, takuueläke nousee, Yle-vero poistuu 
300 000:lta pienituloiselta ja Yle joutuu samanlaiseen ar-
viointiprosessiin kuin kaikki muutkin mediat.

PERUSSUOMALAISET tarvittiin myös siihen, että kym-
meniä vuosia vanha rappiolaki muutettiin ja seteliselkä-
rankaispykälä poistettiin vaalilaista. Jopa siihen tarvittiin 
perussuomalaiset, että hevosenlannanpoltto energiatar-
koituksiin sallitaan. Ja pian paska palaa ympäri Suomen. 

NÄMÄ toimet ovat osa meidän linjaamme, joka on viety 
hallituksessa läpi. Tuo lista jatkuu ja se on pitkä.

AJAMME oikeudenmukaista politiikkaa. Kehitysavusta 
leikataan ja puoluetukea karsitaan. Kuten lupasimme. Mi-
nistereiden, avustajien ja valtiosihteerien määrä on viety 
minimiin. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opis-
kelijoille tulee lukukausimaksut, solidaarisuusveroa ki-
ristetään ja pääomaveroa korotetaan. Ökyveneet ja vesi-
skootterit laitettiin verolle.

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA on kireämpää kuin 
koskaan. Suomeen ei tule tällä hetkellä juurikaan laitto-
masti ihmisiä - ei idästä eikä lännestä. Tämä tilanne on säi-
lytettävä.

OLIMME oikeassa. Suomessa ja Euroopassa on tultu pe-
russuomalaisten linjoille.

SUOMI on upotettu kahden viime hallituksen aikana suo-
hon, ja sieltä se on tällä vaalikaudella nostettava. Päättä-
mättömyys on ajanut maamme taloudelliseen umpiku-
jaan. Tämän hallituksen on toimittava. Me emme pelkää 
oikeita päätöksiä.

”Tehdään tasapuolinen 
ja oikeudenmukainen paketti”

puolilta.
– Nyt on tärkeää, että teh-

dään sellainen paketti, joka 
on tasapuolinen ja oikeuden-
mukainen. Ja olen iloinen, 
että tätä muutosta toteut-
taa kärjessä perussuomalai-
nen Jari Lindström, joka tie-
tää omasta kokemuksestaan, 
mitä on duunarin elämä, Soi-
ni kehui.

Soinin mukaan paikallista 
sopimista halutaan, jotta työ-

paikat pystytään säilyttämään 
ja uusia pystytään tekemään: 
jotta ihmiset, jotka menettä-
vät työnsä, voisivat koulut-
tautua mahdollisimman no-
peasti ja työllistyä uudelleen.

– Tämä on asian ydin. Ja 
kun on monenlaisia työnan-
tajaa helpottavia asioita, jot-
ta voimme pitää pahana ai-
kana firmat pystyssä, täytyy 
olla myös henkilöstöedustus 
yrityksen hallinnossa ja luot-

tamusmiesten asemaa vah-
vistettava. Tämä merkitsee 
myös tässä tilanteessa, että 
yleissitovuus säilyy. Pitää olla 
sellainen paketti, joka hyö-
dyttää kaikkia ja sitä perus-
suomalaiset haluavat tehdä, 
Soini linjasi.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

Suomen maahanmuuttopolitiikan kiristyminen alkaa vähitellen näkyä. Kuva Sallan raja-
nylitysasemalta.

Maahanmuuttopolitiikka 
kireämpää kuin koskaan

Pakolaiskriisiä ei 
maksateta Suomen köyhillä

PUHEENJOHTAJA Timo 
Soini korosti Suomen maa-
hanmuuttopolitiikan olevan 
nyt kireämpää kuin koskaan.

– Laittomia maahantuli-
joita ei tule enää idästä eikä 
lännestä. Pyrimme siihen, 
että tilanne säilyy tällaisena, 
Soini sanoi.

Viime vuonna alkanut 
maahanmuuttajien tulva-
aalto ei tullut suinkaan yllä-
tyksenä perussuomalaiselle 
puolueelle toisin kuin mo-
nille muille.

– Moni täällä ennakoi tätä 
kehitystä ja sai ties min-
kälaisen leiman niskaan-
sa. Mutta he olivat oikeas-
sa! Ruotsikin noudattaa nyt 
meidän maahanmuuttolin-
jaamme. Koko Eurooppa on 

tullut perussuomalaisten 
maahanmuuttolinjalle. Näin 
kävi siksi, että vaihtoehtoja 
ei ole, Soini linjasi.

Soini kertoi olevansa taas 
menossa neuvottelemaan 
keinoista, joilla Turkin ja 
Kreikan välinen laiton maa-
hantulo saadaan loppu-
maan.

– Vaihtoehtoa ei ole tai 
Schengenin sopimus kaa-
tuu, Soini totesi.

Hän suhtautui epäil-
len maahanmuuton taa-
kanjakoon. Hän muistut-
ti, että EU yrittää ratkaista 
pakolaisongelmaa vanhal-
la patenttiratkaisullaan, joka 
on aina: ”lisää integraatio-
ta”. Soini vertasi tätä van-
haan neuvostomalliseen 

malliin, jossa jokaiseen on-
gelmaan tyrkytettiin ratkai-
suksi ”lisää sosialismia”.

Viimeksihän neuvoteltiin 
keinosta, että kun Kreikan 
laittomia syyrialaispakolai-
sia palautettaisiin Turkkiin, 
vastaava määrä Syyrian pa-
kolaisia pitäisi ottaa leireil-
tä kiintiöpakolaisina ympäri 
Eurooppaa.

– Olemme jo päättäneet 
160 000 pakolaisen jakami-
sesta. Siitä on 500 jaettu. 
Pelkään, että tulee saman-
lainen sopimus. Parempi 
on ottaa tuhat kiintiöpako-
laista leiriltä laillisesti kuin 
30 000 pakolaista laittomas-
ti. Ihmisten salakuljetus pi-
tää saada loppumaan, Soi-
ni korosti.

VIIME vuonna alkaneen pa-
kolaiskriisin kustannuksia 
ei maksateta suomalaisilla 
köyhillä. Näin linjasi perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini vastatessaan toi-
mittajien kysymyksiin puo-
luevaltuuston kokouksessa 
eduskunnan Pikkuparlamen-
tissa.

– Meidän kantamme on se, 
että turvapaikanhakijoiden 

kustannuksia ei voida mak-
sattaa pienituloisilla suoma-
laisilla, hän sanoi.

Mistä rahat sitten otetaan?
– Sitä varten meillä on ke-

hysten ulkopuolisia raho-
ja, Soini sanoi ja mainitsi 
esimerkkinä myös työttö-
myyden hoidon määrärahat. 
Myöskään työttömyyden kus-
tannuksia ei voida tietää etu-
käteen.

Asia käydään läpi hallituk-
sen kehysriihessä ja rahoitus-
ta mietitään siellä kokonai-
suudessa niin, etteivät köyhät 
joudu kärsimään.

– Se on perussuomalaisen 
puolueen kanta: tätä äkki-
näistä pakolaiskriisiä, jota on 
ollut hyvin hankalaa ennakoi-
da, ei saa maksattaa suoma-
laisilla, Soini vahvisti.
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PERUSSUOMALAISTEN 
Espoon kaupunginvaltuutet-
tu, tohtori Jukka Kilpi vaatii, 
että valtion ja kuntien omis-
tamien yhtiöiden on aloi-
tettava valtion rahoittamien 
osaomistusasuntojen laaja-
mittainen tuotanto. Tämän li-
säksi asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA on 
lakkautettava.

Kohtuuhintaisista 
asunnoista 
huutava pula

Nämä vaatimukset vahvis-
tettiin perussuomalaisten 
puoluevaltuuston kokouk-
sessa. Päätöslauselmassa to-
detaan, että ARA:n käytössä 
on valtion lähes 20 miljardin 
asuntorahoitussalkku. Vuo-
sittain keskus tekee uusia ra-
hoituspäätöksiä yli 1 000 mil-
joonalla eurolla. 

- ARA:n tehtävä on turvata 
pienituloisille mahdollisuus 
kohtuuhintaiseen asumiseen. 
Tässä tehtävässään ARA on 
epäonnistunut.

- Kasvukeskuksissa on koh-
tuuhintaisista asunnoista 
huutava pula. ARA:n rahoit-
tamien vuokra- ja asumis-
oikeustalojen sijoittaja-
omistajat perivät ARA:n 
siunauksella markkinavuok-
ria ja keräävät miljoonavoit-
toja. Sijoittajat myös tekevät 
kokonaisilla ARA-taloilla kes-
kenään pilkkahintaisia kaup-
poja ohi asukkaiden, Kilpi 
huomauttaa.  

- Kasvukeskusten asuntotilanne on sietä-
mätön. Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskus ARA on epäonnistunut tehtävässään 
ja se on purettava, sanoo pääkaupunkiseu-
dun asumisasioihin perehtynyt kaupungin-
valtuutettu Jukka Kilpi.

puolella sijaitsevien kotien 
peruskorjausta.

– Asumisoikeuslakia uudis-
tetaan niin, että asukkaille 
turvataan heidän asumisoi-
keusyhtiöön tekemänsä pää-
omasijoituksen mukainen 
vaikutusmahdollisuus omaan 
asumiseensa. Näin turvataan 
asumisoikeusasumisen elin-
kelpoisuus vaihtoehtoisena 
asumismuotona, Kilpi sanoo.

 – Kasvukeskuksissa val-
tion ja kuntien omistamat 
yhtiöt aloittavat laajamittai-
sen valtion rahoittaman osa-
omistusasuntojen tuotannon. 
Perussuomalaiset nostavat 
tämän kunnissa keskeiseksi 
vaatimukseksi.

ARA:n selitykset 
eivät vakuuta

ARA vastasi puoluevaltuus-
ton kannanottoon väittämäl-
lä sen sisältävän asiavirheitä.

- ARA väittää vastaukses-
saan, että se ei päätä valtion 
asuntorahojen käytöstä, ja 
että valtion asuntorahoitus-
salkku olisi vain 6,5 miljardia 
euroa. Kuitenkin ARA päät-
tää ja myöntää ARA-lainat 

ja takaukset, joiden yhteis-
summa Valtion Asuntorahas-
ton tilinpäätöksen 31.12.2015 
mukaan on 17 680 miljoonaa 
euroa, Kilpi kuittaa.

- Kaiken kaikkiaan ARA 
on epäonnistunut tehtäväs-
sään. ARA:n perussuomalais-
ten kannanottoon antaman 
vastauksen sisältämät perät-
tömät väitteet vahvistavat 
osaltaan viraston toiminnan 
epätyydyttävän tilan.

Kunta-asunnot 
alentavat vuokrien 
keskiarvoa

ARA väittää myös, että sen 
vuokrat ovat huomattavas-
ti edullisempia kuin vapaara-
hoitteisten asuntojen vuok-
ra. ARA:n mukaan erotus on 
jopa -50 %.

- On tosin totta, että Tilas-
tokeskuksen mukaan ARA-
vuokrat ovat markkinavuok-
ria edullisempia. Tämä ei 
kuitenkaan ole ARA:n an-
siota, vaan johtuu siitä, että 
kuntaomistajien ARA-vuok-
rat ovat 4-5 euroa per ne-
liö halvempia kuin ns. yleis-
hyödyllisten sijoittajien 

ARA-taloistaan perimät 
markkinavuokrat. Kunta-
asunnot siis alentavat ARA-
vuokrien keskiarvoa, mutta 
ARA:n valvomat ns. yleis-
hyödylliset sijoittajat peri-
vät ARA-taloissa markkina-
vuokria.

- ARA ei ole myöskään 
kyennyt tai halunnut edistää 
osaomistusasuntojen raken-
nuttamista vaikkapa luomal-
la siihen erityisen projekti-
organisaation ja taloudellisia 
lisäkannustimia, Kilpi huo-
mauttaa.

ARA:n kaltaisia 
organisaatioita 
ei tarvita

Kilven mielestä ARA ei ole 
suurella organisaatiollaan 

Hallitusohjelmaan 
on kirjattu yhtenä 

tavoitteena asumisen 
ja rakentamisen 

byrokratian 
keventäminen 

ja kustannussäästöt.

Valtion asuntorahat 
asukkaiden hyödyksi

MAAHANMUUTTOASIOIDEN 
parissa pitkään työskennel-
lyt perussuomalaisten kansan-
edustaja Juho Eerola tietää, 
että EU-maiden erilainen lu-
pakäytäntö aiheuttaa isoja on-
gelmia.

– Yhtenäisen käytännön puu-
te johtaa turvapaikanhakijoi-
den seikkailuun eri maiden 

välillä. Ennen kaikkea Pohjois-
maissa pitäisi katsoa, missä on 
tiukin linja ja ottaa se käyttöön. 
Mitä enemmän tänne onnistuu 
jäämään tiettyjä kansallisuus-
ryhmiä, sitä enemmän se hou-
kuttelee lisää väkeä heidän läh-
tömaistaan, Eerola muistuttaa.

Elinkeinoelämän valtuuskun-
ta Eva julkaisi äskettäin arvo- ja 

asennetutkimuksen, johon vas-
tanneista suomalaisista 74 pro-
senttia vaatii nykyistä tiukem-
paa maahanmuuttopolitiikkaa.

Eerolan mielestä maahan-
muuttoviranomaisten pitäi-
si kuunnella äänestäjien tah-
toa ja viime eduskuntavaalien 
tulosta.

– En ymmärrä Maahanmuut-

toviraston linjan kaikkia perus-
teita. Turvapaikkapäätöksiä pi-
täisi tehdä kansan ja poliittisen 
tahdon mukaisesti. Kriteereitä 
pitää kiristää kaikin keinoin ja 
etsiä perusteet hakijoiden pa-
lauttamiselle – eikä etsiä por-
saanreikiä maahan jäämiselle, 
Eerola sanoo.

Eerola: Turvapaikkapäätöksissä kuunneltava kansaa

Juho Eerola

”Tilanne on 
sietämätön”

Perussuomalaisten päätös-
lauselman puoluevaltuus-
ton kokouksessa esitellyt Kil-
pi sanoo, että kasvukeskusten 
ulkopuolella asumisen on-
gelmana on omistusasunto-
jen vakuusarvojen lasku, joka 
estää pankkilainan saamisen 
kotien peruskorjauksiin.  

- Perussuomalaiset katsovat 
tilanteen olevan sietämätön. 
Sen korjaamiseksi on tehtä-
vässään epäonnistunut ARA 
lakkautettava. Perussuoma-
laiset esittävät ARA:n tilalle 
seuraavan mallin, jolla ilman 
lisärahaa turvataan kohtuu-
hintainen asuminen koko 
maassa.

Pienituloisille 
mahdollisuus 
omistusasumiseen

Perussuomalaisten mallis-
sa valtiokonttori päättää koh-
tuuhintaiseen vuokra-asun-
totuotantoon myönnettävästä 
arava- ja korkotukirahoituk-
sesta, joka suunnataan ensi-
sijaisesti kuntien omistamil-
le yhtiöille.

Kela päättää pienituloisil-
le asunnonostajille tai pe-
ruskorjaajille suoraan myön-
nettävistä täytetakauksista 
ja korkotuesta. Näin avataan 
pienituloisille mahdollisuus 
omistusasumiseen ja edesau-
tetaan kasvukeskusten ulko-

Perussuomalaiset vaativat ARA:n lakkauttamista
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tuottanut lisäarvoa ARA-ra-
hoituksen tavoitteiden saa-
vuttamisessa. 

- Kuntayhtiöt tuottavat ai-
dosti omakustannushintai-
sia vuokra-asuntoja ilman 
ARA:a. Niiden rahoituksen 
voi mainiosti hoitaa Valtio-
konttori, joka nytkin hallin-
noi ARA:n niille myöntämiä 
lainoja. 

- Uuden lyhyen korkotu-
kimallin mukaisen vuokra-
talojen ARA-rahoituksen 
hoitaminen sopii myös erin-

omaisesti Valtiokonttorille. 
Näiden talojen osalta ARA:n 
kaltaista valvontaorganisaa-
tiota ei tarvita, koska talojen 
vuokrien omakustannushin-
taisuus varmistetaan ja vah-
vistetaan 10 vuodeksi jo ra-
hoituspäätöksen yhteydessä, 
Kilpi muistuttaa.

Perussuomalaisten 
mallilla kustannus-
säästöjä

Perussuomalaisten kannan-

- ARA:n tehtävä on turvata pienituloisille mahdollisuus
kohtuuhintaiseen asumiseen. Tässä tehtävässään ARA on
epäonnistunut, Jukka Kilpi osoittaa.

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Sampo Terho vaatii tiukempaa 
ja yhtenäisempää linjaa turva-
paikkapäätöksille Suomessa ja 
muissa EU-maissa. 

Maahanmuuttovirasto julkai-
si vertailun turvapaikanhakijoi-
den myönteisistä päätöksistä. 
Vertailussa oli mukana yli kym-

menen Euroopan maata. Eu-
rostatin tilastojen mukaan af-
ganistanilaisten, irakilaisten ja 
somalialaisten hakijoiden hy-
väksymisprosentti vaihteli 20 
prosentista 100 prosenttiin.

– On erikoista, että samoja 
EU:n maahanmuuttodirektii-
vejä noudattavat maat vetävät 
näin eri linjaa. Tämä on haital-

lista EU:n maahanmuuttopo-
litiikan saamiselle hallintaan, 
Terho sanoo.

Somalialaisten kohdalla Suo-
men hyväksymisprosentti oli 
vertailumaista korkein yhdessä 
Italian kanssa.

– Eurooppalaista keskiarvoa 
korkeammat luvut ovat selkeä 
vetotekijä. Maa-arviota ei teh-

dä eduskunnassa, vaan sen tar-
kastaa Maahanmuuttoviraston 
maatietopalvelu itsenäisesti 
kaksi kertaa vuodessa. Olisi jär-
kevää muodostaa yhteneväi-
nen eurooppalainen tiukka lin-
ja. On Suomelle kallista, jos 
Maahanmuuttoviraston lin-
ja on muuta Eurooppaa vapaa-
mielisempi, Terho varoittaa.

Terho: Yhteinen linja tiukemmaksi

Sampo Terho

oton keskeinen osa on valtion 
asuntorahoituksen avaami-
nen pienituloisille omistus-
asunnon hankintaan ja pe-
ruskorjaukseen.

- Tämän rahoituksen myön-
tämiseen on Kelalla paljon 
paremmat edellytykset kuin 
ARA:lla.

Hallitusohjelmaan on kir-
jattu yhtenä tavoitteena asu-
misen ja rakentamisen by-
rokratian keventäminen ja 
kustannussäästöt. 

- ARA:n korvaaminen pe-
russuomalaisten esittämäl-
lä mallilla parantaisi valtion 
asuntorahoituksen tehok-
kuutta ja toisi kustannussääs-
töjä. Perussuomalaiset eivät 
ole vähentämässä valtion so-
siaaliseen asuntotuotantoon 
osoittamaa tukea, vaan ha-
luavat ohjata sen paremmin 
asukkaiden hyödyksi, Kilpi 
painottaa.

Katso video: 
www.suomenuutiset.fi

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Perussuomalaiset vaativat ARA:n lakkauttamista

Meri: ”Vaadin selitystä 
Maahanmuuttovirastolta”

MAAHANMUUTTOVIRASTON 
turvapaikkayksikön johtaja 
Esko Repo kertoi Suomen Uu-
tisille turvapaikkahakemus-
ten käsittelystä. Eurostatin 
vuosien 2014-2015 tilastojen 
mukaan Suomessa afganis-
tanilaisista turvapaikan saa 
keskimäärin 68 prosenttia, ira-
kilaisista 85 prosenttia ja so-
malialaisista peräti 94 pro-
senttia. Luvut poikkeavat 
selvästi muun Euroopan hy-
väksymisprosenteista.

– Onko muu Eurooppa Suo-
mea julmempi vai olemmeko 
vain käsittämättömän hyvä-
uskoisia? Tuskin kaikkein hä-
dänalaisimmat jaksavat Suo-
meen asti vaeltaa turvapaikan 
saadakseen, jättää matkal-
la monta turvallista maata 
väliin. Maahanmuuttoviras-
ton on avattava menettelyn-
sä kansalaisille, vaatii perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Leena Meri.

Lukuja luetaan 
ahkerasti lähtömaissa

Meri vaatii, että pohjoismai-
den turvapaikkakriteerit saa-
tetaan – näiden lukujen var-
jossa – välittömästi samalle 
viivalle.

– Voin vain kuvitella, miten 
näitä lukuja luetaan ja jaetaan 

Somaliassa, Irakissa ja Afga-
nistanissa. Meidän täytyy teh-
dä selväksi, ettei Suomesta 
saa turvapaikkaa sen helpom-
min kuin muualtakaan Euroo-
pasta. Muuten olemme pulas-
sa, Meri painottaa.

”Mikä on 
Revon vastuu?”

Maahanmuuttoviraston 
budjettia on kasvatettu mer-
kittävästi. Hakemusten kä-
sittelijöiden määrä on nous-
sut viime vuoden runsaasta 
70 henkilöstä 500 virkailijaan. 
Tällä hetkellä hakemuksia kä-
sitellään 250 kappaleen viik-
kovauhtia

– Resurssien pitäisi olla nyt 
riittävät. Tarkoitus ei ollut teh-
dä Maahanmuuttovirastosta 
hyväksymisautomaattia. Ha-
kemusten käsittelyn täytyy 
olla kansainvälisesti vertailu-
kelpoista. Mikä on turvapaik-
kayksikön johtaja Revon vas-
tuu tilanteesta? Viime syksynä 
Maahanmuuttovirasto vie-
lä arvioi noin kolmanneksen 
turvapaikanhakijoista olevan 
kansainvälisen suojelun tar-
peessa, Meri ihmettelee.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

- Somalien turvapaikkahakemukset hyväksytään lähes 
sataprosenttisesti. Käsittämätöntä! Onko tosiaan niin, 
että Suomeen hakeutuvat kaikkein hädänalaisimmat 
Somalian kansalaiset? kysyy perussuomalaisten kan-
sanedustaja, varatuomari Leena Meri.

- Tarkoitus ei ollut tehdä Maahanmuuttovirastosta 
hyväksymisautomaattia, Meri huomauttaa.
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JUKO TOIKKA saapui Hel-
singin Senaatintorille Janak-
kalasta perinnetraktorilla 
mallia Valmet 565. Hän pitää 
luomuviljatilaa, joka ei kärsi 
pahiten tukien viipymisestä, 
mutta vaikuttaa se häneen-
kin monella tavalla, kun maa-
taloudella menee muutenkin 
huonosti.

– Tulopuolella mättää. Hin-
nat ovat huonot, kelitkin ovat 
huonot. Tuet ovat myöhässä 
eniten maitotilallisilla, mutta 
vaikuttaa se minuunkin: las-
kuja ei voi maksaa, kun tulot 
ovat myöhässä. Se vaikuttaa 
myös, kun yritän myydä tuot-
teitani karjatiloille. Kun äs-
kettäin myin erän härkäpapu-
ja luomusikalalle, niin hekin 
halusivat maksuaikaa. Rahat 
tulevat kesäkuussa – jos tule-
vat, Toikka murehti.

– Tuottajahinnat ovat pu-
donneet jo puoleen. Se johtuu 
Venäjän pakotteista. Myös ul-
komailta tuodaan tuotteita. 
Tietenkin hintoihin voisi vai-
kuttaa, jos kaikki lakkaisivat 
myymästä, mutta markkina ei 
toimi niin. Meidän on pakko 
myydä tuotteitamme.

Tuet kiertävät 
kaupan taskuun

Käytetäänkö tässä maanvil-
jelijää hyväksi: tuet kiertä-
vät kaupan taskuun ja hintoja 
poljetaan samalla?

– Kyllä, siltä tämä vaikuttaa. 

Tilanne pahenee koko ajan. 
Tuet ovat myöhässä, eikä siitä 
määrätä mitään rangaistuk-
sia tai viivästyskorkoja, Toik-
ka ihmetteli.

Maitotilan 
tuotoista 30-40 
prosenttia tukia

Jari Ojala on maatalon poi-
ka Ikaalisista. Jatkaako hän 
vanhempiensa tilaa jatkossa?

– Hyvin todennäköisesti, el-
lei tämä toimeentulo mene 
ihan perseelleen. Se mietityt-
tää, Ojala aprikoi.

Tilalla ammuu 65 lypsävää. 
Maitotiloja haittaa maksu-
jen viivästys kaikkein eniten: 
tuotosta 30-40 prosenttia tu-
lee maataloustuista. Tukien 
osuus vaihtelee sen mukaan, 
kuinka ahkerasti tukia jaksaa 
hakea. Hakeminen on moni-
mutkaista ja vaativaa, ja tu-
kiin vaikuttavat kaikenlaiset 
asiat viljelijän iästä alkaen. 
Myös tuotteiden halpuutuk-
sella on vaikutusta.

Pakko ajaa 
rekkaa

Ojala ihmettelee, kuinka 
Maaseutuvirastolla voi olla 
oikeus siirtää maksujaan mi-
hin asti se haluaa.

– Tuntuu kummalta tehdä 
hommia, kun palkkaa ei näy. 
Kaupungissa ei ymmärretä, 
että palkkamme tulee tuista.

Maatalousyrittäjät osoittivat 
mieltään Helsingin Senaatintorilla. 
Mielenilmaus järjestettiin maata-
loustukien jo kahdeksan kuukautta 
jatkuneen myöhästymisen vuoksi, 
jota perusteltiin uuden tietokone-
järjestelmän viivästymisellä.

Maanviljelijöiden elinkeino vaarassa 

Hän ajaakin työkseen rek-
kaa. Tilalla riittäisi kyllä töi-
tä, mutta toimeentulo ei rii-
tä. Hän pitää Venäjän kaupan 
romahtamista viimeisenä 
niittinä Suomen maatalou-
delle.

– Tulevaisuus mietityttää 
– onko tilaa järkeä jatkaa ja 
onko se edes mahdollista?

Navetan 
rakentaminen 
arveluttaa

Hämeenkyröläinen Tuo-
mas Potila pohtii parhail-
laan, kannattaako perustaa 
uusi suurtila vanhan kotiti-
lan perustuksille. Kaikki lu-
vat ja suunnitelmat ovat val-
miina, mutta tilanne näyttää 
nyt huonolta.

– Tarkoitus on aloittaa uu-
den navetan rakentaminen, 
mutta nyt ei näytä hyvältä, 
kun maatalouspolitiikka on 
tällaista, Potila mietti.

Potilan kotitilalla on 40 lyp-
sävää, mikä ylittää hieman 
keskiarvon, joka oli vuonna 

2014 34 lehmää. Keskimää-
räinen pääluku on noussut 
hiljalleen, samaan aikaan kun 
pienempiä tiloja on lakkau-
tettu. Suuremmat tilat ovat 
kasvattaneet peltoalaansa 
usein vuokraamalla pellot lo-
pettaneilta viljelijöiltä.

”Yhtiöittäminen 
on se juttu”

Potilan tilalla on 141 hehtaa-
ria peltoa ja yli 100 hehtaa-
ria metsää. Jos suunnitelmat 
pannaan toimeen, lypsävien 
määrä nousee pian 160:een ja 
peltoa ostetaan sekä vuokra-
taan yhteensä 350 hehtaaria.

– Yhtiöittäminen on se 
juttu. Osakeyhtiö pys-
tyy toimimaan markkinoil-
la vahvemmin, Potila selitti 
suunnitelmiaan.

Potilan yhtiöön ovat tulossa 
myös vanhemmat ja veli. Tie-
totaitoa löytyy, sillä Potila on 
suorittanut maatalouden pe-
rustutkinnon ja opiskelee vii-
meistä vuotta Ilmajoella ag-
rologiksi.

Vanhempiensa maatilaa jatkava Juko Toikka huomauttaa, 
että tuottajahinnat ovat pudonneet jo puoleen Venäjän 
pakotteiden vuoksi.

Tukia maksetaan 
ruuan hinnan vuoksi

Potilalla on varsin moderni 
näkemys maataloustukijär-
jestelmästä: hän poistaisi tuet 
kokonaan.

– Maataloustuet ovat nyt 
suurin esteemme. Ne vääris-
tävät markkinoita niin pal-
jon, että ottaisin ne pois! 
Myös media vääristää niiden 
merkitystä meitä vastaan, 
vaikka niitä maksetaan sik-
si, että ruoka olisi halvempaa 
– ja varsinkin siksi, että ruu-
an raaka-aineet olisivat hal-
vempia välikäsille. Se on pois 
tuottajilta, Potila muistutti ja 
myönsi, ettei hän voi kuiten-
kaan jättäytyä yksin tukien 
ulkopuolelle, kun lähes puo-
let yhtiönkin tuloista tulisi 
maataloustuista.

Suurtilat toimivat Suomes-
sakin paljolti palkatun työ-
voiman turvin, vaikka aluk-
si Potilat aikovatkin touhuta 
perheen voimin.

– Sellainen on suunnitel-
ma meilläkin. Mutta tässä ti-
lanteessa en haluaisi palkata 
työntekijöitä, kun politiikka 
on tällaista. En halua antaa 
työntekijälleni potkuja, Poti-
la korosti.

■ TEKSTIT VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Maanviljelijä 
Tuomas Potilan 
mukaan maatalous-
tukia maksetaan 
siksi, että ruoka ja 
erityisesti raaka-
aineet olisivat 
halvempia. Se on 
pois tuottajilta.

”Laskuja ei voi 
maksaa, kun tuet ovat 
jatkuvasti myöhässä”
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Perussuomalaisten kansanedustajat Pirkko Mattila ja 
Kari Kulmala pitivät maanviljelijöiden mielenilmausta 
oikeutettuna.

Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Hongisto esit-
teli Senaatintorilla huolestuneen maanviljelijän kylttiä.

Luomuviljatilaa pitävä Jari Ojala ihmettelee, kuinka Maa-
seutuvirastolla voi olla oikeus siirtää maksujaan mihin asti 
se haluaa.

MAA- ja metsätalousvalio-
kunnan varapuheenjohtaja, 
perussuomalaisten kansan-
edustaja Reijo Hongisto ei yl-
lättynyt maatalousväen tun-
teiden vahvasta kuohunnasta. 
Päinvastoin, se olisi voinut olla 
Hongiston mukaan vieläkin 
rajumpaa.

– Ei yllättänyt. Siitä vain yllä-
tyin, ettei tätä tapahtunut jo 
aiemmin. Se kertoo pitkästä 
pinnasta, mutta nyt ollaan jo 
rajoilla. Suomalainen viljelijä 
haluaa hoitaa asiansa rauhal-
lisesti. Jos nyt oltaisiin ulko-
mailla, täällä jo renkaat palai-
sivat, Hongisto sanoo.

Hongisto kertoo pienviljeli-
jän arjen olevan hänelle tut-
tua: poliisin tehtävistä Vim-
pelistä eduskuntaan noussut 
edustaja kasvoi Alajärvellä 
seitsemän lehmän pientilalla.

Hongisto manaa sitä, että 
maatalousyrittäjien tuet ovat 
osittain jopa 8 kuukautta 

myöhässä, eikä parannusta 
ole saatu aikaan lupauksista 
huolimatta. Tilat ovat ottaneet 
lainaa, jonka eräpäivä on ollut 
tukien maksupäivä. Monella 
tilalla ovat tuhansien eurojen 
maksut myöhässä.

– Kaiken huipuksi Maaseutu-
viraston ylijohtaja Leena Ten-
hola on saanut bonuksen ”hy-
vin hoidetusta työstä”! Jos 
hän olisi hoitanut työnsä hy-
vin, nämä ihmiset olisivat ko-
tona töissä, eivätkä torilla, 
Hongisto murahtaa.

Viivästysten syyksi tarjot-
tiin järjestelmäongelmia: EU 
muutti maksatusohjelmaansa, 
minkä vuoksi Maaseutuvirasto 
joutui muuttamaan oman tie-
tokoneohjelmansa, jonka se 
tilasi Maanmittauslaitokselta.

– Se ei ole kyennyt toimitta-
maan ohjelmaa ajoissa. Eikä 
maksatusta ole järjestetty 
muuten. Tämä on täydellinen 
munaus, Hongisto ärähtää.

MAATALOUSTUKIEN jo kah-
deksan kuukautta jatkunut-
ta myöhästymistä perusteltiin 
uuden tietokonejärjestelmän 
viivästymisellä. Paikalla ollei-
ta viljelijöitä selitykset eivät va-
kuuttaneet. 

Perussuomalaisten kansan-
edustaja, maa- ja metsätalous-
valiokunnan jäsen Kari Kulma-
lakin kummastelee tilannetta, 
sillä tuotantotukien ohella 
myös Maaseuturahaston mak-
samat hanketuet ovat myöhäs-
sä. Niillä maksetaan tilojen in-
vestointeja.

Kulmalan mukaan noin 200 
miljoonan hanketuet odotta-

vat ”pöytälaatikossa”, vaikka ti-
lat ovat ottaneet velkaa näitä 
tukia vastaan.

– Tein joulukuussa kirjallisen 
kysymyksen Maaseuturahas-
ton käynnistämisvaikeuksis-
ta ja kysyin, miten asiaan aio-
taan puuttua. Ministeri vastasi 
kysymykseeni, että ennakko-
maksujen osalta hanketuki-
en maksatus aloitetaan kevään 
2016 aikana ja muiden tuki-
en osalta sitten, kun sähköi-
nen tietojärjestelmä Hyrrä val-
mistuu. Ministeri ei kuitenkaan 
kerro, milloin Hyrrän on ajatel-
tu valmistuvan. Vuoden 2015 
loppuun mennessä Hyrrän ke-

hittämiseen on laitettu jo yli 
5 miljoonaa euroa – eikä lop-
pua näy.

– Virkamiesten on helppo 
kiinteällä kuukausipalkalla ke-
hitellä Hyrrää, ilman että hei-
dän oma elintasonsa kärsii. Tu-
kien maksun viivästyminen 
vaikuttaa suoraan yrittäjien, 
maanviljelijöiden sekä heidän 
perheidensä toimeentuloon, 
elintasoon ja elämänlaatuun. 
Asiaan on löydyttävä ratkai-
su. Hyrrä-järjestelmän valmis-
tumiselle on välittömästi saata-
va aikataulu, josta on pidettävä 
kiinni, Kulmala vaatii.

Kulmala: Virkamiesten on helppo vitkutella

Hongisto: Näillä ihmisillä 
on hätä

”Laskuja ei voi 
maksaa, kun tuet ovat 
jatkuvasti myöhässä”
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VIELÄ 80-luvulla meni hy-
vin. Jouni Jompero pyörit-
ti laivarakennusalan yritystä 
toisen yrittäjän kanssa. Asiak-
kaita riitti. Jompero oli alansa 
parhaita, ainakin niin sanoi-
vat asiakkaat. 80-luvun lopus-
sa Jompero laajensi laivojen 
korjauksesta laivojen osi-
en rakentamiseen. Sitä var-
ten piti ottaa lainaa ja raken-
taa halli. 

Kelan oudot 
selitykset

Viime syksystä lähtien Jom-
pero on ollut työttömänä. 
Halli on myyty, kuten kaikki 
muukin omaisuus. Velkaa on 
jäänyt yli 200 000 euroa.

– Kelalta ei tipu työttömyys-
korvausta. Ensimmäiseksi 
syyksi kielteisessä päätökses-
sä kerrottiin yksityisyrittä-
jyys, ja seuraavaksi se, kun 
minulla ei ole ammatillista 
koulutusta, Jompero kertoo.

Kelan viimeinen päätös tuli 
siitäkin huolimatta, vaik-
ka TE-toimisto oli antanut 
myönteisen lausunnon.

– Ihan kuin potkittaisiin 
päähän tahallaan. Tunnen 
joutuneeni syrjinnän koh-
teeksi, Jompero toteaa ja li-
sää:

– Hassua, kun puhutaan sii-
tä, että Suomi tarvitsee yrittä-
jiä. Vähän sellainen olo, että 
työtäni ei arvosteta. En ole 
koskaan aiemmin pyytänyt 
apua yhteiskunnalta. Nyt kun 
pyydän, ovi läimäytetään ne-

nän edestä kiinni.
Jompero sanoo, että hän on 

aina ollut kova tekemään töi-
tä. Nytkään ei ole tarkoitus 
jäädä yhteiskunnan elätettä-
väksi. 

– Rehellisesti olen kertonut 
virastoissa mikä on tilanne. 
Eikä todellakaan ole tarkoi-
tus roikkua Kelan asiakkaana 
pitkään.  

Lopetti koulun 
16-vuotiaana

Jomperon yrityksen talou-
delliset ongelmat alkoivat 
80–90-luvun vaihteessa. Vi-
rolaisten ja venäläisten halpa-
työläisten kanssa oli mahdo-
tonta kilpailla asiakkaista. 

– Toimeksiantajat kyllä ke-
huivat, että ollaanhan me hy-
viä tekemään, mutta kun 
nämä ulkomaalaiset teke-
vät halvemmalla. Pikkuhiljaa 
asiakkaat katosivat. Ei näillä 
Suomen verotussysteemeillä 
pysty tekemään samaan hin-
taan kuin virolaiset.

Kelan tivaamalle ammatilli-
selle koulutukselle Jompero 
tuhahtaa. Eikö kolmenkym-
menen vuoden kokemus alal-
ta ole tarpeeksi koulutusta? 

– Olen ollut aikanaan alan 
parhaiden työntekijöiden op-
pipoikana. Lopetin koulun 
16-vuotiaana, koska siihen ai-
kaan oli tärkeää päästä teke-
mään töitä.

Ennen yrityksen perusta-
mista Jompero työskente-
li Valmet Oyj:ssä ja sittemmin 

Laivateollisuus Oy:ssa Turun 
Pansiossa. 

– Suomen isoimmat telakat 
ovat minulle hyvinkin tuttuja.

Omaisuus myyntiin

Yrityksen alamäki alkoi 
kunnolla kaksi vuotta sitten. 
Virolaiset valtasivat alaa en-
tisestään, ja lopulta töitä ei 
vain ollut.

 – Väsähdin sen jälkeen niin 
paljon, etten jaksanut tehdä 
enää mitään. 

Jomperolla oli keskenjäänyt 
omakotitalo sekä halli, jon-
ka kustannukset piti tietenkin 
maksaa. Taloudellisten ongel-
mien lisäksi henkilökohtai-
nen elämä alkoi rakoilla. Tuli 
avioero ja suuri suru äidin 
menehtymisestä.

– Talo ja halli myytiin pois. 
Ja koska niistä piti päästä no-
peasti eroon, hintalappu jäi 
arvoa huomattavasti alem-
maksi, Jompero kertoo.

Summat eivät läheskään 
ylittäneet velkoja, joten nyt 
Jomperolla on velkaa, mutta 
ei mitään omaisuutta.

Murheet pyörivät 
mielessä

Jompero otti ensimmäistä 
kertaa yhteyttä velkaneuvon-
taan pari vuotta sitten. Silloin 
hänelle sanottiin, että kaikki 
omaisuus on myytävä ennen 
kuin velkajärjestelyyn on mi-
tään asiaa. Nyt kun omaisuus 
on myyty, velkajärjestelyn es-

Kolmekymmentä vuotta yrittäjänä toiminut Jouni 
Jompero taistelee Kelan kanssa työttömyysetuudesta. 
– Ihan kuin potkittaisiin tahallaan päähän, ex-yrittäjä 
ihmettelee päätösten mielivaltaisuutta.

”Omaisuus meni, 

velat jäivät”

Entinen yrittäjä putosi tyhjän päälle

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja, Turun kaupunginvaltuu-
tettu Ville Tavio jätti eduskunnas-
sa kirjallisen kysymyksen siitä, mitä 
hallitus aikoo tehdä saattaakseen 
johtajien palkankorotuspäätök-
set ja palkkamäärät nykyistä avoi-
memmin kuntalaisten saataville.

– On törkeää, että Turku ja eräät 

muut kaupungit ovat päättäneet 
pitää konserniyhtiöiden johdon 
palkat kansalaisilta salassa, Tavio 
puuskahtaa.

Tavio vaatii Turun kaupunginval-
tuustolle jättämässään valtuusto-
aloitteessa, että Turku konserniin 
kuuluvien yhtiöiden ja yhteisö-
jen johdon palkat tehdään julkisik-

si ja tuodaan kuntalaisten tietoi-
suuteen.

– Ilman palkkapäätösten avoi-
muutta on vaarana, että muo-
dostuu hyvä veli –kerhoja, joissa 
päättäjät sopivat toisilleen palkan-
korotuksia, Tavio varoittaa.

Turun kaupunginhallituksen kon-
sernijaosto päätti 7.3. korottaa Tu-

run Ylioppilaskyläsäätiön toimi-
tusjohtajan palkkaa 3,4 prosenttia. 
Turun kaupunki ilmoitti julkisuu-
teen korotusprosentin, mutta päät-
ti salata sen, minkä suuruiseen 
palkkaan korotus tuli. Vain perus-
suomalaiset vastustivat palkanko-
rotusta ja Tavio jätti pöytäkirjaan 
myös eriävän mielipiteen.

Tavio: Johdon palkkojen salailun loputtava

– Talo ja halli 
myytiin pois.
Ja koska niistä 
piti päästä no-
peasti eroon, 
hintalappu jäi
arvoa huomat-
tavasti alem-
maksi, Jompe-
ro kertoo.
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teenä on se, ettei Jomperolla 
ole tuloja. 

– En ymmärrä tätä systee-
miä. Uskoisin, että moni sinne 
hakeutuva on nimenomaan 
tässä tilanteessa, työttömänä. 

Jompero on onneksi pyytä-
nyt apua. Oikeusaputoimisto 
valmistelee tällä hetkellä vali-
tusta Kelaan.

Uusi ihmissuhde on antanut 
lisävoimaa taistelussa, ja mur-
heistaan Jompero on käynyt 
juttelemassa terapeutille.

– Elän tämän asian kans-
sa 24 tuntia vuorokaudessa. 
Ei tätä muuten jaksaisi, jos en 
juttelisi jollekin. Toivon vain, 
että pääsen takaisin työelä-
mään. 

■ TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

PERUSSUOMALAISET haluaa ter-
veydenhuoltouudistuksen, joka 
on hyvä ihmisen kannalta. Lääkä-
ri on kohtuullisen matkan päässä 
ja sinne ei tarvitse jonottaa pit-
kään, ja jokaisella pitää olla jat-
kossakin varaa huolehtia tervey-
destään. Tässä lähtökohdat.

– Saimme neljä ehdotusta, mi-

ten ns. terveydenhuollon valin-
nanvapaus voitaisiin toteuttaa. 
Meitä perussuomalaisia huo-
lestuttaa, onko valinnanvapa-
us suurten monikansallisten ter-
veystalojen päiväuni. Tässä pitää 
olla tarkkana, toteaa perussuo-
malaisten kansanedustaja ja hal-
lintovaliokunnan puheenjohtaja 

Pirkko Mattila.
– Eduskuntavaaliohjelmassam-

me kerroimme tavoittelevamme 
pk-yrityksille ja kolmannelle sek-
torille vahvempaa roolia sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluntar-
jonnassa. Valinnanvapaus oikein 
toteutettuna voi lisätä pienyritys-
ten mahdollisuuksia toimia ter-

veydenhuollossa.
Mattila korostaa, että perussuo-

malaiset pitää tärkeänä, että ter-
veyspalveluiden tuottajat maksa-
vat veronsa Suomeen ja kantavat 
laajan yhteiskuntavastuun.

Mattila: Terveydenhoidon valinnanvapaus toteutettava tarkasti

Pirkko Mattila

– Elän tämän asian kanssa
24 tuntia vuorokaudessa, 
Jompero tuskailee.

Yrittäjät ovat 
suojatonta riistaa

PERUSYRITTÄJÄT ry:n halli-
tuksen puheenjohtaja Veik-
ko Granqvist vastaa kysymyk-
siin ”sairauslomalta”.  Hän on 
itse ollut yrittäjänä 50 vuotta 
ja sanoo heti, että pienyrittä-
jien tila on huono. Tosin sitä 
se on ollut aina. Iso syy on 
yhteiskunnan järjestelmässä, 
mutta myös itse yrittäjissä.

– Me ei puhalleta yhteen 
hiileen, koska keskitymme 
vain omien yritystemme pyö-
rittämiseen. Yrittäjien pitäisi 
lähteä yhdessä ja isosti barri-
kadeille. Pitäisi näyttää, että 
yrittäjyyteen kannattaa sat-
sata, Granqvist sanoo.

”Ammutaan joka 
puolelta”

Omasta kokemuksesta 
Granqvist osaa kertoa, että 

yrittäjät ovat tällä hetkellä 
”suojatonta riistaa”, joita 

ammutaan joka puo-
lelta. Lomailuun tai 
sairasteluun – saati 

työttömyyteen – ei 
ole varaa. 

– Ei ole pekkas-
päiviä, virallisia lo-
mia, ei voi olla sai-
raana, eikä aina 
pysty nostamaan 
juurikaan palk-
kaa. Itsekin muis-
tan, kun aikoinaan 

yrityksessäni oli 
kolme työnte-

kijää. Nostin 
tuolloin itsel-

leni 600–1 000 markkaa palk-
kaa kuukausittain, Granqvist 
sanoo.

Myöskään yrittäjänaisia ei 
tueta millään tavalla, jos he 
jäävät äitiys- tai vanhempain-
vapaalle. Rahaa ei tule, mutta 
yrityksen lakisääteiset kulut 
kuitenkin juoksevat. 

Pienyrittäjiä 
tuettava

Granqvist sanoo, että yrittä-
jille pitäisi olla parempi kor-
vaus, jonka he saisivat sairas-
lomalta tai työttömyydestä. 

– Sellainen vakuutus tai-
taa olla, joka takaa työttö-
myyden, mutta ennen kuin 
yrittäjä saa sieltä korvauksia, 
tulee hänen ajaa koko yritys-
toimintansa alas eli lopettaa 
yrittäminen. Jos yrittäjällä tu-
lee hiljaisempia hetkiä toi-
minnassaan, hän ei saa tukea 
mistään, vaikka tietäisi, että 
toiminta vilkastuisi pienen 
ajan päästä ja yritystoiminta 
tulisi olemaan kannattavaa.

Granqvist toteaa, että yh-
teiskunnan rahoja menee 
huonompiinkin asioihin. 
Sama raha voitaisiin käyttää 
pienyrittäjien tukemiseen.

– Palkkatyöntekijöillä on lii-
tot takana, yrittäjillä ei ole 
ketään. Yrittäjyyteen satsaa-
malla yhteiskuntaamme saa-
taisiin helposti suuri määrä 
uusia yrittäjiä sekä luotaisiin 
liuta työpaikkoja jo olemassa 
oleviin pienyrityksiin. 

Pienyrittäjällä ei ole varaa sairastua tai lomailla, 
saati olla työttömänä. - Palkkatyöntekijöillä on liitot 
takana, yrittäjillä ei ole ketään, PerusYrittäjät tietävät.

Jompero sanoo, että hän on 
aina ollut kova tekemään töitä. 
Nytkään ei ole tarkoitus jäädä 
yhteiskunnan elätettäväksi..

Perusyrittä-
jien puheen-
johtaja Veikko 
Granqvist 
tietää omasta 
kokemuksesta, 
ettei yrittä-
jällä ole varaa 
lomailla tai 
sairastaa.

“Yrittäjien pitäisi 

lähteä yhdessä barri-

kadeille ja näyttää, että 

yrittäjyyteen kannattaa 

satsata.”
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KANSALLISEN mediayh-
tiö Yleisradion asema on mur-
roksessa. Hallitusohjelman 
mukaisesti liikenne- ja vies-
tintäministeriö asetti jo vii-
me syksynä parlamentaarisen 
työryhmän tarkastelemaan 
Ylen julkisen palvelun tehtä-
vää ja rahoitusta. Työryhmän 
toimikausi on kesken, ja sen 
lopullisia linjauksia kuullaan 
aikaisintaan toukokuun lopus-
sa toimikauden päättymisen 
jälkeen.

Työryhmää johtaa kokoo-
muksen kansanedustaja Arto 
Satonen. Perussuomalaisista 
mukana ovat kansanedustajat 
Teuvo Hakkarainen ja Ritva 
Elomaa.

Yle on pääosin valtion omis-
tuksessa oleva osakeyhtiö, 
jonka toiminta ja tehtävät pe-
rustuvat yleisradiolakiin. Ylen 
korkein toimielin on hallin-
toneuvosto, joka valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. Yle 
on selkeästi eduskunnan alai-
nen organisaatio, sillä hallin-
toneuvoston jäsenien valinta 
on säädetty koko eduskunnan 
tehtäväksi. Viime syksynä hal-
litus kuitenkin ilmoitti jäädyt-
tävänsä Ylen indeksikorotuk-
sen koko vaalikauden ajaksi, 
eli Yle-veroon ei olisi tulossa 
korotusta.

Hakkarainen: ”Yle on 
kuin Neuvostoliitto”

Teuvo Hakkarainen kertoo, 
että parlamentaarinen työ-
ryhmä on jo tähän mennessä 
kuullut laajasti eri asiantunti-
joita ja myös median edusta-
jia liittyen tuleviin linjauksiin 
Ylen asemasta.

Varsin ongelmallisena työ-
ryhmässä on pidetty rahoi-
tuspohjaa eli Yle-veroa. Hak-
karaisen arvion mukaan Yle 
vääristää koko media-alaa yli-
vertaisten resurssiensa turvin.

– Verorahoituksella toimiva, 
nykyinen Yle on kuin Neuvos-
toliitto. Vanhoja rakennelmia 
voidaan keinotekoisesti pitää 
pystyssä, koska mitään tulos-
vastuuta ei ole. Markkinave-
toinen media joutuu supista-
maan toimintojaan nyt, kun 
ajat ovat huonot, mutta Ylen 

Parlamentaarinen työryhmä valmistelee linjaus-
ta Ylen tehtävistä ja asemasta. Kansanedustajista 
koostuva työryhmä käsittelee kevään aikana myös 
vaihtoehtoisia malleja Ylen rahoitukseen. 

100-150 miljoonaa 
euroa budjetista pois

jelmatoiminnassaan yhtäläi-
sin perustein kulttuurilliset ja 
kielivähemmistöt sekä tuot-
taa palveluja myös viittoma-
kielellä.

– Tällaisista sisällöistä ei 
tarvitse luopua, mutta nii-
tä voivat tehdä muutkin kuin 
Yle. Miksei ohjelmatuotanto-
ja voisi kilpailuttaa siinä mis-
sä muitakin julkisia toiminto-
ja? Hakkarainen kysyy.

Samansuuntaisia ajatuksia 
on esittänyt liikenne- ja vies-
tintäministeri Anne Berne-
rin asettama mediatyöryhmä, 
joka julkisti raporttinsa vii-
me vuoden lopussa. Profes-
sori Anssi Vanjoen johtama 
ryhmä esitti raportissaan Ylen 
voimakasta siirtymistä kilpai-
levaan toimintaan siten, että 
riippumattomien tuotantojen 
osuus Ylen kuluista olisi noin 
30 prosenttia. Tällöin Yles-
tä tulisi vahvasti kotimaisten 
tuotantojen ja sisältöjen jake-
luyhtiö ja osto-organisaatio. 
Esityksellä olisi siten myös 
työllistävä vaikutus kotimaan 
media-alalla.

Yle-laki säätää julkisen pal-
velun ohjelmatoiminnas-
sa Ylen tehtäviin kuuluvak-
si myös monikulttuurisuuden 
tukemisen.

Ylen 
budjetista hupenee 

ruotsinkieliseen 
ohjelmistoon vähintään 

10 prosenttia, vaikka 
ruotsinkielisten osuus 

Suomessa on noin 
5 prosenttia.

mässä lopullisia linjauksia 
Ylen tulevaisuudesta ei vielä 
ole ”lyöty lukkoon”. Hänenkin 
mukaansa on tarpeen määri-
tellä uudestaan ja tarkentaa 
Ylen tehtäviä kaupallisen me-
dian toimintamahdollisuuksi-
en turvaamiseksi.

– Ainakin viihdesisällöt kuu-
luisivat paremmin kaupallisen 
median puolelle. Toinen kes-
keinen kysymys ovat maakun-
nalliset uutiset, joita Yle nyt 
tekee päällekkäin maakunta-
lehtien kanssa osin heikentä-
en niiden toimintamahdolli-
suuksia. Kaupallisen median 
tulee voida toimia Ylen rin-
nalla, Elomaa sanoo.

Ylen hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja, perussuomalais-
ten kansanedustaja Kimmo 
Kivelä sanoo, että kritiik-
ki Yleä kohtaan on huomioi-
tu myös hallintoneuvostossa, 
joka on siis Ylen korkein toi-
mielin.

– Ohjelmapolitiikka sinänsä 
ei kuitenkaan kuulu hallinto-
neuvostolle. Hallintoneuvos-
to tekee suurempia linjauksia, 
jotka koskevat lähinnä sitä, 
että Ylen julkisen palvelun 
tehtävä tulee asianmukaisesti 
hoidettua.

– Yle ei nähdäkseni ole muu-
tenkaan syyllinen kaupallisen 
median vaikeuksiin. Media-
alan toimintaedellytyksiä toki 
voidaan yleisesti parantaa ve-
rotuksellisin keinoin. Esimer-
kiksi tilattavien lehtien arvon-
lisäverokanta on mahdollista 
ottaa uudelleen tarkasteluun, 
Kivelä sanoo.

Ylellä yli 3 000 työn-
tekijää, MTV:llä 300

Uusimmat Ylen toimintaa 
koskevat talousluvut löyty-
vät yhtiön hallituksen 17. hel-
mikuuta allekirjoittamasta 
vuoden 2015 tilinpäätökses-
tä. Ylen toimintakulut olivat 
468, 5 miljoonaa euroa, noin 
12 miljoonaa vähemmän vuo-
teen 2014 verrattuna.

Kuluista puolet on käytetty 

Hakkaraisen tiukka linjaus Ylestä:

henkilöstökuluihin, eli palk-
koihin, eläkemaksuihin ja 
muihin palkan sivukuluihin. 
Henkilöstökulujen loppusum-
ma oli 233,3 miljoonaa euroa. 
Rahaa tarvitaan, sillä viime 
vuoden lopussa Ylessä työs-
kenteli vakituisessa kuukau-
sipalkkaisessa työsuhteessa 3 
043 henkilöä.

Ylen rinnalla Suomessa toi-
miva kaupallinen media on 
nyt vaikeuksissa. Monet me-
diatalot ovat myös joutuneet 
vähentämään henkilöstöään. 
Esimerkiksi MTV Oy:n palve-
luksessa oli viime vuoden lo-
pussa vain noin 300 henkilöä.

Kansalaiset rahoittavat 
puolella miljardilla

Ylen toiminnan muita me-
noeriä olivat liiketoiminnan 
muut kulut, kuten erilaisten 
palvelujen osto (131,1 miljoo-
naa euroa), esityskorvaukset 
(74,2 miljoonaa) sekä vuokra-
kulut (12 miljoonaa euroa).

Tilinpäätöksen tulopuolel-
le on kertynyt muutamia mil-
joonia ohjelmatuotosta ja pal-
velujen myyntituotosta, mutta 
käytännössä Ylen rahoitus on 
täysin kansalaisten ja verovel-
vollisten yhteisöjen harteil-
la Yle-veron maksajina. Vii-
me vuonna veroa kertyi 461, 
8 miljoonaa euroa. Yle-ve-
ron osuus koko yhtiön rahoi-
tuksesta oli siten yli 97 pro-
senttia.

Ruotsinkielisiä sisältöjä 
Ylessä tekee Svenska Yle. Sen 
osuus Ylen kokonaiskustan-
nuksista jää hieman alle kym-
menen prosentin. Svenska 
Ylessä työskenteli viime vuon-
na noin 430 henkilöä tuotta-
en sisältöä pääasiassa kahdel-
le radiokanavalle, svenska.yle.
fi –sivustolle sekä Yle Fem –
tv-kanavalle.

Edes kuolema ei 
vapauta Yle-verosta

Kansalaisilta kerätty tv-lu-
pamaksu korvautui vuonna 

ei tarvitse sopeutua tilantee-
seen.

Hakkarainen sanoo, et-
tei Ylen asema enää ole sama 
kuin se on ollut kuin vuosi-
kymmeniä sitten.

– Mediapalveluita on nyt 
tarjolla valtavasti ja digiajalla 
kynnys kenelle tahansa ryhtyä 
tuottamaan sisältöjä on ma-
daltunut. Monipuolisen me-
diakentän tavoitteen kannalta 
näin pitääkin olla.

Ruotsinkielisen 
tuotannon kulut 
suhteettomat

Viime syksynä valtiovarain-
ministeriö ehdotti mallia, jos-
sa Ylen rahoitus siirrettäisiin 
osaksi jokavuotista valtion ta-
lousarviota. Näin Ylen toimin-
toja ja kuluja olisi mahdollista 
muuttaa taloudellisen tilan-
teen mukaisesti.

Vaikka valtiovarainministe-
riön esitys herätti vastustus-
ta, Hakkaraisen mielestä liki 
puoli miljardia veroeuroa käy-
tettäväksi mediatuotantoon 
on kuitenkin liikaa 2010-lu-
vulla.

– Ylen rahoituksen vaihto-
ehtoja on ollut esillä muita-
kin kuin tämä nykyinen vero-
malli. Jos Yle kustannetaan 
jatkossakin pääasiassa julki-
sin varoin, niin vuosibudjetis-
ta pitäisi leikata 100-150 mil-
joonaa. Se on mahdollista, kun 
Ylen tehtäviä tarkennetaan. 
Jo nykyinen ohjelmatuotanto 
olisi mahdollista tehdä huo-
mattavasti halvemmalla, Hak-
karainen sanoo.

Kansanedustaja myös nostaa 
esille Ylen ruotsinkielisen oh-
jelmiston kustannukset. Nii-
hin hupenee yhtiön kuluista 
kymmenisen prosenttia vaik-
ka ruotsinkielisten osuus Suo-
messa on noin viisi prosenttia.

– Ei ole suhteellista tai pe-
rusteltua tasapuolisuuden 
vaatimukseen nähden.

”Linjaus moni-
kulttuurisuuden 
tukemisesta on 
tarpeeton”

Ylen lakisääteisiin tehtäviin 
kuuluu myös huomioida oh-

– Linjaus monikulttuuri-
suudesta on tarpeeton ja tältä 
osin lakia olisi syytä muuttaa. 
Riittävää olisi yleisluontoi-
sempi vaatimus ohjelmiston 
tasapuolisuudesta, Hakkarai-
nen sanoo.

Elomaa: Viihde
 kaupallisen 
median puolelle

Ritva Elomaa painottaa, että 
parlamentaarisessa työryh-
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100-150 miljoonaa 
euroa budjetista pois

YLEN hallintoneuvoston jä-
senet, perussuomalaisten kan-
sanedustajat Olli Immonen ja 
Jari Ronkainen allekirjoittavat 
edustajakollegansa Hakkaraisen 
näkemykset.

– Hakkarainen ehdotti Ylen ra-
hoituksen leikkaamista 100 – 
150 miljoonalla eurolla, mikä on 
oikeansuuntainen esitys. Ylen 
toimintaa ja organisaatiota tu-
lee tehostaa sekä toimintata-
poja järjestellä uudelleen siten, 
että turhia kuluja saadaan kar-
sittua ja budjettia pienennet-
tyä, kansanedustaja Ronkainen 
sanoo.

Immonen ja Ronkainen nä-
kevät Hakkaraisen tavoin on-
gelmallisena ruotsinkieliset ka-
navat ja ohjelmat, jotka vievät 
heidän mielestään liian suuren 
osan Ylen budjetista. 

– Yleisradion toimintaa koske-
vasta laista on myös poistetta-
va monikulttuurisuuden edistä-
minen, sillä Ylen tehtävä ei ole 
määritellä kansalaistensa mie-
lipiteitä ja ajaa tiettyä poliittis-
ta agendaa, vaan edustaa koko 
kansan näkemyksiä. Monikult-
tuurisuusideologian kannat-
taminen ei kuulu poliittises-
ti neutraalin median tehtäviin, 
Immonen toteaa.

– Saamamme palautteen pe-
rusteella suuri joukko kansa-
laisia ovat pettyneitä ja ärty-
neitä Ylen toimintaan, eivätkä 

enää haluaisi olla rahoittamas-
sa verorahoistaan nykyisenlais-
ta Yleä, jonka toimittajakunnan 
ohjelmissa esittämien mielipi-
teiden nähdään edustavat vain 
pienen punavihreässä kuplassa 
elävän kansanosan näkemyksiä, 
Ronkainen toteaa.

Maaliskuun ensimmäisenä 
päivänä julkaistua suurten suo-
malaisten medioiden päätoi-
mittajien yhteistä kannanottoa 
”luotettavan median puolesta” 
Immonen ja Ronkainen pitävät 
tekopyhänä.

– Kannanotossa päätoimitta-
jat arvostelevat ”valemedioita” 
ja kannattavat ”oikeisiin tietoi-
hin perustuvaa ja merkityksel-
listä journalismia”. Päätoimitta-
jat syyllistävät muita siitä, mihin 
suomalainen valtamedia on 
myös itse vuosien ajan syyllis-
tynyt: tiedon hämärtämiseen, 
poliittisten toisinajattelijoiden 
vainoamiseen ja mustamaa-
laamiseen sekä puolueelliseen 
uutisointiin esimerkiksi maa-
hanmuuttoasioissa, Immonen 
sanoo.

– Ylen on ollut selvästi vai-
kea sopeutua uuteen toimin-
taympäristöön, jossa tietoa on 
vapaasti kaikkien saatavilla in-
ternetissä. Selkeästi asenteelli-
selle ja puolueelliselle tiedon-
välitykselle ei yksinkertaisesti 
ole enää sijaa suomalaisten kes-
kuudessa. Toivomme jatkos-

2013 Yle-verolla, jota kerä-
tään vuosittain sekä yksityis-
henkilöiltä että useilta yleis-
radioverolaissa mainituilta, 
elinkeinotoimintaa harjoitta-
vilta yhteisöiltä. Yksityishen-
kilölle vero on suhteellinen 
osuus vuosituloista, kuitenkin 
enintään 140 euroa. Tosin tä-
män vuoden alusta lukien alle 
10 300 euroa vuodessa ansait-
sevat on vapautettu verosta.

Verovelvollisiksi katsotut 
kansalaiset eivät kuitenkaan 
voi mitenkään välttää Yle-ve-
roa, jota on maksettava vie-
lä kuolemankin jälkeen. Ve-
rovuoden aikana kuolleen 
henkilön Yle-vero määrätään 
kuolinpesälle, jolloin veron 
perusteena on yleensä vaina-
jan ja kuolinpesän ansio- ja 
pääomatulojen yhteismäärä.

Yle-veroa on siis makset-
tava, vaikkei käyttäisikään 
Ylen palveluja. Pakottavasta 
Yle-verosta on poikkeuksel-
lisesti vapautettu vain Ahve-
nanmaalla asuvat henkilöt ja 
siellä toimivat yhteisöt.

Lakialoite Yle-veron 
poistamiseksi

Perussuomalaisten Nuor-
ten varapuheenjohtaja Alek-
si Hernesniemi on äskettäin 
tehnyt lakialoitteen Yle-veron 
lakkauttamisesta. Aloite avat-
tiin 15. helmikuuta allekirjoi-
tettavaksi kansalaisaloite.fi-
verkkopalvelussa.

Avauspäivänään peräti 2 

500 kansalaista vahvisti alle-
kirjoituksellaan vastustavan-
sa Yle-veroa, ja aloitteen on 
nyt allekirjoittanut yli 16 000 
henkilöä. Aloite vaatii elo-
kuuhun mennessä 50 000 
henkilön kannatuksen, jon-
ka jälkeen se toimitetaan 
eduskunnan käsiteltäväksi.

– Yle-veron tarpeellisuudes-
ta on ollut keskustelua jo pi-
temmän aikaa, mutta se ei ole 
johtanut mihinkään. Viime ai-
koina Yleisradion toiminta 
on saanut voimakasta kritiik-
kiä – ja täysin perustellusti. 
Esimerkiksi tyytymättömyys 
uutisten puolueellisuuteen, 
sensuuriin, huonoon ohjel-
mistoon sekä puolueiden epä-
tasa-arvoiseen kohteluun ovat 
eräitä perusteluita, jotka ovat 
nousseet esille julkisuudessa. 
Näin ei voi enää jatkua, vaan 
asioihin pitää saada muutos, 
Hernesniemi perustelee.

■ TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT LEHTIKUVA

sa verovaroin ylläpidetyltä Ylel-
tä tasapuolisuutta ja neutraalia 
tiedonvälitystä, Ronkainen ki-
teyttää.

Tolppanen: Yleä tarvitaan

Immonen ja Ronkainen: 
Ylellä peiliin katsomisen paikka

Maria Tolppanen

Jari Ronkainen

Olli Immonen

“Vanhoja rakennelmia 

voidaan keinotekoisesti 

pitää pystyssä, koska 

mitään tulosvastuuta

ei ole.”

PITKÄN toimittajauran teh-
nyt perussuomalaisten kansan-
edustaja Maria Tolppanen muis-
tuttaa, että Yle on suomalaisen 
tiedonvälityksen kivijalka. Ku-
kaan muu ei pysty yhtä tasa-
puolisesti palvelemaan koko 
kansan kirjoa.

– Yle tuottaa valtakunnallis-
ten radio- ja televisiokana-

vien kautta eniten uutisia 
ja ajankohtaisohjelmia. 
Yle tuottaa myös koti-
maista draamaa ja viih-
dettä. Yksikään muu 
mediatalo ei pysty alu-
eelliseen tiedonväli-

tykseen yhtä nopeas-
ti, tarkasti ja alueelliset 

olot tuntevasti kuin Yle. Sii-
nä on muutamia perusteita 

Yle-verolle. Jos Yleä 

muutetaan, kuten olen kuullut 
vaadittavan, kaupalliseksi me-
diaksi, kansalaisilta katoavat 
monet ei-kaupalliset palvelut, 
hän huomauttaa.

– Tämä taas rajoittaa sananva-
pautta ja kaventaa objektiivista 
tiedonsaantia, sanoo yli kolme-
kymmentä vuotta toimittajana 
ennen kansanedustajuuttaan 
toiminut Tolppanen.

– Lisäksi Yle palvelee ruotsin-
kielistä, saamenkielistä ja ro-
manikielistä sekä venäjänkie-
listä väestöä. Talo tuottaa myös 
viittomakieliset uutiset ja mm. 
eduskunnan kyselytunti viito-
taan kuulovammaisille. Tämä 
on valtavan hieno palvelu.

Toki Ylessä parannettavaakin 
on. Väliportaan hallinto on kan-
sanedustajan mukaan paisunut 
liian suureksi.

– Yksi Ylen ongelmista on se, 
että hyviä toimittajia ei voida 
oikein palkita. Ainoa keino tun-
tuu olevan nimikkeen muutta-
minen organisoijaksi, tuottajak-
si, koordinaattoriksi tai jonkin 
sortin päälliköksi. Tästä seu-

raa se, että ohjelman teki-
jällä päälliköitä riittää. Kun 

olin radiouutisissa las-
kin, että minulla oli 6 

pomoa. Harvoin hy-
västä toimittajasta 

tulee hyvä esimies, 

valitettavasti.
Monikulttuurisuuden edistä-

miseen Tolppanen haluaisi tasa-
puolisuutta.

– Nykyinen Yle-politiikka le-
pää tunnetasolla, fakta puuttuu. 
Kansa kaipaa tietoa esimerkik-
si maahanmuuton kustannuk-
sista, sopeutumattomuudesta, 
kotouttamisen onnistumises-
ta tai epäonnistumisesta. Li-
säksi tarvitsemme tietoa siitä, 
miten esim. työllisyysmäärära-
hoista työmarkkinatukena mak-
settavat kotouttamiskustan-
nukset suhteutuvat vaikkapa 
17-24-vuotiaiden työttömien 
työmarkkinatukeen. Faktatie-
don vaatiminen ei ole rasismia, 
se on sananvapautta ja objek-
tiivista tiedonvälitystä, sanoo 
Tolppanen

Teuvo
Hakkarainen
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PIRKKO SEPPÄLÄ nostaa 
peukalonsa ylös. Juuri muu-
ta liikettä Pirkko ei voi tehdä. 
Sanojakaan ei ole, sillä puhe-
kyky on mennyt. Pirkko on 
sairastanut vuodesta 2005 
alkaen spinoserebellaarista 
ataksiaa. 

– Järki pelaa, mutta muuten 
vaimo on kokonaan avuntar-
peessa kaikissa päivittäisissä 
toiminnoissa, aviomies Oiva 
Seppälä kertoo. 

Oiva on hoitanut Pirkkoa 
sairastumisesta asti, mutta 
virallisesti hän on ollut vai-
keavammaisen puolison-
sa omaishoitajana vuodesta 
2011 asti. 

– En ole muuta ajatellut-
kaan, niin kauan hoidan kun 
pystyn, Oiva sanoo. 

Omasta kunnosta 
pitää huolehtia

Ei ole sähkömiehenä työs-
kennellyt Oivakaan välttynyt 
sairauksilta. Hänelle on teh-
ty maksansiirto, mutta mies 
tuntuu olevan täynnä virtaa. 
Oiva kertoo käyvänsä jum-
passa ja pelaamassa sulkapal-
loa kerran viikossa. 

– Harrastaminen on tervet-
tä itsekkyyttä, jotta jaksan 
hoitaa Pirkkoa. Hänen siir-
tämisessään käytän apuväli-
neitä, niin säästän voimiani, 
Oiva tietää.

Tukitoimiin kaivataan 
joustavuutta 

Seppälät asuvat Jyväskyläs-
sä tilavassa kerrostalohuo-
neistossa. Ikkunasta näkyy 
moottoritie ja sen takana Pa-
lokkajärvi.

– Asuttiin ennen omakoti-
talossa, mutta siitä piti luo-
pua sairauksien takia. Talon 
ja pihan hoitaminen kävivät 
liian raskaaksi. 

Pienet kotisiivoukset Oiva 
pystyy tekemään itse, mutta 
suursiivousta hän ei saa teh-
dä lääkärin määräyksestä. 

– Bakteerit pitäisi pes-
tä pois tehokkailla liuotinai-
neilla. Itse en pysty sitä teke-
mään, sillä liuottimien käyttö 
on minulle terveysriski mak-
sasairauden takia. 

Oiva on pyytänyt Jyväsky-
län kaupungilta, että saisi 
palvelusetelin suursiivousta 
varten kaksi kertaa vuodessa.

– Osaanko minä hoitaa sinua? Nosta 
peukalo ylös, jos olet tyytyväinen, sanoo 
Oiva Seppälä hellästi vaimolleen Pirkol-
le. Oiva on paitsi Pirkon aviomies, hän 
hän on myös vaimonsa omaishoitaja.

– Sitä en ole kuitenkaan saa-
nut, sillä se on kuulemma 
harkinnanvaraista apua. Luo-
puisin jopa tuosta noin 400 
euron palvelusetelistä, jos 
saisin suursiivouksen, Oiva 
kertoo.

Hän toivoo, että omaishoita-
jia kohtaan tulisi joustavuutta 
viranomaisten suunnalta. 

– Suurin osa meistä on 
vanhoja ja esimerkiksi sii-
vouksessa tapahtuu pal-
jon kotitapaturmia. Apua ei 
pidä tuputtaa, mutta antaa 
omaishoitajalle siihen tarpee-
seen, mitä hän eniten kaipaa. 
Jokainen omaishoitaja on yk-
silö, Oiva painottaa.

Enemmän 
neuvontaa

Vaikka Pirkko ja Oivat ovat 
eläneet yhdessä vuosikym-
meniä, toisen hoitamisen 
aloittaminen ei ole sujunut 

aina ongelmitta. 
– Syötin Pirkkoa, kun ruo-

kapala takertui hänen nie-
luunsa. Pirkko olisi tukeh-
tunut, jos en olisi äkännyt 
imaista ruokaa rikkaimuril-
la pois nielusta. Se tilanne 
säikäytti. Olen hienontanut 
kaikki ruuat sen jälkeen, Oiva 
kertoo. 

Nieleminen oli vaikeutunut 
Pirkolla sairauden takia. 

– Omaishoitajille pitäisi olla 
enemmän neuvontaa alkuvai-
heessa. Opastettaisiin kodin 
käytännön asiat kädestä pitä-
en, jotta ne eivät tulisi yllättä-
en vastaan.

Syöttämisen lisäksi Oiva 
vaihtaa vaimolleen vaipan 
kolme kertaa päivässä. Ruoka 
noudetaan lähellä sijaitsevas-
ta päiväkodista. Oiva on ope-
tellut katetroinnin sairaan-
hoitajien avustuksella.

– Pirkko oli kiinnostunut ti-
lapäishoidosta ja sitä kokeil-

Vaimonsa omaishoitajana toimiva Oiva:

”Niin kauan 
hoidan kun 
pystyn”

Urheilumiehenä tunnetun 
Oivan katse hakeutuu kirja-
hyllyyn, jossa kiiltelee vuon-
na 2011 vammaisurheilun 
SM-hiihtokisoissa voitettu 
kultamitali. 

– En käytä omaishoitajan 
vapaita. Saan noin 400 euron 
palvelusetelin kuukaudeksi, 
jonka avulla saan kotiin hoi-
tajan siksi aikaa kun käyn ur-
heilemassa. Yhden kerran vii-
kossa tänne tulee kaupungin 
puolesta hoitaja ilmaiseksi. 
Minulla on turvallisempi olo, 
kun vaimon ei tarvitse olla 
yksin kotona. 

Pirkko on tyytyväinen jär-
jestelyyn ja nostaa siitä mer-
kiksi peukaloa.

VAPAA kielivalinta ry vaatii pa-
kollisen ruotsin kielen opiskelun 
muuttamista valinnaiseksi kaikil-
la kouluasteilla: peruskoulussa, 
ammattikoulussa, lukiossa, am-
mattikorkeakoulussa ja yliopis-
tossa. Ruotsinkielisillä valinnan 
vapaus koskisi suomea. Kansa-
laisaloite on allekirjoitettavissa 
4.4. lähtien.

- Julkisen vallan tulee ryhtyä 

valmistelemaan vaatimuksen 
mukaista lainsäädäntöä, muita 
tarpeellisia säädöksiä ja opetus-
suunnitelmia, Vapaa kielivalinta 
ry:n tiedotteessa painotetaan.

Vuodesta 1919 lähtien perus-
tuslaissa ollut maininta kansallis-
kielistä ei sisällä velvoitetta osata 
toista kotimaista kieltä. Vuosina 
1919-1969 vain murto-osa suo-
menkielisistä opiskeli ruotsia, 

eikä se loukannut perustuslakia 
tai ruotsin kansalliskieliasemaa.

Ruotsin kieltä käytetään vähän, 
koska ruotsinkielisiä on vain 5,3 
% väestöstä. Käytettävyyttä vä-
hentää myös se, että useimmat 
ruotsinkieliset osaavat erinomai-
sesti suomea.

- Maamme kansainvälistymi-
nen ja kilpailukyvyn ylläpitämi-
nen edellyttävät suomalaisilta 

riittävän
monipuolista kielitaitoa. Käy-

tettävissä olevilla ja rajallisilla 
opetusresursseilla on tuotettava

kielitaitoa, joka aidosti hyödyt-
tää kansalaisia, elinkeinoelämää 
ja koko yhteiskuntaa, liike pai-
nottaa.

Tutkimuksen mukaan 74 % 
suomenkielisistä kannattaa ruot-
sin valinnaisuutta.

Ruotsi valinnaiseksi -kansalaisaloite käynnistymässä

Pirkko on sairastanut vuodesta 2005 alkaen spinoserebel-
laarista ataksiaa.
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IKÄIHMISTEN kotihoidon ke-
hittäminen sekä kaikenikäis-
ten omaishoidon vahvista-
minen on yksi hallituksen 
kärkihankkeista. Perussuo-
malaiset ovat saaneet lisättyä 
esimerkiksi omaishoidon ra-
hoitusta.  

– Valtio myönsi lisää ra-
haa, mutta se ei ole ns. kor-
vamerkittyä. Kunnittain on 
vielä isoja eroja miten pal-
jon omaishoitoa tuetaan. On-
neksi omaishoidon maksukri-
teereihin ollaan hakemassa 
valtakunnallisesti yhdenver-
taisuutta, sanoo Jyvässeudun 
Omaishoitajat ry:n ohjaaja Eli-
sa Järvenpää.

Omaishoitaja on henkilö, 
joka pitää huolta esimerkik-
si sairaasta tai vammaises-
ta perheenjäsenestään, joka 
ei selviydy arjestaan omatoi-
misesti. Järvenpään mukaan 
omaishoitajastatuksen saami-
nen on vaikeaa. 

– Hoidon täytyy olla vaati-
vaa. Hoidontarpeen arvioin-
nin tekevät sosiaalipuolen 
koulutuksen saaneet henki-

löt, mutta mielestäni sairaan-
hoitaja tai fysioterapeutti voi-
si arvioida toimintakyvyn ja 
avun tarpeen paremmin.

Suomessa on arvioitu ole-
van noin 350 000 pääasiallista 
omaistaan tai läheistään aut-
tavaa. Noin 43 000 omaishoi-
tajaa on tehnyt kunnan kans-
sa omaishoitosopimuksen ja 
saa omaishoidontukea.

– Monetkaan eivät tie-
dä, että omaishoidontukea 
voi saada, jos on ansiotyös-
sä tai työttömänä eli tähän 
on tullut parannusta. Neu-
vontaa tarvitaankin lisää, sil-
lä omaishoitaja on usein aika 
hukassa eri asioiden kanssa. 
Hän ei jaksa kysyä tai ei ole 
tottunut hakemaan apua, Jär-
venpää kertoo.

Hallitusohjelmaan on kirjat-
tu, että omaishoitajien jaksa-
miseen satsataan Suomessa. 
Esimerkiksi lakisääteiset kol-
me vapaapäivää kuukaudes-
sa on tarkoitus ulottaa kaikille 
kunnan kanssa omaishoitoso-
pimuksen tehneille. 

Omaishoitajien 
tukemista lisätään

SUOMESSA on nähty vakavien 
koulukiusaamisten järkyttäviä 
seurauksia. Perussuomalaisten 
kansanedustaja Tiina Elovaara 
on tehnyt lakialoitteen, jossa on 
tärkeä lisäys perusopetuslakiin.

– Umpikujaan ajautuneissa 
konfliktitilanteissa tyypillises-
ti kiusattu joutuu vaihtamaan 
koulua. Lakialoitteen tavoittee-
na on muuttaa lakia niin, että 

jatkossa kiusaaja olisi ensisijai-
nen koulunvaihtaja. Tämä to-
teutettaisiin tilanteessa, jossa 
oppilas aiheuttaa toiselle vaka-
vaa henkistä tai fyysistä haittaa, 
Elovaara selventää.

– Lakialoitteen ydinajatus on 
katkaista vakavat kiusaamista-
paukset mahdollistamalla pa-
remmin kiusaajan siirtäminen 
toiseen kouluun. Nykykäytän-

tö, jossa uhri siirtyy, ei lähetä oi-
keanlaista signaalia siitä, kuinka 
kiusaamiseen tulee suhtautua.

Elovaara kehuu elokuvaohjaa-
ja Arto Halosen dokumenttielo-
kuvaa Valkoinen raivo. Siinä Ha-
lonen avaa Elovaaran mielestä 
ansiokkaasti sitä, mihin raaka 
koulukiusaaminen voi pahim-
millaan johtaa.

– Monen kouluampumisen 

taustalla on todettu olevan 
koulukiusattu henkilö. Tiedossa 
on, että 65 % kahdeksas – ja yh-
deksäsluokkalaisista kokee, että 
opettajat eivät puutu kiusaami-
seen riittävästi. Lapsiasiavaltuu-
tettu Tuomas Kurttila on nosta-
nut tämän tärkeän näkökulman 
julkisuuteen, Elovaara kertoo.

Elovaara: Koulukiusaaminen voi johtaa joukkosurmaan

Tiina Elovaara

tiin aluksi. Hän sai kuitenkin 
aina hoitopaikasta tulehduk-
sen, jonka takia rampattiin 
sairaalassa. Päätin opetella 
katetroinnin ja kolmeen vuo-
teen ei ole tullut tulehduksia. 

Oiva toivoo, että vaimo sai-
si fysioterapiaa jatkossakin. 
65-vuotiaaksi asti sitä an-
nettiin kaksi kertaa viikossa, 
puolitoista tuntia kerrallaan, 
mutta sitten aika väheni. 
Myös puhe- ja toimintatera-
pian määrää on supistettu.

– Rahat ovat kaupungilla 
vähissä. Vaimo ei kuitenkaan 
parane sairaudestaan, joten 
fysio- ja muun terapian pitäi-
si pysyä ennallaan. Jos hän ei 
saa terapiaa, niin voimat vä-
henevät ja minä joudun ko-
vemmalle.

Omaishoitoon 
huoltoasemia

Kotiseinien sisälle Seppä-
lät eivät ole halunneet jäädä 
vaan he liikkuvat omalla in-
va-autolla. 

– Meillä on kaksi lasta ja 
lapsenlapsia. Vierailem-
me heidän luonaan ja käym-
me teattereissa. Silloin pitää 
muistaa varmistaa etukäteen, 
että onko teatterissa pyörä-
tuolipaikkoja. 

Reissussa Oiva kaipaa 
omaishoitoon soveltuvia 
huoltoasemia.

– Olisi hyvä, jos olisi lupa 
poiketa vaihtamaan vaippa 
matkan varrella sijaitsevassa 
terveyskeskuksessa tai van-
hustenkodissa. Voisi liikkua 
helpommin ja mukavammin.

Omaishoitajuuden lisäksi 
Oiva kertoo toimivansa myös 
kodin ”viihdytysjoukkoina”. 

– Laulelen Pirkolle. Musiik-
ki on tärkeää. Kävimme ai-
koinaan paljon lavatansseissa 
ja niissä merkeissä sitä tavat-
tiinkin. Olemme olleet nai-
misissa 47 vuotta ja ainakin 
vielä pärjään Pirkon hoitami-
sessa, Oiva sanoo ja halaa vai-
moaan.

■ TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

– Omaishoitajille pitäisi olla enemmän neuvontaa alkuvaiheessa. Opastettaisiin kodin 
käytännön asiat kädestä pitäen, Oiva toivoo.

- Olemme 
olleet naimi-
sissa 47 vuotta 
ja ainakin vielä 
pärjään Pirkon 
hoitamisessa, 
Oiva sanoo ja 
halaa vaimo-
aan.
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MONIIN muihin maihin 
verrattuna Suomen vanki-
loiden olosuhteet ovat to-
siaan paremmat, ja siksi ul-
komaalaiset vangit jäävät 
enemmin Suomeen kuin suo-
rittavat rangaistuksensa koti-
maassaan. Käytännössä van-
gin siirto toiseen maahan on 
mahdollista mutta erityises-
ti kolmansiin maihin toteutus 
on hankalaa: se joko onnistuu 
tai ei onnistu.

Moni lähettää 
vankilapalkkansa 
kotimaahan

Lain mukaan vanki voitai-
siin lähettää kotimaahan-
sa suorittamaan rangaistusta, 
mutta siirron selvitys ja täy-
täntöönpano ovat hyvin mo-
nimutkaisia prosesseja. Siir-
to EU:n ulkopuolisiin maihin 
edellyttää sekä kohdemaan 
että tuomitun omaa suostu-
musta.

– Siirtäminen on harkin-
nanvaraista: siirto joko on-
nistuu tai ei onnistu, kertoo 
oikeusministeriön hallitus-
neuvos Juhani Korhonen.

Oikeusministeriön mukaan 
siirtoja tehdään vuosittain 
vain kourallinen. Ulkomaa-
laiset – pääasiallisesti Balti-
asta – syyllistyvät Suomessa 
useimmiten järjestäytynee-
seen rikollisuuteen, kuten hit 
and run -tyylisiin tekoihin tai 
törkeisiin huumausaineri-
koksiin.

He tulevat mieluusti Suo-
meen, koska vankeusrangais-
tukset eivät ole minkään-
lainen pelote. Esimerkiksi 
työpaikan saaminen vanki-
lassa on oikeastaan helpom-
paa kuin vapaalla.

– Telkien takana jokaisella 
on oikeus tehdä töitä ja tiena-
ta rahaa. Moni vanki lähettää 
satasia kotimaahansa. Sum-
mat vastaavat heille koko 
kuukauden palkkaa, Kari 
Huusko sanoo.

”Hotellin” kaltaisten olo-
suhteiden lisäksi ulkomaa-
laisia houkuttelevat Suomen 
rangaistuksien pituus. Vangin 
siirtoa hänen omaan maa-
hansa ei edes yritetä, jos tuo-

Rise käsittelee myös poh-
joismaiden välisten rangais-
tusten siirtoja. Tällöin siirto 
voi pohjautua täytäntöönpa-
nokelpoiseen tuomioon. Aina 
ei siis ole tarpeen odottaa 
tuomion lainvoimaisuutta.

– Tuomitun suostumus ei 
ole siirron edellytys pohjois-
maiden kesken, eikä myös-
kään karkottamispäätös. 
Perusteet siirrolle ovat käy-
tännössä siinä, minkä maan 
kansalainen tuomittu on ja 
missä maassa tuomittu on 
pysyvästi asunut ennen ran-
gaistusta.

Yli kaksi tonnia 
lumitöistä

Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikkö teki 
vuonna 2011 selvityksen van-
kien palkkojen ja toiminta-
rahojen määrästä. Selvitys 
käynnistettiin yksittäistapa-
uksesta, jossa avolaitoksen 
venäläisvanki oli tienannut 2 
300 euroa kuussa lumitöillä. 
Risen asiantuntijat myönsi-
vät, että summa on liian suu-
ri vangille tienattavaksi.

– Selvityksessä kävi ilmi, 
että vankien palkkojen oh-
jeistukset olivat epätarkko-
ja. Todettiin, että kyseisessä 
yksittäistapauksessa vanki-

Suomeen viime syksynä tullutta turvapaikanhakijaa syytet-
tiin sotarikoksesta Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Irakilais-
mies selvisi ehdonalaisella tuomiolla.

– Osa ulkomaalaisista vangeista sa-
noo suoraan, että täällä on hyvä olla. 
Vähän niin kuin viiden tähden hotelli, 
Keravan vankilan avolaitoksen luotta-
musmies Kari Huusko kertoo. 

”Olot kuin viiden 
tähden hotellissa”

mion pituus on tarpeeksi ly-
hyt.

Tuomion oltava 
lainvoimainen

Myös EU:n jäsenvaltioiden 
sisällä vangin siirtäminen vie 
aikaa.

– Ensinnäkin tuomion pitää 
olla lainvoimainen, eli mah-
dollisen hovioikeuden jäl-
keen pitää odottaa 60 päivää 
ja sen jälkeen vielä mahdolli-
sen valituksen käsittelyä kor-
keimmassa oikeudessa. Vasta 
näiden jälkeen siirtomahdol-
lisuus voidaan selvittää. Mi-
käli lainvoimaisen tuomion 
lisäksi muut siirron edelly-
tykset täyttyvät, Rikosseu-
raamuslaitos (Rise) tekee 
päätöksen tuomion täytän-
töönpanon siirtämisestä toi-
seen maahan, Risen lakimies 
Katja Dogovi kertoo.

– Tuomitulla on oikeus va-
littaa Risen tekemästä pää-
töksestä hallinto-oikeuteen 
30 päivän sisällä. Jos hallin-
to-oikeus pysyy Risen siirto-
päätöksessä, toiseen jäsen-
valtioon tehdään siirtoesitys. 
Vastaanottavalla maalla on 
sen jälkeen 90 päivää aikaa 
tehdä päätös, ottavatko he 
vangin vastaan vai eivät.

Tapaukset 
selvitetään 
yksilöllisesti

Vuodesta 2011 lähtien siir-
to EU-maiden välillä on 
voitu tehdä ilman vangin 
suostumusta. Tämän lain voi-
maantulon jälkeen vanki-
en siirtoja on tehty 16. Risen 
lakimies vakuuttaa, että jo-
kaisesta tapauksesta, jossa 
siirron edellytykset ovat, teh-
dään siirtoselvitys.

Lain mukaan siirron edel-
lytyksenä on se, että se 
edesauttaa tuomitun mah-
dollisuuksia sopeutua yhteis-
kuntaan. Mitä tämä tarkoit-
taa?

– Jokainen tapaus on selvi-
tettävä yksilöllisesti ottaen 
huomioon tuomitun kansa-
laisuus, asuinpaikka ja muut 
henkilökohtaiset olosuhteet.

Tuomitulla 

on oikeus valittaa 

päätöksestä

lan johtaja on saattanut tul-
kita ohjeistusta väärin, Risen 
kehitysjohtaja Kirsti Kuiva-
järvi kertoo.

Selvityksen myötä ohjeis-
tusta täsmennettiin, ja uudet 
tiedot tulivat voimaan maa-
liskuussa 2012.

– Avolaitoksella on kuu-
si palkkaluokkaa. Tässä yk-
sittäistapauksessa oli käytet-
ty ylintä. Uuden ohjeistuksen 
mukaan vankila-alueella teh-
dyistä töistä voidaan maksaa 

enintään palkkaluokkaa neljä, 
mutta pääsääntöisesti luokkia 
2–3, Kuivajärvi sanoo.

Neljännessä luokassa vangin 
tuntipalkka on kuusi euroa.

Vankiloissa yhä 
enemmän maahan-
muuttajanuoria

1990-luvun laman vaikutuk-
set alkavat näkyä vankilois-
sa ikävällä tavalla. Suomalais-
tuneita maahanmuuttajia on 

Ulkomaalaiset viihtyvät Suomen vankiloissa
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avolaitoksella huomattavasti 
enemmän kuin ennen.

Huusko uskoo, että syynä on 
90-luvun lama.

– He syntyivät tänne huo-
noina aikoina. Lama aiheut-
ti sen, ettei nuoriin kohdistu-
neita palveluita ollut tarjolla. 
Syrjäytymisriskit suurenivat, 
Huusko sanoo.

Nuorten tuomittujen mää-
rän nousu näkyy myös kanta-
suomalaisissa, mutta Huus-
kon mukaan erityisesti 
avovankilassa maahanmuut-
tajia on enemmän kuin en-
nen.

Hän uskoo, että nykyisen la-
man vaikutukset nuoriin nä-
kyvät ajan myötä samalla ta-
valla.

– Tämä on pommi, joka rä-
jähtää aikanaan. Vaikutuk-
set ovat tietenkin suuremmat, 
koska maahanmuuttajien 
määräkin on kasvanut. Kun 
nuorilla ei ole töitä tai kou-
lutusta, he syrjäytyvät ja jen-
giytyvät. Tämä ei tietenkään 
koske kaikkia, mutta hyvin 
usein syrjäytyminen johtaa 
rikolliselle tielle.

■ TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

”Olot kuin viiden 
tähden hotellissa”

PIRKKO 
RUOHONEN-LERNER
EUROPARLAMENTAARIKKO

Miksi ravintolassa 
on valomerkki?

■  KOLUMNI

SINÄ päivänä, kun suomalainen työmies juo ruokatunnil-
la lasin punaviiniä ja palaa takaisin töihin, alkoholin myyn-
tirajoitukset voi minun puolestani unohtaa. Tätä päivää odo-
tellessani vastustan tiukasti alkoholipolitiikan vapauttamista.

OLISIHAN se mukavaa. Hakea lähikaupasta vahvaa olutta il-
takymmeneltä ja istahtaa kotisohvalle sitä nauttimaan. Näin 
moni suomalainen haaveilee ja tähän ovat poliitikot yli puo-
luerajojen nyt vastanneet. Vähittäiskaupoissa myytävän alko-
holin vahvuusraja haluttaisiin nostaa 8,5 prosenttiin ja myyn-
tiaikaa pidentää kello 23:een saakka.

MINÄ vastustan tätä. Muutama perustelu. Suomalaisten al-
koholinkäyttö on kasvanut, kasvanut ja kasvanut. Jos tarkko-
ja ollaan, se on kolminkertaistunut vuosien 1960–2014 välil-
lä, siis viimeisten 50 vuoden aikana. Naisten alkoholinkulutus 
on lähes kuusinkertaistunut. Äidit, tyttäret ja isoäidit. Kaikil-
le maistuu.

JOS näitä nousujohteisia tilastoja katsoo lähemmin, huomaa, 
että pudotusta on tapahtunut kaksi kertaa. 1990-luvun alku-
vuosina juominen alkoi äkisti laskea. Toinen pudotus on alka-
nut vuodesta 2007 ja jatkuu yhä edelleen.

SELITYS ei ole rakettitiedettä. 90-luvun lamavuosina ja ny-
kyisessä talouskriisissä kuluttajilla ei ole laittaa yhtä paljon 
rahaa juominkeihin. Myös alkoholiveron korotukset vuosina 
2008, 2009, 2012 ja 2014 ovat tehneet tehtävänsä.

VEDÄN tästä johtopäätöksen. Alkoholin kysyntään vaikutta-
vat aivan samat taloudelliset tekijät kuin kaikkiin muihinkin 
tuotteisiin. Korkea hinta, rajoitettu saatavuus ja mainonnan 
suitseminen ovat tehokkaimpia keinoja vähentää alkoholin 
kokonaiskulutusta.

JOS et minua usko, usko panimoteollisuutta. Talouskrii-
si on saanut kaljatehtailijat, ravintoloitsijat ja vähittäiskau-
pan sotajalalle alkoholin säätelyä vastaan. Tilanne kaljaparo-
nin päämajassa on tietysti paha. Alkoholin kokonaiskulutus 
on vähentynyt noin 12 prosenttia viimeisen seitsemän vuo-
den aikana. Luonnollisesti kulutus halutaan saada uudelleen 
nousuun.

PARHAITEN se onnistuu purkamalla alkoholiin liittyviä ra-
joituksia ja muokkaamalla kansalaisten juomiseen liittämiä 
mielikuvia. Etenkin jälkimmäisessä on onnistuttu. Jos kalja-
tehtailijoita on uskominen, juuri kukaan suomalainen ei enää 
ryyppää. Suomalaisten juomatavat ovat eurooppalaistuneet.

KALJATEHTAILIJOIDEN kelkkaan on saatu höynäytettyä 
etenkin nuoret liberaalit kaupunkilaiset. Valomerkin aikaan 
sorrettujen ääni kohoaa Helsingin yössä: Millä oikeudella 
valtio puuttuu mun juomiseen? Voin vastata: Alkoholipoli-
tiikkaa pitää tehdä heikoimpien ehdoilla.

ONGELMAKÄYTTÄJIEN määrä ei ole vakio vaan se syn-
tyy suhteessa kokonaiskulutukseen. Mitä enemmän valta-
kunnassa juodaan, sitä useampi lipsahtaa ojan pohjalle. Sinne 
kaatuu samaan kasaan tohtorit ja työmiehet, missit ja minis-
terit. Ei siinä sen kummempaa. Tiedän, kun olen sen omin sil-
min nähnyt.

TÄMÄ vähemmistön suojelu ei ole enemmistön mieleen. Ei 
se välttämättä miellytä minuakaan, mutta niin se vain me-
nee. Sivistystä ei mitata viinikokoelman laajuudella vaan sillä, 
kuinka me kohtelemme heikompiamme.

VALOMERKKI voi harmittaa joitakin, mutta umpihumalai-
nen kiittää – ainakin seuraavana päivänä.

• Tuomittujen siirroista on laa-
dittu yleissopimus Euroopan 
neuvoston puitteissa, johon 
on liittynyt Monacoa lukuun 
ottamatta jokainen EN:n jä-
senvaltio sekä parikymmentä 
EN:n ulkopuolista valtiota.
• Sopimukseen on laadittu li-
säpöytäkirja, jonka mukaan 
vanki voidaan siirtää – tietyin 
edellytyksin – vasten hänen 
tahtoaan. Esimerkiksi Viron 
kanssa tällainen yhteistyö on 
ollut mahdollista jo kymme-
nen vuotta.
• Euroopan unionin sisäisesti 
vankeja voidaan – tietyissä ta-

pauksissa – siirtää ilman van-
gin omaa suostumusta. Val-
tion on melkein pakko ottaa 
vanki vastaan.
• Myös Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen lisäpöytä-
kirjaan kuuluviin maihin van-
ki voidaan siirtää vasten van-
gin omaa tahtoa, jos hänet on 
määrätty käännytettäväksi tai 
karkotettavaksi tuomion an-
taneesta valtiosta.
• Kaikkiin muihin maihin, jot-
ka eivät ole sopimusjärjestel-
män piirissä, siirtäminen on 
harkinnanvaraista. 

• Avolaitosvanki maksaa jo-
kaiselta työtunnilta ylläpito-
korvausta 1,60 euroa. Keski-
määrin summa on noin 300 
euroa kuussa. Vanki maksaa 
myös veroa, mutta useimmi-
ten vangeilla on nollaprosen-
tin verokortti.
• Avolaitosvangille tarjotaan 

ilmainen terveydenhuolto ja 
hammashoito.
• Suljetussa vankilassa ei mak-
seta palkkaa, vaan 100–170 
euron kuukausittaista toimin-
tarahaa. 
• Suljetulla osastolla vanki ei 
maksa ylläpitokorvauksia.
(Lähde: Rikosseuraamuslaitos)

Faktaa vankien siirroista

Faktaa vankien palkoista
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lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta 
osoitteesta.

Lue kiinnostavimmat aiheet myös 
perussuomalaisten verkkosivuilta

www.suomenuutiset.fi

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



“Ei oikeaan, 
ei vasempaan, 
vaan suoraan 
eestä 
Suomenmaan.”

Jussi Niinistö
puolustusministeri,

 perussuomalaisten 

1. varapuheenjohtaja

Tästä syystä - perussuomalaiset


