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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

HESARIN lukeminen on useimmiten aika tuskallinen tehtä-
vä. Pääkaupungin ytimessä sijaitsevan toimituksen arvomaailma 
tuntuu olevan niin etäällä perussuomalaisesta, että ajatuskulku-
jen seuraaminen vaatii pinnistelyä ja kärsivällisyyttä. 

MONI on kummastellut, miksi EU:n, turvapaikanhakijoiden, 
seksuaalivähemmistöjen, kielivähemmistöjen ja feministien tee-
mat esitetään Hesarissa aina valoisa kylki edellä. Moni on myös 
ihmetellyt sitä, miksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville 
suomalaisille varataan takapajuisen ja umpimielisen juntin rooli. 

KUN uutislehden näkökulmat lyödään lukkoon ja sisältö politi-
soidaan, tilaajien määrä putoaa.  Lehti yritti jokin aika sitten mai-
noskampanjalla paikkailla syöksyviä levikkilukujaan. “Yksi tari-
na, monta näkökulmaa”. Mutta mainostoimistosta ei ole apua, jos 
samaan aikaan jääräpäisesti toteuttaa päinvastaista ”yksi näkö-
kulma – monta tarinaa” -linjaa 

ERÄS helmikuinen sunnuntai oli virkistävä poikkeus. HS julkaisi 
laajan jutun sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon näke-
myksistä. Hän ruoti maahanmuuttoaihetta tavalla, jollaiseen en 
muista koskaan lehdessä aiemmin törmänneeni.  Hiilamo oli ha-
vainnut, että suomalaisten intressit maahanmuuton ja kansain-
välisyyden suhteen ovat perusteiltaan hyvin erilaisia. Globalisaa-
tio jakaa suomalaiset joko voittajiin tai menettäjiin. Näkökulma 
maahanmuuttoon määrittyy tämän jaon kautta. Hän kirjoittaa: 

”Talouskriisi ei ole kohdellut tasapuolisesti suomalaisia. Se on iske-
nyt rajuimmin entisiin teollisuuspaikkakuntiin ja niiden asukkai-
siin. Yksinkertaisesti sanottuna suomalainen duunari, erityisesti 
duunarimies, on ajettu todella ahtaalle. Suomen teollisuuden ro-
mahdus murtaa keskiluokan selkärankaa. Tyytyväisen keskiluokan 
tilalla on ahdistettu keskiluokka ja alistettu köyhälistö. Luokkiin 
kuuluu paljon pettyneitä ja vihaisia miehiä sekä toivonsa menet-
täneitä savupiippukaupunkien asukkaita. Nämä ihmiset kuuluvat 
globalisaation häviäjiin. Tämä näkyy maahanmuuttoa koskevissa 
asenteissa.

Koulutetuille kaupunkilaisille globalisaatio on tuonut halpoja len-
tolippuja, uusia kulinaristisia nautintoja, opiskelu- ja työtilai-
suuksia ulkomailla, jännittävän erilaisia ystäviä ja myös elämän-
kumppaneita. Monet näistä ovat kielitaidon, rahan ja verkostojen 
puutteiden vuoksi keskiluokan ja köyhälistön ulottumattomilla.

Ahdistetulle keskiluokalle ja alistetulle köyhälistölle globalisaa-
tio tarkoittaa epävarmuutta ja ahdistusta, jota on helpompi pur-
kaa muukalaisiin kuin kantasuomalaisiin. Omien kokemusten-
sa ja taustojensa vuoksi heidän näkökulmansa globalisaatioon ja 
kansainvälisyyteen on erilainen. Ne ovat pikemminkin uhkia kuin 
mahdollisuuksia. 

Tosiasiaa eivät muuta mitkään muistutukset suvaitsevaisuudesta, 
tolkusta ja leppoisasta yhteiselosta – varsinkin kun nämä kehotuk-
set tulevat sen yhteiskuntaluokan edustajilta, jotka kuuluvat globa-
lisaation voittajiin.”

HIILAMON havainto kahtiajaosta on yksinkertainen ja intuitii-
visesti kestävä. Maahanmuuttoasioihin perehtyneille tekstissä 
ei sinänsä ollut muuta uutista kuin se, että sen julkaisijana toimi 
Helsingin Sanomat. 

ON liian aikaista arvioida, enteileekö kirjoitus lehden linjan muu-
tosta. Mutta se on erittäin tervetullutta vastapainoa kirjoituksil-
le, joissa perheidensä tulevaisuudesta huolestuneita ihmisiä ni-
mitellään ja heidän huolilleen nauretaan päin naamaa.  

IHMISET vaistoavat, että media pyrkii holhoamaan heitä, uhraa-
maan heidän etunsa ja heidän periaatteensa. Donald Trumpin 
suosio perustuu pitkälti siihen, että hän menestyksellisesti hylkää 
median moraalisen auktoriteetin, rikkoo sen sovinnaisuussääntö-
jä ja avoimesti pilkkaa median tuomioita. 

Naurua Sanomatalosta

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström kannattaa 
sekä paikallista sopimista että henkilöstön aseman 
vahvistamista. Ja olisi hyvä, jos työmarkkinaratkaisu 
syntyisi yhteisellä sopimuksella.
KUN paikallisen sopimisen työryhmä ase-
tettiin, sen otsikko oli: ”Paikallista sopi-
mista ja henkilöstön aseman vahvistamista 
yritysten päätöksenteossa koskevia lainsää-
däntömuutoksia valmisteleva kolmikantai-
nen työryhmä”. 

- Henkilöstön asema ja paikallinen sopimi-
nen samassa lauseessa! Tuntuu unohtuvan 
monissa opposition puheenvuoroissa, oi-
keus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.

- Lainsäädännön valmistelussa otetaan 
huomioon työpaikan sopimusjärjestelmän 
puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen 
ensisijaisena sopimusmuotona. Tätä olen 
tukenut ja sitten minun suuhuni joku laittaa, 
että ”Lindström vaatii sopimista”. Minä toi-
von, että se syntyy sopimisen kautta.

Paikallisen sopimisen tulisi pohjautua aina 
yleissitovaan työehtosopimukseen. Paikal-
lisella sopimisella vahvistetaan yleissito-
vuutta ja sopimusjärjestelmän toimivuutta, 
Lindström painottaa.

Byrokratian 
esteet pois

Työttömyysmäärärahoista leikataan hal-
litusohjelman mukaisesti, mutta vastaavas-
ti tarjotaan uusia työkaluja työllistämiseen. 
Esimerkiksi ansiosidonnaista päivärahaa 
voitaisiin käyttää starttirahana.

– Asia on valmistelussa. Se menee eteen-
päin, me puhumme siitä, koska tarvitsemme 
sen työkalun. Meidän pitää muuttaa työlli-
syyden ja työttömyyden hoitamisen raken-
teita. Ja tämä on sellainen työkalu, jolta itse 
odotan paljon. Mennään passiivisesta aktii-
viseen suuntaan, Lindström sanoi.

Lindströmin mukaan yritykset ovat mielel-
lään mukana monissa suunnitelmissa, kun-
han byrokraattiset esteet saadaan raivattua.

– Ne pitää poistaa – eikä vain ulkomaalai-
silta turvapaikan hakijoilta, vaan kaikilta 
suomalaisilta työttömiltä, Lindström linjaa.

”Voidaan puhua menetetystä 
vuosikymmenestä”

Lindström puhuu myös hallituksen talous-
politiikan isosta kuvasta. Kun rahaa nykyi-
sen kaltaisen julkisen sektorin ylläpitoon ei 
enää ole, on menoja sopeutettava. 

– Vuosien 2008-2014 välisenä aikana teol-
lisuuden tuotantokapasiteetti laski dramaat-
tisesti. Iso asia on se, että meiltä puuttuu 
vientituloja 20-30 miljardia euroa, jos ver-
rataan vuoden 2008 tasoon. Nyt näyttää sil-
tä, että myös viime vuonna maamme talous 
laski. Jos näin on, niin Suomen talous on 
laskenut jo neljä vuotta putkeen. Vertailun 
vuoksi: selvisimme 1990-luvun lamassakin 
kolmella laskuvuodella. Bruttokansantuot-

”Toivon, että tulosta 
syntyy sopimisen kautta”

Työmarkkinaratkaisua 
odottava Lindström:
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teemme on laskenut suurin piirtein vuoden 
2006 tasolle. Voidaan jo hyvin puhua mene-
tetystä vuosikymmenestä, Lindström toteaa.

- Turuilla ja toreilla kuulee usein kysymyk-
siä siitä, miksi toimitte sillä tavalla ja teet-
te leikkauksia. Syy on suomeksi sanottuna 
tämä: meiltä puuttuu rahaa pitää yllä nykyi-
sen kaltainen julkinen sektori. Tämän ym-
märtää maalaisjärjelläkin. Kun ei ole rahaa, 
on jotain tehtävä.

Jos raha ei jousta, 
työvoima joustaa

Lindström pohtii keinoja, joilla Suomi voi-
si kääntää suuntaa.

– Me olemme euromaailmassa, me emme 
voi parantaa kilpailukykyä devalvoimalla. 
Me joudumme tekemään tämän kovemman 
kautta. Keinot, joita hallituksella on käy-
tössä, ovat todella rajalliset. Ne ovat tämän 
tyyppisiä kuin kilpailukykypaketissa – joita 
myös pakkolaeiksi kutsutaan.

– Työmarkkinajärjestöt olivat aikanaan 
vahvasti vaikuttamassa siihen, että Suomi 
siirtyi euroon. Sattumoisin myös kaikki ny-
kyiset oppositiopuolueet olivat Suomea aja-
massa euroon. Jo silloin oli selvää, että työ-
markkinamalliamme on joustavoitettava, 
jotta pärjäisimme yhteisvaluutassa.

Nyt ollaan siirtymässä ensimmäistä ker-
taa euroaikaiseen työmarkkinatoimintaan, 
eli että sisäinen devalvaatio on mahdollista 
tehdä sopien. Tämä on ainutlaatuista ja his-
toriallista Suomessa.

Lindström perustelee aikoinaan EU-kan-
sanäänestyksessä vuonna 1994 antamaansa 
”ei”-ääntä.

– Kun aikanaan äänestettiin liittymises-
tä Euroopan unioniin ja keskusteltiin euro-
valuutasta, niin oma henkilökohtainen “ei-
EU:lle” -kantani perustui siihen, että jos 
raha ei enää jousta, niin työvoima joustaa. 
Me olemme nyt sitä hintaa maksamassa.

Millä keinoilla 
nousuun?

Millä keinoin Suomi voisi kääntää talou-
tensa suuntaa? Lindström painottaa, että 
juuri tähän hallituksen kilpailukykypaketil-
la pyritään.

– Työmarkkinoita pitää joustavoittaa, ja 
nythän me näemme, että ne eivät ole tar-
peeksi joustavat. Sen takia yritetään solmia 
yhteiskuntasopimusta.

– On hyvä, että neuvotellaan. Se kertoo 
siitä, että asioihin suhtaudutaan vakavasti. 
Hallituksen ovi on ollut koko ajan auki sille, 
että työmarkkinajärjestöt sopivat hallituk-
sen kilpailukykypakettia paremman ratkai-
sun. Hallitus ei myöskään rajoita neuvot-
teluiden agendaa. Työmarkkinaosapuolet 
voivat sopia tulevien vuosien palkoista tai 
olla sopimatta.

Lindström muistuttaa, että jos hallituksen 
tavoitteet täyttyvät, palkansaajien ostovoi-
maa voidaan nostaa tuntuvalla ansiotulove-
rohelpotuksella.

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut olivat 
vielä kesken lehden painovaiheessa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

HALLITUS viesti työelämän osapuolille, että paikallista sopi-
mista kehitetään työehtosopimusten kautta ja sitä täydenne-
tään lainsäädännöllä. Ulostulo syntyi sen jälkeen, kun minis-
terit Jari Lindström, Petteri Orpo (kok.) ja Olli Rehn (kesk.) olivat 
tavanneet työmarkkinajärjestöjen johtajia.

TAVOITTEENA on yhdistelmä lainsäädäntöä ja työehtosopi-
muksissa soveltamista. Hallituksen mukaan ratkaisun pitää si-
sältää seuraavat elementit:

• Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava 
 samalle viivalle kuin järjestäytyneet koskien sekä 
 oikeuksia että velvollisuuksia.

•  Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä 
 palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista.

•  Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia 
 tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa erityisen 
 vaikeita haasteita.

•  Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava 
 yrityksen hallinnossa.

•  Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta 
 tulee olla työpaikoilla.

HALLITUKSEN esittämä paikallisen sopimisen malli vahvistaa 
työehtosopimuksen yleissitovuutta ja sopimusjärjestelmän 
toimivuutta. Oikeus- ja työministeri Lindström on puhunut 
syksyn ja alkutalven aikana voimakkaasti paikallisen sopimi-
sen puolesta ja henkilöstön aseman vahvistamista. 

Hallituksen eväitä 
työmarkkinajärjestöille

“Hallituksen ovi on ollut koko ajan 
auki sille, että työmarkkinajärjestöt 
sopivat hallituksen kilpailukykypaket-
tia paremman ratkaisun.”

”Toivon, että tulosta 
syntyy sopimisen kautta”

Työmarkkinaratkaisua 
odottava Lindström:
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PERUSSUOMALAISTEN 
eduskuntaryhmä hyväksyi 
ministeri Juha Rehulan alko-
holipolitiikkaa koskevat esi-
tykset ja on linjannut lisäksi 
olevansa valmis myös muihin 
uudistuksiin.

Perussuomalaiset esittävät, 
että vähittäiskaupoissa myy-
tävän alkoholin vahvuusraja 
nostetaan 8,5 %:iin nykyisen 
4,7 %:n sijasta. 

Alkoholin myynti pitäisi sal-
lia vähittäiskaupoissa klo 7-23 
ja alkoholin ravintolamyynnin 
alv laskettaisiin 14 %:iin. Nyt 

se on 24 %.
– Perussuomalaiset halu-

aa nykyistä vapaampaa alko-
holipolitiikkaa. Vahvat olu-
et, siiderit ja lonkerot ovat 
puolestamme tervetullei-
ta kauppojen hyllyille, tote-
aa perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Sampo Terho.

Päivittäistavarakaupan val-
mistustaparajoitteesta luovut-
taisiin eli myös muuten kuin 
käymisteitse valmistettujen 
alkoholijuomien myynti tulisi 
sallia vähittäiskaupoissa.

Perussuomalaisten mielestä ruoka-
kauppojen hyllyiltä voisi jatkossa ostaa 
myös vahvempia juomia. 

Vahvat oluet 
ruokakauppoihin

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja ja Helsingin kaupun-
ginvaltuutettu Tom Packalén ei 
kannata Helsingin suurmoskei-
jahankkeen jatkamista.

Helsingin kaupunginhallitus 
totesi kokouksessaan, että kau-
punki pyrkii omalta osaltaan 
mahdollistamaan moskeijan 
ja monitoimitilan rakentami-

sen. Kaupungin tavoitteena on 
mahdollistaa tasapuoliset edel-
lytykset uskonnonharjoittami-
selle Helsingissä.

– Meillä on suuri määrä musli-
meja ja kunnioitamme heidän-
kin mahdollisuuttaan harjoittaa 
uskontoa. Helsingissä ei ole kui-
tenkaan edes tarpeeksi asun-
toja, eikä kaupungista voida 

rakentaa keskusta Suomen isla-
minuskoisille, Packalén toteaa.

Moskeijahankkeen tausta-
järjestöjä ovat Suomen Musli-
miliitto ry, Fokus ry ja Suomen 
Musliminaiset ry, jotka toivovat 
20 000 neliön moskeijaa met-
roradan varteen. Parhaimpana 
vaihtoehtona kaupunki pitää 
Sörnäisten Hanasaarta.

– Nyt ei ole oikea aika suur-
moskeijalle. Ja merenranta pi-
tää käyttää asuntorakentami-
seen, Packalén painottaa ja 
ehdottaa, että kaupunki laittaa 
nyt jäitä hattuun suurmoskeija-
hankkeen kanssa.

Jäitä hattuun Helsingin suurmoskeijan kanssa

Pienpanimoille 
ulosmyyntioikeus

Pienpanimoille sallittai-
siin ulosmyyntioikeus sa-
moin edellytyksin kuin vähit-
täiskaupalle. Myös alkoholin 
vientiin liittyvä mainonta ja 
markkinointi sekä kotimais-

”Mennään 
suomalainen 
työ edellä. 
Pienpanimot 
ovat kasvat-
taneet suosio-
taan viime
aikoina.
Tuetaan tätä 
kehitystä.”

Tom Packalén

PS esittää vapaampaa alkoholipolitiikkaa

ten yrittäjien verkkokauppa 
ulkomaille olisi sallittua.

– Kaupat voisivat myydä al-
koholia klo 7-23 välillä. Saman 
mahdollisuuden tarjoaisimme 
myös pienpanimoille, joiden 
yhteydessä olevilla ravinto-
loilla tulisi olla ulosmyynti-
oikeus samoin säännöin kuin 
ruokakaupoilla, Terho ehdot-
taa.

– Mennään suomalainen työ 
edellä. Pienpanimot ovat kas-
vattaneet suosiotaan viime ai-
koina. Tuetaan tätä kehitystä. 
Kotimaista laatuolutta lähi-
kaupan hyllyltä on meidän ta-
voitteemme, sanoo perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtaja Ritva Elo-
maa.

Ravintolat 
olleet kovilla

Elomaan mielestä ravintoloi-
den myymän alkoholin alv:n 
laskeminen helpottaisi talou-
den taantumasta kärsinyttä 
ravintola-alaa.

– Ravintolat ovat olleet tiu-
koilla viime aikoina. Tilanne 
pitää korjata.

Linjauksista äänestettiin 
ryhmässä tänään vilkkaan 
keskustelun jälkeen. Edustajat 
Pentti Oinonen, Vesa-Mat-
ti Saarakkala ja Toimi Kan-
kaanniemi jättivät eriävän 
mielipiteen.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

“Kaupat voisivat 
myydä alkoholia
klo 7-23 välillä. 

Saman
mahdollisuuden 

tarjoaisimme myös 
pienpanimoille.”
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PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Jari Ronkainen ottaa 
blogissaan kantaa Suomen al-
koholipolitiikkaan. Ronkaisen 
mielestä alkoholin myyntiaiko-
ja pitäisi vapauttaa ja saada vii-
nit ja vahvemmat oluet ruoka-
kauppojen hyllyille.

Ronkainen myös laskisi alko-
holiveroa, ohjaisi kulutusta mie-
dompiin juomiin, parantaisi 
pienpanimojen asemaa, vapa-
uttaisi ravintoloiden aukioloai-
koja ja siirtäisi kotikulutusta ra-
vintoloihin.

– Hallitusohjelman mukaan 
turhaa sääntelyä pitää karsia ja 
tässä on yksi työmaa muiden 
joukossa, Ronkainen ohjeistaa.

– Suomessa holhotaan ihmi-
siä, eikä sitä mikä on todellisuus 
alkoholipolitiikkaamme osal-

ta. Kulutusta pitää saada ohjat-
tua kohti miedompia juomia 
ja viinarallia Virosta vähennet-
tyä, jotta myynti tapahtuu Suo-
messa.

Ronkaisen mielestä kulutta-
jien ohjaaminen miedompien 
juomien pariin ja ravintola-an-
niskeluun pienentäisi alkoholin 
kokonaiskulutusta ja vähentäisi 
alkoholin aiheuttamia terveys-
haittoja.

– Näillä muutoksilla osa myyn-
nistä siirtyy Virosta Suomeen. 
Jos tarkastellaan kokonaisuutta 
työpaikkojen ja muiden vaiku-
tusten myötä, verotulot koko-
naisuudessaan kasvavat, yrittä-
jyyden edellytykset paranevat 
ja erilaiset lieveilmiöt vähene-
vät, Ronkainen uskoo.

Holhoaminen 
lopetettava

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

Tiukat paikat - 
tästäkin selvitään

■  KOLUMNI

AIVAN ensimmäiseksi: kiitos kentälle tuesta vaikeina ai-
koina. Me perussuomalaiset olemme maksaneet kovaa 
gallup-laskua siitä, että Suomea runnotaan raiteille. Kir-
joitan tätä palstaa pari päivää ennen kuin tämä oma leh-
ti saavuttaa jäsenet.

OLEN optimisti, että yhteiskuntasopimus syntyy ja että 
paikallisesta sopimisesta saadaan ratkaisu. Jos tämä on 
nyt toteutunut, uusia leikkauksia ei tarvita ja kaikkiin tu-
loluokkiin tulee verohelpotuksia painottuen pieni- ja kes-
kituloisiin. Pakkolaki-propaganda kuolee siihen paikkaan.

SUOMEN Kuvalehti kirjoitti pari viikkoa sitten, kuin-
ka perussuomalaiset “sanelivat maahanmuuttolinjauk-
set” hallituksen uuteen ohjelmaan. Tuo nyt on liioittelua, 
mutta meillä oli merkittävä panos. Linja kiristyy. On ym-
märrettävä, että lakeja ei muuteta parissa päivässä. Rajat 
kiinni? Ei se niin mene, mutta laiton maahanmuutto on 
saatava kuriin. Tuloksia tulee. Kuka sitä paremmin hoitai-
si kuin perussuomalaiset? 

Älä ole harhautettavissa

KREIKKA. Se kummittelee aina vaan. Perussuomalaiset 
eivät ole pettäneet lupauksiaan ja linjaansa. Se on roska-
puhetta. Älä ole harhautettavissa. 

SUOMESTA ei ole lähtenyt killinkiäkään uutta rahaa 
Kreikan tukiin. Viime hallitus pääomitti Euroopan vaka-
usmekanismia 1,44 miljardilla. Perussuomalaiset äänes-
tivät vastaan. Kyse oli tämän rahan maksatuksesta, jota 
Suomi ei voinut estää, koska päätös tehtiin määräenem-
mistöllä. Siis Suomi ei tätä voinut yksin estää.

ENNEN vaaleja taistelimme omaan linjaamme uskoen. 
Tulosta tuli. Kritisoimme mediaa ja haastoimme kilpaili-
joita, emmekä uskoneet heidän valheitaan. Mitä on tapah-
tunut? Nyt tuntuu siltä, että osa porukasta uskoo nyt näitä 
samoja tahoja, joita ei ennen vaaleja uskottu! Mitä ihmet-
tä? Ei pidä olla lapsellinen.

PUOLUE ei ole vain vaaleja varten. Se on jokaista päivää 
varten. Jäsenyys on kunnia-asia, jäsenmaksu hoidettava 
asia. Hyvän sään aikana on helppoa olla perussuomalai-
nen. Vaikeana aikana ryhtiä tarvitaan, tämä ei ole luovut-
tajien liike. 

PERUSSUOMALAISET on meidän puolueemme. Elä-
mä ja politiikka on epätäydellistä. Juuri siksi on siedettä-
vä henkistä epävarmuutta ja kohdattava vaikeudet. Luo-
vuttamatta.

Kiitos

KIITOS kannustuksesta. Minulle perussuomalaisten pu-
heenjohtajuus on suuri kunnia. Helppoa ei ole kuin hetkit-
täin. Ulkoministerinä ei edes hetkittäin. Molemmat hom-
mat hoidan, sillä ne on hoidettavaksi annettu. Olen iloinen 
tästä kansanliikkeestä. Se kuuluu meille.

KANSALAISALOITE Yle-veron 
lakkauttamisesta keräsi heti en-
simmäisenä keräyspäivänä yli 5 
000 allekirjoittajaa. Ensimmäi-
sen viikon aikana nimiä kertyi yli 
13 000.

- Yle-veron tarpeellisuudes-
ta on ollut keskustelua jo pitem-
män aikaa, mutta se ei ole joh-
tanut mihinkään. Viime aikoina 

Yleisradion toiminta on saanut 
poikkeuksellisen voimakasta kri-
tiikkiä – ja täysin perustellusti. 
Esimerkiksi tyytymättömyys uu-
tisten puolueellisuuteen, sen-
suuriin, huonoon ohjelmistoon 
sekä puolueiden epätasa-arvoi-
seen kohteluun ovat eräitä pe-
rusteluita, jotka ovat nousseet 
esille julkisuudessa. Näin ei voi 

enää jatkua, vaan asioihin pitää 
saada muutos, sanoo aloitteen 
vireillepanija Aleksi Hernesniemi.

Kansalaisaloite Yle-veron lak-
kauttamisesta on avoinna 6 kuu-
kauden ajan – 15.8.2016 saak-
ka. Mikäli kansalaisaloite ylittää 
50 000 kannatusilmoituksen ra-
jan, se siirtyy eduskunnan käsi-
teltäväksi.

Kansalaisaloite Yle-veron lakkauttamiseksi 
etenee hurjaa vauhtia

- Kulutusta pitää saada ohjattua kohti miedompia juomia, 
Ronkainen painottaa.

Enemmistö suomalaisista toivoisi vapaampaa alkoholipolitiikkaa ja viinejä ruokakauppo-
jen hyllyille.



6 P e r u s s u o m a l a i n e n  2 / 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

KOTIMAINEN rekkalii-
kenteemme on ollut alakyn-
nessä jo vuosia. Toukokuun 
2008 alusta lähtien uudet 
EU-maat Viro, Latvia, Liet-
tua, Puola, Slovakia, Tsekki 
ja Unkari ovat voineet toimia 

Suomen sisäisillä kuljetus-
markkinoilla. Tämä on lisän-
nyt räjähdysmäisesti laitto-
mien kabotaasikuljetusten 
määrää. Kabotaasiliikennettä 
ei ole voitu hallita nykyisillä 
kotimaisilla säännöksillä, sa-

NYT toteutumassa oleva 
alemman sosiaaliturvan vaa-
timus on sisällytetty hallituk-
sen turvapaikkapoliittiseen 
toimenpideohjelmaan perus-
suomalaisen sosiaali- ja ter-
veysministeri Hanna Män-
tylän esityksestä. Muutosta 
on valmisteltu ministeriössä 
viime syksystä alkaen. 

Mäntylä totesi Helsingin 
Sanomille viime sunnuntai-
na, että kotouttamiseen hae-
taan uutta ajattelutapaa. Hän 
piti lehden haastattelussa 
häiritsevänä sitä, että aikui-
sista ja vastuullisista oleske-
luluvan saaneista tehdään 
uhreja. Mäntylä painotti 
myös, että raha ei saa olla au-
tomaatti, jos ei tee sen eteen 
mitään. 

Mäntylä on korostanut mo-
nesti aiemmin julkisuudessa, 
että kaikki keinot on otetta-
va käyttöön turvapaikanha-
kijoiden sosiaalietuuksien ki-

ristämisessä, koska Suomen 
talous ei kestä hakijamääri-
en kasvua.

Kotouttamisraha 
käyttöön

Mäntylä sanoo Perussuo-
malainen-lehdelle, että sosi-
aali- ja terveysministeriössä 
valmisteilla olevan esityksen 
tavoite on selkeyttää ja vah-
vistaa jo sosiaaliturvajärjes-
telmän sisällä olevia mahdol-
lisuuksia ja rakenteita sekä 
saada vaikuttavuutta kotout-
tamistoimiin. 

- Tällä hetkellä käytännöt 
ovat osoittaneet, että aktii-
vista seurantaa ei kotoutta-
mistoimien vaikuttavuuden 
osalta ole. On nähty, että joi-
denkin maahanmuuttajaryh-
mien osalta pysyvä toimeen-
tulo on pelkkä sosiaaliturva. 
Näin ei voi jatkua, Mäntylä 
painottaa. 

Suomesta ei kannata enää hakea tur-
vapaikkaa helpon rahan toivossa, sil-
lä sosiaali- ja terveysministeriössä 
työstetään kuumeisesti merkittävää 
toimenpidettä maahantulijoiden so-
siaaliturvan tiukentamiseksi. 

– Nyt on aloitettava välittömästi toimet, 
joilla helpotetaan kotimaisten kuljetus-
yrittäjien toimintaedellytyksiä ja suit-
sitaan rekkaliikenteessä rehottavia lait-
tomuuksia, sanoo perussuomalaisten 
puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Puoluesihteeri käyttäisi ulkomaisille kuljetusyrittäjille 
esitetyt vinjettimaksut teiden kunnossapitoon.

Raskaan liikenteen 
kuljettajille vero-
numerokortti

Slunga-Poutsalo: 

- TE-toimistot ja kunnat 
käyttävät hyvin eri tavoin 
sanktioiden mahdollisuuk-
sia. On ongelmallista, että 
maahanmuuttajille maksetta-
va sosiaaliturva kulkee usei-
den eri kanavien ja maksaji-

en kautta. 
Mäntylä pitää tärkeänä, että 

olisi vain yksi maksaja, joka 
myös seuraisi, kuinka aktii-
visesti oleskeluluvan saanut 
toimii kotouttamisensa osal-
ta. 

Rahan määrä 
riippuu omasta 
aktiivisuudesta

Tällä hetkellä yksin asuvan 
perustoimeentulo on 485,50 
euroa kuukaudessa. Kotoutta-
misraha olisi lähtökohtaises-
ti perustoimeentulotuen suu-
ruinen, mutta sitä voitaisiin 

alentaa jopa 40 prosenttia, jos 
maahanmuuttaja ei osallistu 
kotouttamistoimiin. Tällöin 
hän saisi vain 291 euroa.

- Tuen saamiseksi maahan-
muuttajan täytyisi ilmoittau-
tua säännöllisesti viranomai-
sille, jotta voidaan varmistaa 
missä henkilö tosiasiallises-
ti oleskelee. Lisäksi voitaisiin 
edellyttää omaehtoista kie-
len- ja muuta opiskelua sekä 
aktiivista osoitusta työnhaus-
ta, Mäntylä toteaa.

Mäntylän mukaan kotout-
tamisrahaa voitaisiin tiputtaa 
tietyksi ajaksi, jos oleskelulu-
van saanut ei ole riittävän ak-

noo perussuomalaisten puo-
luesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo.

– Nyt on aloitettava vä-
littömästi toimet, joil-
la helpotetaan kotimaisten 
kuljetusyrittäjien toiminta-
edellytyksiä ja suitsitaan rek-
kaliikenteessä rehottavia lait-
tomuuksia. Mahdollisuuksia 
on paljon.

Verot ja maksut 
Suomeen

Slunga-Poutsalo ehdottaa, 
että esimerkiksi kaikilla kul-

jettajilla Suomen rajojen si-
sällä, niin raskaan kuin bus-
siliikenteenkin osalta, olisi 
oltava kuvallinen ja veronu-
merolla varustettu henkilö-
kortti.

– Näin voisimme varmistaa, 
että alan sopimuksia nou-
datetaan, ja että verot sekä 
muut maksut maksetaan Suo-
meen.

Tulot teiden 
kunnossapitoon

Perussuomalaisten ministe-
riryhmä on esittänyt vinjet-
timaksun käyttöönottoa ul-
komaisille kuljetusyrittäjille 
mahdollisimman pikaisesti.

– Siitä saatavat tulot tulee 
ohjata teiden kunnossapi-

“On nähty, että 
joidenkin maahan-
muuttajaryhmien 

osalta pysyvä 
toimeentulo on 

pelkkä sosiaaliturva. 
Näin ei voi jatkua.”

Maahanmuuttajien 
sosiaaliturvaan 
kiristyksiä
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Raskaan liikenteen 
kuljettajille vero-
numerokortti

PERUSSUOMALAISTEN eduskun-
taryhmä vastaa opposition kabo-
taasiesitystä koskeviin moitteisiin 
toteamalla, että hallitusohjel-
maan on jo kirjattu ne toimet, joi-
ta oppositio vaatii.  Ryhmän mu-
kaan on hyvä asia, että oppositio 
on siirtynyt hallituksen linjalle aja-
maan Suomen etua.

Opposition edustajat ovat viime 
päivinä ottaneet ahkerasti kan-
taa raskasta liikennettä koskevaan 
kabotaasiesitykseen. Oppositios-
ta on myös vaadittu ulkomaisen 
raskaan liikenteen osallistumista 
teidemme ylläpitoon niin kutsu-
tulla vinjettimaksulla.

– Raskaan liikenteen vinjettimak-
sut ovat hallitusohjelmassa. Asia 
etenee hallituksessa. Kun esitys on 
valmis, se tuodaan eduskuntaan. 
Silloin oppositiollakin on mahdol-
lisuus osoittaa tukensa hallituksen 
politiikalle, toteaa perussuoma-
laisten eduskuntaryhmän tuore 

varapuheenjohtaja Leena Meri.
– Kabotaasiesitys on nyt edus-

kunnassa, koska EU uhkaa meitä 
sakoilla, jos asia ei etene. Me toi-
mimme harkitusti. Suomen lakia 
ei muuteta ennen kuin asia on kai-
kilta osin selvä. Oppositio maa-
lailee uhkakuvia ja väittää halli-
tuksen toimivan Suomen edun 
vastaisesti. Suurin osa oppositio-
puolueista on ollut viemässä mei-
dät siihen järjestelmään, joka näi-
tä kabotaasimuutoksia vaatii eli 
Euroopan unioniin.

Kabotaasiesitys on nyt liikenne- 
ja viestintävaliokunnassa. Se käsi-
tellään perusteellisesti koko edus-
kunnan voimin. 

- Pitää löytää paras mahdollinen 
ratkaisu Suomelle ja suomalaisil-
le kuljetusyrityksille, muistuttaa 
puolestaan  liikenne- ja viestintä-
valiokunnan puheenjohtaja Ari Ja-
lonen.

Kabotaasiasiassa edetään 
Suomen edun mukaisesti

tiivinen. 
- Sen jälkeen voidaan katsoa, 

aktivoituuko tuen saaja. Ko-
touttamisrahan suuruus riip-
puisi siis oleskeluluvan saa-
neen omasta aktiivisuudesta.

Vastuuta siirrettävä 
maahanmuuttajille

Ministeri huomautti Hel-
singin Sanomien lehtihaas-
tattelussa, että myös kanta-
suomalaiset nuoret voivat 
menettää 40 prosenttia toi-
meentulotuesta, mikäli he ei-
vät osallistu viranomaisten 
aktivointitoimiin. 

- Oleskeluluvan saaneil-
ta on vaadittava myös todel-
lisuudessa vähintään samoja 
velvoitteita, jotka nyt on läh-
tökohtaisesti kirjoitettu lain-
säädäntöön, mutta käytän-
nössä ne eivät toteudu. Näin 
voidaan myös ehkäistä tilan-
teet, joissa maahanmuuttaja 
toistuvasti tai pitkäkestoisesti 
turvautuu sosiaaliturvaan. 

Mäntylän mukaan maahan-
muuttajat ovat siis itse viime 
kädessä vastuussa päätökses-
tään, että tarttuvatko he sii-
hen, mitä Suomi tarjoaa vai 
eivät.

- On välttämätöntä päästä 

irti vanhasta ajattelutavasta, 
joka ei näe maahanmuutta-
jia aktiivisina ja vastuullisi-
na toimijoina vaan passiivisi-
na toimenpiteiden kohteina. 
Tällainen ajattelutapa ruok-
kii vain kotouttamisen ympä-
rille rakennettua viranomais- 
ja muuta koneistoa, joka on 
paitsi kallis myös tehoton.

Varallisuuskin 
voidaan huomioida

Tanskassa on käytössä mal-
li, jossa maahantulijoiden va-
rallisuutta voidaan takava-
rikoida heidän ylläpitonsa 
maksamiseksi. Mäntylä sanoi 
Helsingin Sanomille, että hän 
ei vierasta Tanskan mallia. 

Vaikka kotouttamisrahajär-
jestelmä on tarkoitus koh-
distaa suureen massaan, niin 
myös yksilöllinen tilanne ai-
otaan ottaa huomioon. Va-
rallisuuden lisäksi kotoutta-

miseen vaikuttaa ikä, jolloin 
työikäisten nuorten miesten 
kotouttamiselle on erilaiset 
odotukset kuin eläkeikäisille. 

Kotouttamisrahauudistus 
selkeyttäisi nykyistä seka-
vaa tukijärjestelmää, jossa on 
vaikea seurata eri hallinnon-
aloilta maksettavan rahan ko-
konaiskäyttöä. Tiukennuksel-
la vähennetään myös Suomen 
hyvien järjestelmien vetovoi-
matekijöitä.

- Tiukemmat edellytyk-
set sosiaaliturvan saamiselle 
ja maahanmuuttajan aktiivi-
sempi rooli tukevat perheen-
yhdistämiseen kaavailtuja 
muutoksia esimerkiksi tulo-
vaatimusten osalta. 

Maahanmuuton 
todelliset kustannukset 
avattava

Mäntylän mielestä maahan-
muuton kustannukset pitäi-

si rahoittaa velkarahalla bud-
jettikehyksen ulkopuolelta, 
jotta Suomessa ei jouduttai-
si leikkaamaan pienituloisilta 
ihmisiltä. 

- On tärkeää, että maahan-
muuton todelliset kustannuk-
set avataan avoimesti kansa-
laisille eikä niitä hajauteta ja 
pilkota entiseen tapaan, Män-
tylä painottaa.

Alun perin arvioitiin, että 
muutos tulisi voimaan jo ke-
väällä, mutta se viivästyy. 
Syynä on suuri työmäärä, sillä 
tiukennuksen toteuttamiseen 
tarvitaan kahden hallinnon-
alan eli työ- ja elinkeinomi-
nisteriön sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön toimien 
yhdistämistä. 

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA

toon. Tieverkostomme on 
surkeassa kunnossa, Slun-
ga-Poutsalo toteaa.

Suomalaiset 
yrittäjät etusijalle

Hallituksessa valmistel-
laan jo lainmuutosta, jolla 
talvirengaspakko tulisi kai-

kelle Suomen rajojen sisäl-
lä liikennöivälle raskaalle 
kalustolle.

– Kotimaisella päätök-
senteolla pystymme vai-
kuttamaan maamme kul-
jetusyrittäjien arkeen. 
Meidän tulee saada kul-
jetusalan laittomuudet 
kitkettyä ja samalla ko-

hennettua suomalaisten 
yritysten kilpailuasemaa 
suhteessa muiden EU- ja 
ETA-maiden yrityksiin, 
Slunga-Poutsalo korostaa.

■ SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

“On tärkeää, 
että maahan-
muuton
todelliset 
kustannukset 
avataan 
avoimesti 
kansalai-
sille.”
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VIHREIDEN Ville Niinistö 
tiedusteli kyselytunnilla, oli-
siko mahdollista ottaa käyt-
töön yhtenäinen maksukatto, 
ettei sama taakka keskity yk-
sille ihmisille. Monilla eläke-
läisillä, joilla on tarvetta lää-
kekorvauksiin ja matkoihin 
ja terveydenhuoltoon, koko-
naisvaikutukset voivat nousta 
kohtuuttomiksi.

Perhe- ja peruspalvelumi-
nisteri Juha Rehula (kesk.) 

vastasi, että Suomessa on 
maksukatto: tietyn määrän 
jälkeen ei enää peritä maksu-
ja lääkkeistä tai terveyskes-
kuskäynneistä. Yhtenäinen 
maksukatto on hyvä tavoite, 
mutta toisaalta on myös jär-
jestelmä, joka huolehtii sii-
tä että kaikkein vähävarai-
simmat ihmiset voivat hakea 
avun ja saavat maksuttomia 
palveluita.

Sosiaali- ja terveysministeri 

Hallitus selvittää maksukattojen toi-
mivuutta yhdessä Kelan ja muiden toi-
mijoiden kanssa. Samalla mietitään 
myös mahdollisuutta siirtää toimeen-
tulotuki Kelan maksettavaksi yhden 
luukun periaatteen mukaisesti. Asias-
ta kertoi sosiaali- ja terveysministe-
ri Hanna Mäntylä eduskunnan kysely-
tunnilla torstaina. 

Kaikki palvelut 
yhdelle luukulle

Säästöjä haetaan niin, 

etteivät ne kohdistuisi 

asiakkaisiin

Eläkeläiset puhuttivat eduskuntaa

Hanna Mäntylä kertoi, että 
Kelan kanssa on tehty tiivis-
tä yhteistyötä mm. lääkekor-
vausten omavastuuosuudesta. 
Aktiivista keskustelua käy-
dään mm. Apteekkariliiton 
kanssa: nyt seurataan, millai-
nen vaikutus omavastuulla on 
lääkeostoihin.

Toimeentulotuki 
Kelan kautta?

Toinen asia on matkakor-
vausten reaaliaikainen seu-
ranta: paljon on tullut viestiä, 
että matkakorvaukset eivät 
rekisteröidy reaaliaikaisesti, 
jolloin ihmiset joutuvat odot-
tamaan maksuja pitkään, jot-
ta saisivat ne takaisin.

– Siihen haetaan yksinker-
taista teknistä lakimuutosta, 
joka helpottaisi siltä osin ti-
lannetta.

– Myös perustoimeentu-
lotuen siirtämisestä Kelaan 
olen käynyt keskustelua. Siel-

lä käydään tarkkaan läpi, 
onko mahdollisuutta saada 
kaikkia etuisuuksia, kun esi-
merkiksi toimeentulotuki on 
alikäytetty, Mäntylä kertoi.

Kaikki palvelut 
yhdeltä luukulta

Aino-Kaisa Pekonen (vas.) 
kysyi, onko hallituksella no-
peita keinoja vähentää eläke-
läisköyhyyttä.

– Muun muassa Kelan kans-
sa on käyty aktiivisia kes-
kusteluita, kuinka saadaan 
toimeentulotuen alikäyt-
tö huomioitua, koska meil-
lä on paljon eläkeläisiä, jotka 
olisivat tukeen oikeutettu-
ja. Haluaisimme, että yhden 
luukun periaate toimisi ja ih-
miset saisivat kaiken sosiaali-
turvansa, joka heille kuuluu, 
Mäntylä vastasi.

– Lääkekorvauksissa palaan 
siihen, että meillähän on hal-
lituksessa rationaalisen lää-

kekorvauksen kehittämisoh-
jelma. Sillä pyritään kiivaasti 
hakemaan säästöjä siten, että 
ne eivät kohdistuisi asiakkai-
siin, vaan että lääkehoitoa te-
hostamalla ja lääkitystä pur-
kamalla olisi mahdollisuus 
hakea säästöjä, Mäntylä vas-
tasi.

Konkreettisia 
toimenpiteitä

Perussuomalaisten puheen-
johtaja, ulkoministeri Timo 
Soini piti Pekosen esittämiä 
vaikeuksia todellisina, niistä 
pitää olla huolissaan.

– Mitä hallitus on pysty-
nyt tekemään: takuueläkkeen 
nousu, omaishoitotuen nosta-
minen sekä Yle-veron poista-
minen 300 000 pienituloisel-
ta, joiden joukossa on paljon 
eläkeläisiä. Myös eläkeläisten 
asumistukien leikkaus pe-
ruttiin. Tässä on neljä konk-
reettista toimenpidettä, jotka 

SÄHKÖNSIIRTOMAKSUJEN 
huimilla korotuksilla kansalai-
set suututtanut Caruna jaksot-
taa hinnankorotuksia niin, että 
se alentaa kiinteitä perusmak-
suja 25 prosentilla helmikuun 
2017 loppuun asti. Näin yhtiö 
paikkaa sähkönsiirtoon teke-
miään jopa 27 prosentin koro-

tuksia, jotka jäävät muutoksen 
myötä noin 15 prosenttiin.

Talousvaliokunnan puheen-
johtaja Kaj Turunen (kuvas-
sa) älähti Carunan alkuperäi-
sistä suunnitelmista ja vaati, 
että kertakorotuksille esitetään 
enintään 10-15 prosentin kat-
toa. Lisäksi säädettäisiin, kuin-

ka usein korotuksia saisi tehdä. 
Turunen kertoo, että valio-

kunnan toivomat ja TEM:n jo 
esittämät keinot voisivat tul-
la eduskunnasta ulos jo lop-
puvuonna, jolloin ne tulisivat 
voimaan vuonna 2017. Ne eh-
käisisivät tulevia väärinkäy-
töksiä. 

– Carunan korotukset ovat 
ikävä temppu, mutta suurin 
emämunaus oli kuitenkin For-
tumin siirtoyhtiön myyminen 
kansainvälisille sijoittajille, mitä 
perussuomalaiset vastustivat 
sinnikkäästi, Turunen totesi.

Kansa älähti – Caruna jaksottaa hinnankorotukset

Kaj Turunen
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Kaikki palvelut 
yhdelle luukulle

TOSITTEIDEN keruu hake-
muksien liitteiksi on monen 
mielestä jo liian raskasta ja 
vaivalloista. Kynnys tuen hake-
miseen on myös usein korkea 
etenkin ikäihmisille. Arvioiden 
mukaan myös jopa kolman-
nes sosiaalityön asiakkaista on 
liian huonossa kunnossa pe-
räämään oikeuksiaan, perus-
suomalaisten kansanedusta-
ja ja varatuomari Leena Meri 
kertoo.

Leimautuminen 
pelottaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen tutkija Jouko Karja-
lainen on maininnut julkisuu-
dessa, että toimeentulotuen 
hakemiseen liittyy vielä hyvin 
paljon pelkoa leimautumises-
ta ja jopa häpeää.

Suurimpina kärsijöinä toi-
meentulotuen alikäytössä 
ovat uutislähteiden mukaan 
ikäihmiset, joille kynnys avun 
hakemiseen on korkea. Myös 
usealta ikäihmiseltä puuttuu 
kotoa internetyhteys sekä tai-
to sen käyttöön, joten usein 
myös pelkän sähköisen ver-
kon palvelujen käyttö aiheut-
taa ongelmia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvioiden mukaan jopa kol-
mannes Suomen toimeentulotukeen oikeutetuista kansalaisista ei hae 
toimeentulotukea lainkaan. Toimeentulotuki jää hakematta julkaistujen 
tietojen mukaan jopa yli 110 000 kotitaloudelta.

Vanhukset tinkivät 
lääkkeistä ja ruuasta

Hanna Mäntylä

Leena Meri

vanhusväestössä, Meri arvioi.
– Pelkona onkin, että avun 

saavuttamattomiin jäävät, esi-
merkiksi pieneläkeläiset, tin-
kivät joko tarpeellisesta lää-
kityksestään tai ravinnosta. 
Usein myös sosiaalitoimen 
asiakkuuden pelätään johta-
van kasvojen menettämiseen 
– ja toimeentulotukeen liittyy 
Suomessa yhä edelleen leima 
ja häpeä.

Apua tarvitsevat 
löydettävä 

Meri kysyy kirjallisessa kysy-
myksessään, onko asianomai-
nen ministeri tietoinen toi-
meentulotuen hakemiseen 
liittyvistä, edellä mainituis-
ta ongelmista ja minkälaisiin 
toimenpiteisiin ministeri ai-
koo ryhtyä ongelmien mini-
moimiseksi.

Meren mielestä olisi tärke-
ää myös varmistaa, että toi-
meentulotukeen oikeutetut, 
omin avuin pärjäämättömät 
löydetään ja saatetaan avun 
piiriin.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Mika Raatikainen (ku-
vassa) kysyy hallitukselta turva-
paikanhakijoiden myönteisten 
päätösten suuresta määrästä ja 
maahanmuuttovirastoon pal-
kattavien uusien työntekijöiden 
pätevyyksistä.

Mediassa on käyty keskuste-
lua, miksi Suomesta saa oles-
keluluvan tai turvapaikan 

helpommin kuin muista Poh-
joismaista. Esimerkiksi Ylen 
verkkouutisten (31.1.2016) mu-
kaan Tanskassa myönnettiin lu-
pia viime vuonna 38 % (tam-
mi-marraskuu), Ruotsissa 58 
% ja Suomessa 85 %. Prosent-
tiosuuksia laskettaessa ei ole 
huomioitu rauenneita hake-
muksia eikä Dublin-sopimuk-
sen nojalla palautettuja turva-

paikanhakijoita.
- Erityisesti somalialaisille an-

nettujen myönteisten turva-
paikkapäätöksien lukumäärä on 
silmäänpistävä. Vuonna 2015 
somalialaisille annettiin 503 
myönteistä turvapaikkapäätös-
tä ja vain 17 kielteistä, Raatikai-
nen huomauttaa.

Maahanmuuttovirastolle 
on myönnetty lisää resursse-

ja turvapaikkahakemusten kä-
sittelyyn, päätöksentekoon, 
vastaanottoon ja turvapaikka-
prosessin kehittämiseen. Työn 
tueksi on palkattu yli 500 uutta 
työntekijää. Raatikainen kysyy, 
mikä on näiden työntekijöiden 
pätevyys hoitaa turvapaikan-
hakuprosesseja ja kuinka hei-
dän työskentelyään arvioidaan 
ja seurataan.

Millä pätevyydellä turvapaikkapäätöksiä tehdään?

Mika Raatikainen

Asiakasmäärät 
kasvussa

THL:n tutkimuspäällikkö Min-
na Kivipelto pelkää, että liian 
monen avuntarvitsijan hätä voi 
jatkossa jäädä huomaamatta, 
kun perustoimentulotuen ha-
keminen siirtyy ensi vuoden 
alusta kunnilta Kelalle.

– Myös vuoden 2016 alus-
ta kohonneet terveydenhoito-
menot sekä esimerkiksi lääkä-
rikäyntien matkakustannusten 
omavastuuosuuden nousu ai-
heuttaa toimeentulotukiasiak-
kaiden määrään nousua usein 
terveyspalveluja tarvitsevassa 

auttavat tässä asiassa, Soini 
luetteli.

Oikeus- ja työministeri Jari 
Lindström (ps.) muisti Pe-
kosen maininneen ikäänty-
neet työttömät.

– Yhdessä kunta- ja uudis-
tusministeri Anu Vehviläi-
sen (kesk.) kanssa etsimme 

uusia tapoja palata työelä-
mään ja tähän porukkaan 
kuuluvat myös ikääntyneet 
työttömät. Kysymme järjes-
töiltä, toimialoilta, kunnilta, 
yhteisöiltä ja tavallisilta kan-
salaisilta uusia ideoita, joil-
la saisimme työllistämisen 
kynnyksen alemmaksi, Lind-
ström vastasi.

Keskustelu alkoi SDP:n 
väitteellä, jonka mukaan hal-
litus kiristäisi eläkeläisten 
verotusta suhteellisesti työn-
tekijöihin verrattuna. Valtio-
varainministeri Alexander 
Stubb (kok.) vastasi mo-
neen otteeseen, ettei eläke-
läisten verotus kiristy abso-
luuttisesti. Kävipä ilmi sekin, 
että eläkeläisiä verotetaan 
itse asiassa edellisen valtio-
varainministerin Antti Rin-
teen (sd.) linjausten mukaan.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA
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SUOMEEN 20 vuotta sitten 
Egyptistä muuttanut Ashraf 
Benyamin tuntee Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan kulttuurin.

– Miesten harjoittamaa 
naisten joukkoahdistelua on 
jo koettu Suomessa. Kesän 
saapuessa minua huolestut-
taa, että ilmiö korostuu, kun 
naiset kulkevat paljastavis-
sa kesävaatteissa. On erittäin 
korkea riski, että ahdistelua 
tulee tapahtumaan.

Vaimo ja tytär 
pelkäävät liikkua 
pimeällä

Pohjois-Kymen sairaa-
lan naistentautien poliklini-
kan ylilääkärinä työskentele-
vä Benyamin muutti Kairosta 
Kouvolaan vuonna 1996. Suo-
malaiset lääkärinoikeudet 
hän sai kaksi vuotta myöhem-
min. Perheessä on vaimo ja 
kolme lasta.

– Asuimme yli kolme vuot-
ta Egyptissä. Työskentelin 
lääkärinä ja meillä oli hyvä 
elintaso, mutta suomalainen 
vaimoni ei viihtynyt siellä.  
Kulttuuri oli hyvin negatiivi-
nen naisia kohtaan ja vaimoni 
olisi ollut vaikea elää siellä.

 Viime aikoina Benyamin 
on pohtinut perheensä kans-
sa, että pitäisikö muuttaa pois 
Suomesta.

– Sen takia kun tuli mas-
siivimaahanmuutto. Ihmi-
siä tuli kulttuurista, jossa vai-
moni ei viihtynyt. Nyt samat 
negatiiviset kulttuuripiirteet 
ovat rantautuneet Suomeen. 
Turvattomuuden tunne on li-
sääntynyt. Vaimo ja tytär pel-
käävät pimeän aikaan ulkoi-
lemista.

Huonot tavat 
ovat jo arkea

Suomi on Benyamin mieles-
tä pieni maa, jossa huomaa 
helposti isolla joukolla tulleet 
vieraan kulttuurin edustajat.

– Suuressa maassa he sulau-
tuvat paremmin väestöön ja 
heitä ei huomaa, mutta Suo-
messa korostuu Lähi-idästä 

tulleet huonot tavat jo arki-
päivänäkin.

Benyamin tarkoittaa huo-
noilla tavoilla tyttöihin ja nai-
siin kohdistuvaa seksuaalista 
ahdistelua Suomessa ja muis-
sa Euroopan maissa.

– Luulen, että syynä on 
naisten heikko asema Lä-
hi-idän ja Pohjois-Afrikan 
maissa. Naisella ei ole siellä 
paikkaa, vaan hän on yhteis-
kunnassa miehen alapuolella. 
Naisia ahdistellaan ja heidän 
elämäänsä yritetään vaikeut-
taa entisestään.

Puhuttelu ja 
valistus eivät auta

Päättäjät ovat harjoittaneet 
Benyaminin mukaan liian 
helläkätistä turvapaikkapo-
litiikkaa Suomessa. Mies toi-
voo jämäkämpiä otteita maa-
hanmuuttoon.

– Ikävä kyllä ei ole puutut-
tu riittävän jämäkästi. Päät-
täjien pitäisi suhtautua kriit-
tisemmin maahanmuuttajiin. 
Todellisessa hädässä olevia 
voi auttaa, mutta rikollisilta 
ja ilman viisumia saapuvilta 
pitäisi sulkea rajat.

Pelkkä puhuminen ja valis-
tus eivät Benyaminin mie-
lestä riitä suitsimaan turva-
paikanhakijoiden huonoa 
käytöstä.

– Lähi-idän kulttuurissa ih-
miset pelkäävät seurauksia. 
Jos henkilö tietää, että ahdis-
telusta ei seuraa käytännössä 
mitään, hän tekee sitä entis-
tä enemmän. Puhuttelu ja va-
listus eivät auta. Ihmisen pi-
tää tietää tänne tullessaan, 
että pienestäkin tyhmyydestä 
on seuraamuksena karkotta-
minen. Silloin henkilö miettii 
sata kertaa, että tekeekö jo-
tain väärää.

Kovat otteet käyttöön

Poliisin mukaan maahan-
muuttajat ovat syyllistyneet 
Suomessa 25 tytön ja naisen 
raiskaukseen. Benyamin pa-
nostaisi rikosten ennaltaeh-
käisyyn.

Kouvolalainen ylilääkäri Ashraf Beny-
amin toivoo, että päättäjät suhtautui-
sivat maahanmuuttajiin kriittisemmin. 
Todellisessa hädässä olevia voi auttaa, 
mutta rikollisilta ja ilman viisumia saa-
puvilta pitäisi laittaa rajat kiinni.

Karkotukset vähentäisivät 
naisten ahdistelua

– Ikävä kyllä Suomessa odo-
tellaan, että jotain tapahtuu 
ja vasta sitten mietitään mitä 
tehdään. Silloin raiskattujen 
elämä on jo mennyt pilalle. 
Lääkärinä tiedän, että ennal-
taehkäisy on miljoona kertaa 
tehokkaampaa kuin hoito. 

- Nyt pitäisi toimia ennen 
kuin tapahtuu jotain ikävää. 
Tarvitaan kova käsi, jos ha-
lutaan, että ahdistelu loppuu 
tai ainakin vähenee, Beny-
amin painottaa.

Rahan syytäminen
ärsyttää

Sairaalaosastojen sulkemi-
nen, vanhuksien ja eläkeläis-
ten etuuksien leikkaaminen 
tai koululuokkien yhdistämi-
nen säästöjen takia saa Beny-
aminin pahalle tuulelle.

– Suhtaudun säästöihin 
erittäin kriittisesti. Uskon, 
että 99 prosenttia suomalai-
sista ei ymmärrä niiden lo-
giikkaa. Potilaita joudutaan 
siirtämään jopa suihkuhuo-
neeseen säästösyistä. Ihmi-
set kärsivät, mutta samaan 
aikaan perustetaan satoja 
turvapaikkakeskuksia, Beny-
amin päivittelee.  

”Ihmisen pitää 
tietää tänne 

tullessaan, että 
pienestäkin 

tyhmyydestä 
on seuraamuksena 

karkottaminen.”

Miehen mukaan hädänalai-
sia voidaan auttaa, mutta 
mahdollisuuksien mukaan.

– Jos minulla on vain sata 
euroa, niin en voi tarjota 300 
euroa nälkäiselle. Täytyy kat-
soa ensin, että omat lapset 
saavat ruokaa ja auttaa vasta 
sitten muita.

Kriittisiä kutsutaan 
rasisteiksi

Rasismi-sanaa on käytetty 
Benyaminin mielestä väärin. 
Pohjois-Englannissa raiskat-
tiin yhteensä 1 400 alaikäis-
tä useiden vuosien ajan. 
Raiskaajat olivat pakistani-
laistaustaisia miehiä.

– Poliisi peitti kaikki tie-
dot useiden vuosien ajan ra-
sismin pelon takia. En halua, 
että meillä Suomessa vaie-
taan samasta syystä. Rikok-
siin syyllistynyt henkilö on 
rikollinen ja hänet on karko-
tettava sekä poistettava maas-
ta. Se ei ole rasismia vaan 
täysin oikeutettu menette-
ly. Polttopulloisku vastaanot-
tokeskukseen on rasismia ja 
sitä ei voi hyväksyä.

Benyamin on joutunut ra-
sisti-nimittelyn kohteeksi esi-
merkiksi kirjoitettuaan kriit-
tisesti maahanmuuttoasioista 
sosiaalisessa mediassa.

– Puhun oman kulttuurin 
huonoista tavoista - ja silti 
jotkut nimittävät minua rasis-
tiksi. Rasismi-sanalle ei pidä 
antaa mitään sijaa, jotta se ei 
vaikuta meidän sananvapau-
teemme. Puhutaan asioista 
niin kuin ne ovat.

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Rasismi-
sanalle ei 
pidä antaa 
mitään sijaa, 
jotta se ei 
vaikuta 
meidän 
sanan-
vapauteemme.

”

”

Benyamin asui 
perheensä kanssa 
yli kolme vuotta 
Egyptissä. - Työs-
kentelin lääkä-
rinä ja meillä oli 
hyvä elintaso, 
mutta suomalai-
nen vaimoni ei 
viihtynyt siellä. 
Kulttuuri oli hy-
vin negatiivinen 
naisia kohtaan.

Ylilääkäri huolissaan maahanmuuton lieveilmiöistä



1111

Karkotukset vähentäisivät 
naisten ahdistelua

Perussuomalaiset vaatii perheenyhdistämisdirektiivin täysimääräis-
tä soveltamista. Tulorajavaatimuksen lisäksi turvapaikan saaneen 
maahanmuuttajan tulisi asua Suomessa vähintään kaksi vuotta 
ennen perheenyhdistämistä.

Sampo Terho:

EDUSKUNTARYHMÄN puheen-
johtaja Sampo Terho sanoo, että 
hallituksen joulukuussa julkai-
semasta 80-kohtaisesta turva-
paikkapoliittisesta ohjelmasta 
on pidettävä kiinni. Tämä tar-
koittaisi tulovaatimuksen li-
säksi myös asumisaikavaati-
musta, asuntoedellytystä ja 
kotoutumisedellytystä. 

Hallitus esittää, että perheen-
yhdistämisiä tiukennettaisiin 
asettamalla mm. tulovaatimuk-
sia perheenkokoajalle. Onko 
tämä oikea kehityssuunta?

– Tämä on oikea ratkaisu ja 
siitä päätettiin jo hallituksen 
80-kohtaisessa turvapaikka-
poliittisessa ohjelmassa, jos-
sa perussuomalaisten käden-
jälki näkyy vahvasti. Ohjelman 
keskeisenä linjauksena on, että 
perheenyhdistämisdirektiiviä 
sovelletaan jatkossa täysimää-
räisesti. On tärkeää, ettemme 
jätä mitään sellaisia vetoteki-
jöitä purkamatta, jotka muut-
kin EU-maat voivat purkaa, Ter-
ho toteaa.

Miksi sitten Suomi ei ole 
hallituksen esityksen mu-
kaan ottamassa käyttöön per-
heenkokoajalle asetettavaa asu-
misaikavaatimusta?

– Tämä on nähdäkseni virhe. 
Direktiivin sallima kahden vuo-
den asumisaikavaatimus pitäi-

si ehdottomasti ottaa käyttöön, 
erityisesti toissijaista suoje-
lua saavien kohdalla. Muualla 
EU:ssa yleisesti käytössä oleva 
asumisaikavaatimus on myös 
Suomelle taloudellisesti välttä-
mätön, sillä rahamme eivät riitä 
siihen, että jokainen Suomeen 
tullut turvapaikanhakija tuo 
nopeassa tahdissa maahamme 
myös useita perheenjäseniään. 
Asumisaikavaatimus ei kuiten-
kaan saisi koskea työperäistä 
maahanmuuttoa.

Entä miksi Suomi ei hyödynnä 
direktiivin mahdollistamaa per-
heenkokoajalle asetettua asun-
toedellytystä?

– Myös asuntoedellytyksen pi-
täisi ehdottomasti kuulua hal-
lituksen esitykseen. Ei ole ke-
nenkään etu, että Suomeen ja 
erityisesti pääkaupunkiseudulle 
saapuu isoja perheitä asumaan 
yhdelle tai kahdelle ihmisel-
le suunnitelluissa asunnoissa. 
Riittävien asumisolosuhteiden 
vaatiminen perheenkokoajal-
ta kannustaisi perheenkokoajia 
muuttamaan sellaisiin paikkoi-
hin, joissa on riittävän suuria, 
vapaita asuntoja kohtuuhin-
taan tarjolla.

Direktiivissä mainitaan vielä 
kotoutumisedellytys. Mitä se tar-
koittaa ja pitäisikö hallituksen si-
sällyttää se esitykseensä?

– Monet Euroopan maat vaa-
tivat erilaisia kotoutumisedel-
lytyksiä, kuten kielen osaamis-
ta, perheenyhdistämisen tai 
kansalaisuuden saannin ehto-
na. Suomenkin tulisi edellyt-
tää perheenkokoajalta nykyistä 
parempaa kielitaitoa ja selkeää 
pyrkimystä kotoutua suomalai-
seen yhteiskuntaan.

Keihin nämä vaatimusten tiu-
kennukset kohdistuvat?

– EU-direktiivin mukaan tiu-
kennuksia ei voi kohdistaa pa-
kolaisstatuksen saaneisiin, jos 
he jättävät perheenyhdistä-
mishakemuksen kolmen kuu-
kauden sisällä oleskeluluvan 
saamisesta. Lisäksi erityisesti 
tulovaatimuksen kohdistamis-
ta perheenkokoajana toimiviin 
Suomen kansalaisiin olisi syytä 
harkita tarkkaan. Tarkoitukse-
na ei ole estää kantasuomalai-
sia perustamasta perhettä ulko-
maalaisen kanssa, vaan poistaa 
vetotekijöitä niitä turvapaikan-
hakijoita ajatellen, jotka pyrki-
vät käyttämään nykyjärjestel-
mää siirtolaisuuden välineenä. 
On löydettävä paras malli saa-
vuttaa nimenomaan tavoitellut 
vaikutukset.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

“Direktiivin 
sallima kahden 
vuoden asumisaika-
vaatimus pitäisi 
ehdottomasti 
ottaa käyttöön, 
erityisesti tois-
sijaista suojelua 
saavien 
kohdalla.”

Rasismi-
sanalle ei 
pidä antaa 
mitään sijaa, 
jotta se ei 
vaikuta 
meidän 
sanan-
vapauteemme.

Perheenyhdistämisiin 
tehtävä kaikki tiukennukset
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ULKOMINISTERI Timo 
Soinin mukaan Ison-Britan-
nian EU-jäsenyys on kiinni 
jäsenyyttä puoltavien ja sitä 
vastustavien ryhmien kam-
panjoiden onnistumisesta. 

– Minun mielestäni jokai-
nen sovittu asia on parannus 
nykytilaan. Askelia oikeaan 
suuntaan, mutta suuriin rie-
munkiljahduksiin ei kenellä-
kään ole aihetta. Pääministeri 
David Cameron ei mene ko-
tiin tyhjin käsin. Hän sai asi-
oita lävitse, mutta ei selkä-
voittoa. Laiha sopu, paljon 
tyhjää parempi, mutta kauka-
na siitä, mitä kotiyleisö toivoi, 
Soini kirjoittaa plokissaan.

– Luulenpa niin, että sopi-
mus saa kovaa kritiikkiä Bri-
tanniassa. Olen ollut yhtey-
dessä aamun aikana useisiin 
ystäviini. Itsenäisyyspuolu-
een kavereihin ei mikään vai-
kuta. He ovat eron kannalla. 
Yllättävän moni konserva-
tiivikin on. Puoltajia löytyy 

puoluerakenteen yläkerrok-
sista.

Britannian lähtö 
olisi katastrofi

Hän ei ota kantaa brittien 
puolesta, heidän tulee voi-
da äänestää itsenäisesti. Hän 
arvioi, että britit pärjäisivät 
myös EU:n ulkopuolella.

– Britannia lähtö olisi EU:lle 
katastrofi, mutta briteille? Ei 
välttämättä. Mikä ratkaisee? 
Kampanja. Jos minä vetäi-
sin jomman kumman puolen 
kampanjaa, soittaisin ensin 
Boris Johnsonille, Soini tote-
aa viitaten Lontoon pormes-
tarina toimivaan konservatii-
vipoliitikkoon.

– Jos nyt saisin antaa yh-
den ainoan neuvon, niin brit-
tiyleisöä ei kannata pelotella 
ylenpalttisesti lähdön seu-
rauksilla. Samanlaista pöpi-
nää talouden ja bisneksen ka-
tastrofista toitotettiin myös 

Ulkoministeri Timo Soinin mukaan 
Britannian ja EU:n välinen neuvottelu-
tulos ei anna aihetta riemunkiljahduk-
siin. Hän arvioi, että neuvottelun tulos 
saa maassa osakseen kovaa kritiikkiä. 

Ruotsin eurojäsenyydestä. 
Kansa äänesti vastaan, eikä 
maa revennyt.

Ulkoministeri Soini arvelee, 
että lähiviikot menevät neu-
vottelutulosta tulkittaessa. 
Varmaa on vain se, että kaik-
ki vakuuttavat saaneensa hy-
vän tuloksen.

Suomenkin 
neuvoteltava 
uudet ehdot

Ennen Ison-Britannian neu-
vottelutulosta Soini vierai-
li Ylen A-studiossa. Soini pai-
notti haastattelussaan, että 
jos maa onnistuu neuvottele-
maan itselleen paremmat eh-
dot, tuloksen täytyy Soinin 
mukaan koskea myös Suo-
mea. 

Soini on vuosien mittaan to-
dennut useasti, että Suomen 
tulisi neuvotella EU:n kanssa 
itselleen uudet ehdot. Britan-
nian mahdollinen neuvotte-
lutulos pitää hänen mukaan-
sa koskea myös Suomea.

– Jos tulos tulee, se koskee 
myös Suomea. Sehän on hyvä 
asia. Jos britit lähtevät pois, 
näitä hyviä etuja, joista Suo-
mikin pystyy hyötymään, ei 
tule.

”Cameron sai 
asioita läpi, 
mutta ei 
selkävoittoa”

“Britannia lähtö olisi EU:lle 

katastrofi, mutta briteille? 

Ei välttämättä.”

Soinin mielestä 
Britannian lähtö 

EU:sta ei olisi hyvä 
asia, koska britit 

ovat samanlainen 
kriittinen toimija 
kuin Suomikin.

Soini Ison-Britannian neuvottelutuloksesta: 

Suomella tai muillakaan 
mailla ei ole virallista suunni-
telmaa eron varalle. Jos ”ei”-
kanta voittaa, aletaan neuvo-
tella siitä, miten Britannian 
jäsenyys puretaan. Soinin 
mukaan Britannia haluai-
si tässä tilanteessa olla pysyä 
EU:n sisämarkkinoilla. Hän 
ei usko siihen, että maa liit-
tyisi Norjan tavoin ETA-jär-
jestelmään.

Suomessa ei äänestetä 
– ainakaan vielä

Suomeen ei ole ainakaan 
vielä luvassa vastaavaa kan-
sanäänestystä. Soinin mu-
kaan kansanedustajien tai 
kansankaan enemmistö ei täl-
laista tällä hetkellä kannata.

– Ei näillä näkymillä tule, 
koska enemmistö kansan-
edustajista ei kansanäänes-
tystä kannata eikä kansakaan. 
Keskustelu on aina hyvästä 
demokratiasta. Euroasia on 
lähimpänä, mutta siinäkin on 
paljon väärinkäsityksiä. Nyt 
kun Paavo Väyrynen sitä ajaa, 
ei se vielä merkitse, että sitä 
tulisi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Kansanäänestys 
ensi kesänä

Ison-Britannian kansanää-
nestys järjestetään ensi kesä-
nä. Soinin mukaan Britannian 
lähtö EU:sta on mahdollinen, 
puntit ovat mielipidemittauk-
sissa aika tasan.

Soinin mielestä Britanni-
an lähtö EU:sta ei olisi hyvä 
asia, koska britit ovat saman-
lainen kriittinen toimija kuin 
Suomikin. Molemmat maat 
kuuluvat samaan ECR-euro-
ryhmään. Ryhmä painottaa 
vapaakauppaa, muttei halua 
syventää integraatiota. Bri-
tannia on mukaan ollut myös 
varauksellinen EU:n yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
suhteen, jarruttanutkin sitä.
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Perussuomalaisten kansaedustaja Lea Mäkipää on huolissaan 
Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kansalaisten eriarvoisesta 
asemasta.
MANNER-SUOMEN kansalai-
set ovat selvästi eriarvoisessa 
asemassa Ahvenanmaalaisiin 
verrattuna. Väkilukuun suh-
teutettuna valtion menot ovat 
Ahvenanmaalla suurin piirtein 
kaksinkertaiset muun Suomen 
keskiarvoon verrattuna, perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Lea Mäkipää huomauttaa.

– Ahvenanmaalla ei kerä-
tä kiinteistöveroa vakituisesta 
asunnosta eikä Yle-veroa, lisäk-
si julkinen liikenne on ilmai-
nen. Manner-Suomessa lapsili-
sien leikkauksia kompensoitiin 
lapsivähennyksellä verotukses-
sa, ahvenanmaalaiset saavat 
lapsivähennyksen vaikka jo en-
nestään suurempia lapsilisiä ei 
leikattu.

Muut säästävät, yksi 
pääsee vähemmällä

Manner-Suomen kansalaiset 
ovat ottaneet Mäkipäähän yh-
teyttä ja kummastelleet miten 
ihmiset voidaan asettaa näin 
eriarvoiseen asemaan, kun kui-
tenkin itsehallinnosta huoli-
matta Ahvenanmaa on suoma-
lainen maakunta.

– On ymmärrettävää, että 
mannersuomalaiset eivät hy-
väksy, että taloudellisesti huo-
nona aikana palveluista sääste-
tään ja yksi maakunta näyttää 
pääsevän vähemmällä.

Verrokkiperheiden 
erotus 7 000 euroa 
vuodessa

Mäkipään vertailukohteis-

Ahvenmaalaiset eivät 
maksa kiinteistö- tai 
Yle-veroa

sa viisilapsiset verrokkiperheet 
asuvat omakotitalossa, molem-
mat vanhemmat käyvät työs-
sä ja molempien tulot yhteensä 
ovat n. 60 000 €. Savonlinna-
laisperhe maksaa kunnallisve-
roa (22,5 %) 13 500 €, kiinteis-
töveroa 395 €, Yle-veroa 280 €, 
työmatkakustannuksia julkisel-
la liikenteellä 880 €. Nämä pa-
kolliset menot yhteensä 15 055 
€. Savonlinnalaisperheen lapsi-
lisät ovat 7 985,64 €.

– Maarianhaminalaisperhe 
maksaa kunnallisveroa (17,75 
%) 10 650 €, ei kiinteistöveroa, 
ei Yle-veroa eikä työmatkakus-
tannuksia. Lapsilisät ovat 10 
932 €. Näin ollen jää viimeksi 
mainitulle vuositasolla yli 7 000 
euroa enemmän käteen, Mäki-
pää laskee.

Verohyvitystä ja 
ylimääräisiä tukia 

Mäkipää on jättänyt kirjallisen 
kysymyksen Ahvenanmaalle 

suuntautuvien kohtuuttomien 
varainsiirtojen rajoittamisesta 
Manner-Suomen ja Ahvenan-
maan kansalaisten yhdenver-
taiseen asemaan saattami-
seksi.

– Ahvenanmaan itsehallinto-
lain mukaan valtio kantaa ve-
roja ja muita maksuja Ahve-
nanmaalta samoin perustein 
kuin muualtakin maasta. Ta-
soituksena Ahvenanmaa kui-
tenkin saa vuosittain maakun-
nan omaan käyttöön 0,45 % 
valtion tuloista. Tasoituksen 
lisäksi Ahvenanmaa saa ve-
rohyvitystä, jos maakunnan 
maksettavaksi määrättävät ve-
rot nousevat yli 0,5 prosent-
tia vastaavien verojen mää-
rästä koko maassa, Mäkipää 
summaa.

– Ahvenanmaan maakunnal-
le voidaan itsehallintolain mu-
kaan myöntää myös ylimää-
räistä määrärahaa ja erityistä 
avustusta. Lisäksi Manner-
Suomi antaa useita vuosittai-
sia tukia Suomen valtiolta Ah-
venanmaalle, esimerkkinä 
tuulivoimaloiden syöttötariffi-
en kustannukset. Vuosittaisten 
tukiaisten lisäksi Ahvenanmaa 
nauttii laajaa alv-verovapaut-
ta, joka vähentää valtion tulo-
ja ja tarkoittaa laajamittaista 
piilotettua yritystukea ahve-
nanmaalaisille yrityksille.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Lea Mäkipää

Ulkoministeri Soini arvelee, että lähiviikot menevät Ison-Bri-
tannian neuvottelutulosta tulkittaessa.

Ison-Britannian 
pääministeri David 
Cameron toivoo, että 
britit äänestäisivät 
ensi kesänä EU:ssa 
pysymisen puolesta. 
Puntit ovat kyselyjen 
perusteella tasan.
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Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen puo-
lustaa lujasti omaa lakialoitettaan lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön rangaistusasteikon kiristämisestä.
ARJA JUVONEN antaisi 
törkeästä lapsen hyväksikäy-
töstä vähintään kaksi vuot-
ta vankeutta ja ehdottomana. 
Nykyään minimi on yksi vuo-
si vankeutta, mikä tuomitaan 
usein ehdollisena. Maksimi 
on kymmenen vuotta vanke-
utta.

Juvosen lakialoite eteni la-
kivaliokunnan käsittelyyn 
yhdessä samansisältöisen 
kansalaisaloitteen kanssa. 
Kansalaisaloitetta käsiteltiin 
poikkeuksellisesti yleisöl-
le avoimessa kuulemisessa, 
joka nähtiin myös eduskun-
nan internet-lähetyksenä.

Espoolainen Juvonen on 
asialla jo toisella vaalikau-
della.

– Sehän on toisinto vii-
me kaudelta, jolloin tein sa-
manlaisen lakialoitteen. Kan-
salaisaloite tehtiin minun 
aloitteeni pohjalta, Juvonen 
kertoo.

jaan suhtautuivat aloitteisiin 
myönteisesti.

– Yhdenkin teon pitää riit-
tää viemään vankilaan, kun 
se täyttää kriteerit ja on tar-
peeksi tuomittava, Juvonen 
korostaa.

Aloitteen ydin on nimen-
omaan siinä, että lapsen tör-

“Yhdenkin teon 

pitää riittää viemään 

vankilaan, kun se 

täyttää kriteerit 

ja on tarpeeksi 

tuomittava.”

Lasten seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä kovemmat tuomiot

Arja Juvonen vaatii:

Arja Juvonen
Outoa toimintaa 
valtakunnan-
syyttäjältä

Avoimessa kuulemisessa 
kuultiin yhtenä lausunnon-
antajana valtakunnansyyttäjä 
Anu Mantilaa, joka yllättä-
en vastusti kansalais- ja lakia-
loitteita. Hän piti ongelmalli-

sena rajanvetoa ehdottoman 
tuomion ja mahdollisen eh-
dottoman tuomion välillä.

Mantila esitti, että joissakin 
tilanteissa pitäisi olla mah-
dollista tuomita ehdollinen 
tuomio, vaikka teko olisi tör-
keä, ettei tuomittaisi ehdoin 
tahdoin lievän teon asteikon 
mukaan kovan ehdottoman 
tuomion pelossa.

– Tuntuu, että hän puhui 
vain lievistä tapauksista, että 
pitäisikö pienestä kosketuk-
sesta joutua vankilaan. Me 
puhuimme eri asiasta: lakia-
loitteessa puhuttiin törkeästä 
teosta, Mantila puhui lievästä 
teosta, Juvonen selventää.

Poliisilta ja 
lastensuojelulta 
vihreää valoa

Poliisin ja Lastensuojelun 
Keskusliiton edustajat sen si-

keän seksuaalisen hyväk-
sikäytön tuomion alaraja 
korotetaan vuodesta kahteen.

– Kaksi vuotta on signaali 
siitä, että se on ehdoton tuo-
mio. Törkeästä teosta pitää 
saada ehdoton tuomio, jolloin 
tuomio vastaa teon moititta-
vuutta, Juvonen korostaa.

Ehdottomuuden 
rajanveto ei ole 
ongelma

Hän on toista mieltä valta-
kunnansyyttäjän kanssa siinä, 
että rajanveto ehdottoman 
ja ehdollisen tuomion välillä 
olisi ongelmallista.

– Rajanveto ei ole ongelma 
silloin, kun teko on törkeä. 
Kun teko on törkeä, siitä pi-
tää tulla vankeutta – riippu-
matta siitä, onko kyseessä en-
simmäinen teko. Tällainen 
rangaistus on selvä signaali – 
sillä pitää olla myös pelote-
vaikutus, Juvonen korostaa.

Juvonen kertoo ajavansa 
asiaa uhrien oikeuden puo-
lustamiseksi: uhrit ja uhrien 
äidit ovat lähettäneet hänel-

“Kun teko 
on törkeä, siitä 

pitää
tulla vankeutta 
– riippumatta

siitä, onko kyseessä 
ensimmäinen

teko.”
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Lasten seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä kovemmat tuomiot

KANSALAISALOITTEEN rangais-
tusten kiristämisestä tekivät Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Lahden yk-
sikön aktiivit Pia Katajala, Marika 
Sipilä ja Susanna Norja. Perussuoma-
laisten kansanedustaja Arja Juvonen 
teki asiasta samansisältöisen lakialoit-
teen.

Kansalaisaloite sai peräti 58 000 al-
lekirjoitusta. Laajan mielenkiinnon 
vuoksi se otettiin eduskunnan käsitte-
lyyn poikkeuksellisesti julkisen kuule-
misen kautta.

Molempien aloitteiden mukaan lap-
siin kohdistuneista törkeistä seksuaa-
lisista hyväksikäytöistä pitäisi antaa 
vähintään kahden vuoden rangais-
tus kuten törkeistä raiskauksistakin. 
Asianmukainen rangaistuskäytäntö ko-
hentaisi lapsen asemaa. Samalla ran-
gaistuskäytännöt yhdenmukaistuisivat 
törkeissä lapsiin kohdistuneissa hyväk-
sikäytöissä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan tör-
keistä lapsen hyväksikäytöistä voidaan 
tuomita vähintään yksi vuosi ja enin-
tään 10 vuotta vankeutta. Käytäntö 
mahdollistaa tuomitsemisen minimi-
asteikon mukaan. Se taas voi tarkoittaa 
ehdollista rangaistusta, ellei rikoksen 
vakavuus, tekijän syyllisyys tai aikai-
sempi rikollisuus edellytä ehdotonta 
vankeutta, lain perusteluissa sanotaan.

Idea aloitteesta MLL:n 
paikallisyhdistyksessä

Susanna Norja kertoi, että idea kek-
sittiin Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton Lahden paikallisyhdistyksessä. 
Pohdimme, miten parantaisimme jäl-
kikasvumme asioita. ”Someaikana” tuli 
huoli, etteivät nykyiset lait suojele las-
ta riittävästi.

– Kansalaisten oikeustajua loukkaa, 
että oluen varastamisesta annetaan sa-
manlaisia tuomioita kuin lapsen seksu-
aalisesta hyväksikäytöstä. Ensiksi mai-
nitussa on kyse vain rahasta, toisessa 
koko pienen ihmisen elämästä ja tur-
vallisuuden tunteesta, Norja perusteli.

Pia Katajala, äiti ja poliisi, oli MLL:n 
Lahden yhdistyksen hallituksessa. Hän 

kiitti, että aloite on noussut myös la-
kialoitteen tasolle. Kansalaisaloitteel-
la toivottiin asialle näkyvyyttä, mutta 
lain läpimeno olisi vielä huimempi saa-
vutus.

– Pelkkä sakko tuntuu kohtuuttomal-
ta uhrin kannalta. Se tarkoittaa, että 
uhri ei saa oikeutta, Katajala totesi.

Siksi minimirangaistuksen pitäisi olla 
vähintään kaksi vuotta vankeutta tör-
keästä lapsen seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä ja vähintään neljä kuukaut-
ta lievemmästä lapseen kohdistuvasta 
seksuaalirikoksesta.

Katajala sanoi luottavansa syyttäjien 
taitoon, että he ajaisivat kovia rangais-
tuksia oikeista rikostapauksista, joista 
pitäisikin tulla muuta kuin sakko.

Uhrille syyllisen leima

Marika Sipilä on MLL:n Lahden yksi-
kön puheenjohtaja ja äiti hänkin.

– Moniko ajattelee, että seksuaaliri-
kos on uhrin syy? Ei varmaan kukaan. 
Mutta hän voi saada syyllisen leiman, 
jos tekijä ei saa rangaistusta tai ran-
gaistus on erittäin lievä. Erityisesti jos 
tekijä ja uhri asuvat samalla paikka-
kunnalla, tämä tulee olemaan erittäin 
raskasta uhrille, joka todennäköisesti 
tapaa tekijää usein. Se ei ole oikeuden-
mukaista, Sipilä korostaa.

– Rangaistusten korottaminen ennal-
taehkäisee teon uusimisen riskiä ja an-
taa mahdollisuuden ”eheytyä”, mistä 
on myös hyviä tuloksia. Annetaan ih-
miselle mahdollisuus muuttua. Moni 
ensikertalainen jääkin ensikertalaisek-
si. On myös monia mahdollisia seksu-
aalirikoksen tekijöitä, jotka pelkäävät 
tekevänsä rikoksen. Toivomme, että 
rangaistuksen korottaminen estää ta-
pauksia ennalta.

”Ei ole lähtökohtaista 
tarvetta”

Valtionsyyttäjä Anu Mantila toi lau-
sunnossaan esille toisen puolen: hä-
nen mielestään törkeän lasten seksuaa-
lisen hyväksikäytön rangaistusasteikon 
nostolle ei ole lähtökohtaisesti tarvetta. 

Mantilan mielestä säännöksen sovelta-
mispiiriin kuuluvat teot ovat moititta-
vuudeltaan varsin erilaisia ja mahdol-
lisuuden ehdolliseen rangaistukseen 
pitäisi tämän vuoksi säilyä.

Mantila arvioi, että tapauksessa, jossa 
tuomioistuin katsoo rangaistuksen ole-
van tekijöille liian ankara, on vaarana, 
että teko arvioitaisiin keinotekoises-
ti lapsen perusmuotoiseksi hyväksikäy-
töksi. Rikoslain mukaan asteikon mi-
nimin alittaminen on mahdollista vain 
nuorten henkilöiden kohdalla.

Asteikon ennallaan pitämistä puol-
taisi sekin, että törkeä raiskaus, jon-
ka minimirangaistus on kaksi vuotta 
vankeutta, tulee aina tuomituksi eri ri-
koksena eikä sisälly tuomioon lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Myös 
perusmuotoinen raiskaus tuomitaan 
aina erikseen.

Suuri osa tuomitaan 
ehdottomina jo nyt

Mantila muistuttaa myös, että tilas-
tojen mukaan valtaosa lasten seksu-
aalisista hyväksikäytöistä tuomitaan 
ehdottomina. Ennen vuotta 2010 tuo-
mittiin 75 prosenttia tapauksista eh-
dottomina, vankeutta tuli keskimäärin 
3 vuotta 4 kuukautta. Vuosina 2011-14 
tuomittiin 57-79 prosenttia ehdottomi-
na. Vankeutta tuli keskimäärin 3 vuot-
ta.

Vaihteluväli on 1-10 vuotta ja se mah-
dollistaa ankarankin rangaistuksen. Jos 
tavoitellaan, että rangaistukset olisivat 
poikkeuksetta ehdottomia, tarkoitusta 
ei saavuteta pelkästään rangaistuskäy-
täntöön vaikuttamalla eli niin, että tuo-
marit tuomitsisivat pelkästään anka-
rampia rangaistuksia.

– Jatkossa tulee siis aina esiintymään 
tapauksia, joissa tuomioistuimen mu-
kaan kahden vuoden tuomio on liian 
ankara. Jos minimiä korotettaisiin, pi-
täisi harkita erilaisia ehdottoman ja eh-
dollisen rangaistuksen yhdistelmiä, 
Mantila ehdottaa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA LEHTIKUVA

Lakivaliokunnan 
avoimessa kuule-
misessa käsiteltiin 
kansalaisaloitetta 
ja samansisältöistä 
lakialoitetta lapsen 
seksuaalisen hyväk-
sikäytön rangaistus-
ten korottamisesta. 
Valtionsyyttäjä il-
moitti lausunnos-
saan vastustavansa 
esityksiä.

Marika Sipilä luovutti kansalaisaloitteen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
rangaistuksista eduskunnan puhemies Maria Lohelalle.

le koskettavia viestejä. Vies-
tejä tulee aina, kun näitä asi-
oita käsitellään julkisuudessa, 
joskus hyvin avoimesti ja jopa 
omalla nimellä.

Selvityksen 
tuloksia ei 
kannata odottaa

Viime kaudella Juvosen 
aloite eteni oikeusministeri-
öön saakka. Oikeusministe-
riön työryhmä selvittää par-
haillaan, kuinka hyvin tai 
huonosti oikeuslaitosten an-
tamat rangaistukset vastaavat 
kansalaisten oikeustajua. Sel-
vityksen ideahan on linjassa 
Juvosen aloitteen kanssa.

Juvonen toivoo kuitenkin, 
että ministeriö ottaisi asi-
an käsittelyyn heti eikä jäisi 
odottamaan työryhmän poh-
dinnan tuloksia, koska uhrien 
oikeuden täytyy toteutua.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

Valtionsyyttäjä ei 
kiristäisi tuomioita
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NYKYISIN kunnat joutuvat 
tekemään kimurantteja so-
pimuksia sairaanhoitopiirin 
kanssa esimerkiksi siitä, onko 
Jyväskylästä Äänekoskel-
le matkaavan erikoislääkärin 
matka työaikaa vai ei. Nämä 
keskustelut loppuvat, kun ol-
laan yhden työantajan pal-
veluksessa ja työkenttänä on 
koko maakunta, jyväskyläläi-
nen Mauno Vanhala sanoo.

Uudistus alkaa näkyä ihmis-
ten arjessa vuoden 2019 alus-
sa, jolloin uudet lait astuvat 
voimaan.

– Painopiste siirtyy perus-
terveydenhuollon suuntaan 
ja hoitoketjujen toimivuus 
paranee. Jatkossa on mata-
lampi kynnys viedä erikois-
lääkäri katsomaan potilas-
ta Hankasalmelle kuin tuoda 
potilas sieltä tänne Jyväs-
kylässä sijaitsevaan keskus-
sairaalaan, Vanhala sanoo.

Valinnanvapautta 
lisätään

Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den pitäisi olla jatkossa en-
tistä asiakaslähtöisempiä. 
Tarkoituksena on vähentää 
luukulta toiselle juoksemis-
ta. Vanhala kehottaa miet-
timään tarkoin, mitä yhden 
luukun periaatteella halutaan 
tarkoittaa.

– Jos ihmisellä on vuota-
va peräpukama, ei hän mene 
silloin sosiaaliluukulle vaan 
lääkärin vastaanotolle. Siel-
lä ei tarvita sosiaalityönte-
kijää tyynnyttelemässä poti-
lasta. Sen sijaan esimerkiksi 

denhuollon palvelujen saa-
tavuus ympäri maata. Sen 
sijaan erikoisosaamista vaati-
vien operaatioiden tekemistä 
keskitetään.

– Palvelujen saanti pys-
tytään turvaamaan nykyis-
tä paremmin yksittäisiä 
kuntia suuremmassa ja ta-
loudellisesti vakaammas-
sa kokonaisuudessa, kun 
erikoissairaanhoito ja perus-
terveydenhuolto ovat samas-
sa organisaatiossa. Erikois-
sairaanhoidon keskittäminen 
voi kasvattaa hoitoon pääsyn 
välimatkoja, Vanhala toteaa.

Hallituksen tavoitteena on 
saada uudistuksella kolmen 
miljardin euron säästöt jul-
kiseen talouteen. Vanhala 
muistuttaa, että uudistuksen 
valmistelussa pitäisi keskit-
tyä vain olennaisiin asioihin.

– Vaarana on, että sote-tai-
kinaan tulee liikaa hiivaa. 
Leipuri joutuu hätäisesti 
vääntämään pitkoja ja niistä 
tulee höttöjä pullia, Vanhala 
sanailee.

Vanhala vaatii 
aikaa ihmiselle

Vanhalan mukaan sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen uu-
distuksen yhteydessä on rat-
kaistavana monta käytännön 
pulmaa, jotka tulevat nykyi-
sellään yhteiskunnalle kal-
liiksi. Yksi korjauskohteista 
liittyy terveydenhuollon tie-
tojärjestelmiin.

– Niiden pitäisi olla käyt-
täjäystävällisiä ja helpottaa 

- Erikoissairaanhoidon 
keskittäminen voi kas-
vattaa hoitoon pääsyn 
välimatkoja, Vanhala 
toteaa.

Hoitajien 
työajasta kuluu

Vanhalan mukaan 
30-40 prosenttia

epäoleellisten 
potilastietojen

kirjaamiseen, joilla 
ei ole merkitystä 

sairauden tai hoidon 
kannalta.

Perussuomalaisten sote-asiantun-
tija ja yleislääketieteen professori 
Mauno Vanhala arvioi, että sosiaali- 
ja terveyspalvelujen uudistus paran-
taa hoitoketjun toimivuutta.

Sote-uudistus parantaa hoitoketjua

Potilas saa valita, 
kuka häntä hoitaa

palveluneuvonnassa voidaan 
tiivistää terveydenhuollon ja 
sosiaalipuolen yhteistyötä, 
kun vanhusten määrä kasvaa, 
Vanhala katsoo.

Uudessa mallissa kansalai-
nen voi valita nykyistä laa-
jemmin tarvitsemansa palve-
lun tuottajan joko julkisten 
toimijoiden, yksityisten tai 
järjestöjen väliltä.

– Valinnanvapaus kos-
kee ensisijaisesti peruster-
veydenhuoltoa. Yksityiset ja 
muut tahot täydentävät jul-
kista puolta. Valinnanvapaut-
ta on jo tälläkin hetkellä ja lii-
kehdintä on ollut aika pientä. 
En usko, että ihmiset lähte-
vät polven tähystykseen ko-
vinkaan kauaksi kotoaan. Tä-
hän voi tulla joku säännös, 
että palveluntuottajaa ei voi 
vaihtaa viikoittain vaan ker-
ran vuodessa.

Palvelujen saanti 
turvataan

Sote-uudistuksen tarkoituk-
sena on turvata perustervey-

OPETUSHALLITUKSESSA val-
mistellaan ohjetta koulujen jär-
jestyssääntöjen päivittämisek-
si. Saatujen tietojen mukaan 
koulu voisi kieltää kännyköi-
den ja muiden älylaitteiden 
käytön järjestyssäännöissään. 
Ohje jättäisi välitunnit kiellon 
ulkopuolelle.

– Välitunti on perusopetus-
lakiin liittyvässä asetuksessa 
mainittu osaksi koulupäivää. 
Välitunti ei ole oppilaan omaa 
aikaa, vaan koulupäivään kuu-
luva tauko, jonka turvallisesta 
sujumisesta vastaa tehtävään 
määrätty valvoja, joka yleensä 
on opettaja, perussuomalais-

ten kansanedustaja Kimmo Ki-
velä huomauttaa. Kivelän mie-
lestä kännykän käyttö tulisi 
sallia vain perustellusta syystä 
ja opettajan luvalla. Välitunnit 
hän käyttäisi somettamisen ja 
pelaamisen sijaan koululiikun-
taan, jonka lisääminen on yksi 
hallituksen kärkihankkeista.

Kivelä kysyy kirjallisessa ky-
symyksessään, onko ministe-
ri tietoinen opetushallitukses-
sa tehtävästä ohjeistuksesta ja 
sen älylaitteita koskevasta lin-
jauksesta. Edustaja haluaa tie-
tää, mihin toimiin ministeri ai-
koo ryhtyä, että käyttökielto 
koskee koko koulupäivää.

Kännykät eivät kuulu kouluun

Kimmo Kivelä

Tietokone ei 

pysty korvaamaan 

lääkärin ja potilaan 

tapaamista
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työn tekemistä, mutta on käy-
nyt päinvastoin, Vanhala har-
mittelee.

Vanhala laskee, että keske-
nään sopimattomien ohjel-
mistojen takia yhdellä työn-
tekijällä menee tietokoneiden 
avaamiseen päivittäin noin 
kymmenen minuuttia. Pel-
kästään Keski-Suomessa on 
yhteensä noin 8 000 sosiaali- 
ja terveysalan työntekijää.

– Kymmenen minuuttia 
työntekijää kohden tekee yh-
teensä noin 1 300 minuuttia 
eli yli 20 työtuntia päivässä. 
Palkkoina siitä kertyy melkoi-
nen summa vuoden aikana, 
Vanhala huomauttaa.

Tietokonejärjestelmiä kau-
panneet yhtiöt ovat tehneet 
hyvän tilin.

– Kauppamiesten puhe on 
mennyt läpi kunnanjohtajil-
la ja poliitikoilla, jotka eivät 
välttämättä ymmärrä tervey-
denhuollon tietoteknisiä tar-
peita. Yhtiöt ovat rahastaneet 
hävyttömästi. Puhutaan sa-

doista miljoonista euroista, 
Vanhala päivittelee.

Työaikaa 
hukataan 
turhuuksiin

Hoitajien työajasta kuluu 
Vanhalan mukaan 30-40 pro-
senttia epäoleellisten potilas-
tietojen kirjaamiseen, joilla ei 
ole merkitystä sairauden tai 
hoidon kannalta.

– Mitä me teemme tiedolla, 
jos järjestelmässä lukee, että 
vuodeosastolla makaava van-
hus on syötetty? Järjestelmä 
ei kuitenkaan kerro, että onko 
hän oikeasti syönyt. Nielus-
sa saattaa olla jotain, joka vai-
keuttaa syömistä.

Vanhala arvioi, että lääkä-
reiden työajasta neljäsosa ku-
luu tietokoneen kanssa näp-
räämiseen. Kirurgit eivät 
enää sanele vaan kirjoittavat 
itse. Puheentunnistusohjel-
mat eivät toimi sujuvasti, jo-
ten tekstejä joudutaan tarkis-

tamaan.
– On hölmöä käyttää yhteis-

kunnan korkeasti ja kalliisti 
kouluttaman ortopedin työ-
aikaa sihteerityöhön. Orto-
pedin pitäisi voida keskittyä 
vain pitämään vasaraa ja talt-
taa käsissään, Vanhala toteaa.

Tietokone ei pysty korvaa-
maan terveydenhuollon ydin-
tä eli lääkärin ja potilaan ta-
paamista.

– Siinä lääkäri ja potilas nä-
kevät toisensa. Lääkärille 
syntyy jo kolmessa minuutis-
sa käsitys potilaan vaivasta.  
Voidaan haistaa esimerkik-
si sokeritaudin kooma, mak-
sasairaus tai vanhan viinan 
lemu ja tehdä siitä johtopää-
töksiä.

Potilastietojen 
kirjaaminen 
syyniin

Sote-uudistuksessa pitäisi 
Vanhalan mukaan keskustel-
la mitä potilastietojärjestel-

mään kirjataan ja mitä var-
ten.

– Nyt kirurgi joutuu merkit-
semään monta täppää, jotta 
nähdään millaisia toimenpi-
teitä esimerkiksi laukaalaisel-
le potilaalle on tehty sisäisen 
laskutuksen takia. Laukaa-
lainen kunnanisä puolestaan 
hyväksyy laskun.

Pelkästään Keski-Suomes-
sa on satoja henkilöitä, jot-
ka käsittelevät sisäistä lasku-
tusta sairaanhoitopiirissä ja 
kunnissa.

– Sitä perustellaan sillä, 
että tiedetään mitä sairaalas-
sa tehdään. Luotettava tieto 
saataisiin aikaan parin kuu-
kauden seurannalla eli tur-
haan ylläpidetään hallinto-
himmeliä.

It-aika on tuonut kansalai-
sille mahdollisuuden tarkis-
taa potilastietojaan vaikka 
omalta läppäriltä. Vanha-
lasta pitäisi pohtia, täytyykö 
kansalaisen päästä lukemaan 
potilaskertomuksen kaik-

ki tiedot vai riittäisikö tiedot 
käynnin ajankohdasta ja mai-
ninta todetusta sairaudesta.

– Avoimuus on periaattees-
sa hyvä asia, mutta potilastie-
tojen tekstit ovat tulleet sem-
moisiksi, että ne miellyttävät 
kaikkia. Sen takia jotain hoi-
don kannalta oleellista tietoa 
saattaa jäädä pois.

Vanhala haluaa poistaa tur-
haa kirjaamista ja tietojärjes-
telmien kanssa näpertelyä.

– Emme tarvitse tyhjänpäi-
väistä tekemistä, johon ku-
luu aikaa ja rahaa. Sen sijaan 
meidän pitäisi hoitaa potilai-
ta, eikä tuottaa diagnooseja. 
Tuntuu siltä, että potilaiden 
vointi on sivuseikka, kunhan 
nappulat ovat oikeissa pai-
koissa ja kunnanisät voivat 
hyväksyä laskut.

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

PÄÄMINISTERI Juha Sipilä 
(kesk.) ja valtiovarainministe-
ri Alexander Stubb (kok.) va-
kuuttavat, että sote etenee 
sovitussa aikataulussa.

Kokoomus hyväksyi keskus-
talaisten ja perussuomalais-
ten kannattaman maakun-
tamallin marraskuussa vasta 
hallituskriisin partaalla. Mal-
liksi tuli 15+3, jossa tuli 15 
täysivaltaista sote-aluetta ja 
lisäksi kolme aluetta, jotka te-
kevät yhteistyötä naapuri-
sote-alueiden kanssa. Kaik-
ki alueet tekevät yhteistyötä 
viidellä yliopistollisten kes-
kussairaaloiden johtamal-
la erityisvastuualueella (erva) 
vaativimmassa hoidossa.

Keskusta ja perussuoma-
laiset painottivat ratkaisussa 
alueellista päätösvaltaa. Ko-
koomus on painottanut rat-
kaisun jälkeenkin hoidon ta-
sa-arvoa, eli että asiakkaan 
pitäisi saada yhtä hyvää hoi-
toa jokaisella sote-alueella ja 
sen vuoksi sote-alueen pitäi-
si olla suuri ja taloudellises-
ti vahva – suurempi kuin mikä 
maakuntamallilla onnistuu.

Kokoomus haluaa, että hoi-
don onnistuminen kytketään 
perustuslailliseen tulkintaan: 

jos hoito ei onnistu kaikkialla 
yhtä tehokkaasti, olisi se pe-
rustuslain vastaista. Myös asi-
antuntijoita pitäisi kuulla her-
kemmällä korvalla.

Kokoomuslaiset moittivat 
myös aluehallintomallin nait-
tamista sote-ratkaisun kans-
sa. Yhtä lailla perussuoma-
laiset ja keskusta moittivat 
edellistä hallitusta suurkun-
tamallin naittamista sote-rat-
kaisun kanssa.

Pääministeri Sipilä vakuut-
taa, ettei hallituksessa ole 
sote-kriisiä, vaikka muutakin 
on julkisuudessa väitetty.

– Ei ole. Tässä asiassa riittää 
hämmentäjiä ihan tarpeek-
si. Me olemme sopineet, että 
järjestämisvastuu on 18 maa-
kunnalla ja piste. Sitten tar-
vitsemme sen lisäksi vaati-
vampiin hoitoihin yhteistyötä 
ja yhteistyösopimuksia näi-
den alueiden välille. Keskiös-
sä tulevat myös olemaan viisi 
yliopistollista keskussairaa-
laa, se on selvä asia. Kyllä täs-
sä varmasti hämmentäjiä riit-
tää matkan varrella, mutta 
me menemme suunnitelmi-
en mukaan.

Sote etenee sovitusti

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Reijo Hongisto ihmet-
telee koululaisen Suomi-leijo-
nakorun käytöstä syntynyttä 
kohua. 

Pääkaupunkiseudun erään 
peruskoulun opettajan uutisoi-
tiin kieltäneen 8-vuotiasta poi-
kaa pitämästä hänen joululah-
jaksi saamaansa leijonariipusta. 
Opettaja oli perustellut kielto-

aan vanhemmille Wilma-järjes-
telmän kautta. Hänen mukaan-
sa poika provosoi korullaan 
monikulttuurisessa koulussa 
viestien sopimattomasta asen-
teesta.

Saamansa kansalaispalaut-
teen perusteella Hongisto 
kummastelee, onko Suomen 
valtiollinen tunnus – leijona – 
rasistinen tunnus, jota ei tule 

kantaa koruna. Kansanedus-
tajaa kummastuttaa toisen 
luokan opettajan toiminta ja 
hänen henkilökohtainen asen-
teensa.

– Eikö hänen tulisi monikult-
tuurisessa koulussa opettaa 
monikulttuurisia lapsia kotou-
tumaan Suomeen, suomalai-
suuteen ja suomalaisiin arvoi-
hin? Valtiolliset tunnukset ovat 

osa kansallisten arvojemme ko-
rostamista ja niiden esille tuon-
tia, Hongisto painottaa.

Hongisto kysyy opetusmi-
nisteriölle laatimassaan kir-
jallisessa kysymyksessä, onko 
leijonakorujen ja vastaavien val-
tiollisten tunnusten käyttökiel-
to kouluissa tai oppilaiden vaa-
tetuksessa opetusministeriön 
virallisen kannan mukainen.

Kielletäänkö leijonakorut kouluissa?

Reijo Hongisto

Tietokone ei 
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