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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

SUOMEN ja Venäjän välinen raja on pysynyt tiiviinä vuosikymmeniä. Ti-
lanne on muuttunut. Raja-asemille on ilmestynyt sadoittain Venäjältä pyr-
kiviä ihmisiä hakemaan turvapaikkaa. Heillä ei ole viisumeita. Tämä on 
erikoista. Venäjän rajavartiolaitos toimii sisäisen turvallisuuspalvelun so-
tilaallisesti organisoidun FSB:n alaisuudessa. Se ei tee vahingossa mitään.

LÄHETTÄÄKÖ Venäjä Suomelle hienovaraisia viestejä? Vai vähemmän
hienovaraisia?

TÄLLAISIAKO: ”Purkakaa pakotteenne. Krim on meidän. Täällä olisi 
200 000 afgaania. Laitetaanko aluksi heidät tulemaan? 

ONKO kyse painostamisesta? Emme tiedä. 

SEN sijaan tiedämme paljonkin siitä, miten väkisin käynnistettyä massa-
maahanmuuttoa tai sillä uhkaamista on viime vuosikymmeninä käytetty 
poliittisena aseena. Huippuyliopisto MIT:n professori Kelly Greenhill
valottaa ilmiötä kirjassaan.

GREENHILL on tunnistanut kymmenittäin tapauksia, joissa pahimmil-
laan miljoonien ihmisten virtoja on ohjailtu. Tarkoituksena on pakottaa 
vastaanottajamaan poliittinen johto toimimaan halutulla tavalla. Esimer-
kiksi Saudi-Arabia karkotti Persianlahden sodan yhteydessä 650 000 je-
meniläistä takaisin kotimaahansa yrittäessään pakottaa maan luopumaan 
Saddam Husseinia tukevasta politiikastaan. a

KIRISTYS perustuu lupauksiin siitä, että jos poliittinen johto suostuu
vaatimuksiin, ihmisvirta katkeaa.

KANSAINVÄLISEN politiikan manööverit uhmaavat usein arkijärkeä. 
Niin nytkin. Greenhillin mukaan vastaanottajamaan sitoutuneisuus libe-
raalien demokratioiden periaatteisiin kasvattaa kiristyksen onnistumisen
todennäköisyyttä. Samoin käy, mikäli syntyy voimakas muuttoliikettä kan-
nattava tai vastustava liike. 

HANKALIN tilanne kohdemaan johdon kannalta syntyy, kun osa kansas-
ta vastustaa ja osa kannattaa tulijavirtaa voimakkaasti. Poliittinen johto ei 
voi tehdä mieliksi kummallekaan leirille ilman, että toinen loukkaantuu
verisesti. Kiristys perustuu juuri tähän kyyniseen matematiikkaan.

PROFESSORI Greenhill huomauttaa, että hyvää tarkoittavat ihmisoike-
usaktivistit tulevat usein tahtomattaan edistäneeksi kiristäjän asiaa. Sa-
moin korkeaa moraaliaan korostavat poliitikot. He jäävät lupaustensa 
panttivangeiksi, ja kun maan etu asettuu ristiriitaan tulijoille oletettujen
humanitaaristen vaateiden kanssa, ei heillä ole enää luonnollista perään-
tymistietä. 

GREENHILL tekee muitakin osuvia huomioita. Kiristäjä toimii oman
etunsa mukaisesti, jos hän onnistuu polarisoimaan maan keskusteluilma-
piiriä. Hänen kannattaa tukea molempia ääripäitä. 

SUOMEN tilannetta arvioitaessa voi itse kukin miettiä, toimiiko alueel-
lamme ilmapiiriin merkittävästi vaikuttavia Venäjään kytkeytyneitä taho-
ja. 

USEIN kiristys onnistuu. Viime marraskuussa Turkki ”neuvotteli” itsel-
leen EU-päättäjiltä huikean potin: vauhtia viisumivapaudelle, lupauksia 
jäsenyysneuvottelujen käynnistymisestä sekä miljardikaupalla rahaa. Vas-
tineeksi EU sai epämääräisen joukon lupauksia siitä, että maa valvoo rajo-
jaan jatkossa paremmin. 

ARKIJÄRKIKIN riittää kertomaan, että kiristäjien pillin mukaan tans-
siminen johtaa entistä kovempiin vaatimuksiin.  Niin kävi Turkinkin koh-
dalla. Ensimmäiset miljardit riittivät vain muutamaksi kuukaudeksi, tam-
mikuussa oli taas käsi ojossa. 

EU:n ongelmanratkaisutapa johtaa ongelmiin. Sen johtajat eivät pysty rat-
kaisemaan humanitaaristen vaateiden ja taloudellisten ristipaineiden vä-
listä kuilua. Niinpä ainoaksi vaihtoehdoksi jäi se kaikkein pahin - alistumi-
nen vaatimuksiin. Turkki kiristi pakolaisasiassa, ja sai palkinnon. Venäjä 
toimii oman etunsa kannalta johdonmukaisesti ja noudattaa Turkin esi-
merkkiä. 

Viestejä kiristäjiltä

PERJANTAI 21.1. Ministereiden autoka-
ravaani suuntaa kohti Sallan kunnan viras-
totaloa. Sosiaali- ja terveysministeri Han-
na Mäntylälle paikka on tuttu.

– Poliittinen urani lähti Sallasta liikkeel-
le, kun minut valittiin täältä kansanedusta-
jaksi.

Paikalle saapunutta väkeä tuntuu jännit-

tävän, sillä kunnassa ei ole koskaan vie-
raillut neljää ministeriä samaan aikaan.
Valtuustosalissa on niin paljon väkeä,
että istumapaikat ovat loppuneet kesken.
Markku Paakkari ja Oiva Heikkilä ovatä
saapuneet paikalle hyvissä ajoin. 

– Me olemme kaksi todella vanhaa he-
vosmiestä, ja kun Soini on ravimiehiä, oli

Perussuomalaiset ministerit Timo Soini, Hanna 
Mäntylä, Jari Lindström ja Jussi Niinistö halusivat
kuulla, mitä kansan syvissä riveissä ajatellaan ajan-
kohtaisista asioista. Lapissa puheenaiheiksi nousi-
vat turvapaikkatilanne, työllisyysasiat, kilpailuky-
ky, terveydenhuolto ja liikennehankkeet.

”Hyvä, että 
ministerit 
jalkautuvat”

PS-ministeriryhmä sai 

lämpimän vastaanoton Lapissa

- Me kierrämme koko ajan kansan keskuudessa, vaikka ei ole edes vaalivuosi, 
ulkoministeri Timo Soini painotti.
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Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ja puheenjohtaja, 
ulkoministeri Timo Soini Outokummun terästehtaalla.

Kansaa kerääntyi kuuntelemaan Timo Soinin puhetta 
Rovaniemellä.Jatkuu seuraavalla aukeamalla

pakko tulla paikalle. Onhan sitä vakavam-
paakin asiaa. Asun aivan itärajan tuntu-
massa, joten sen takaa tulijat arveluttavat, 
Paakkari selvittää.

Ulkoministeri Timo Soini vastaa puhees-
saan hevosmiehille ja muille kuulijoille.

– Emme voi hyväksyä laitonta maahan-
muuttoa. Emme ole rajavalvonnan Kreik-
ka. Suomella pitää olla päätösvalta siitä,
keitä tänne tulee, Soini jyrähtää.

Terveyspalvelut mietityttävät

Ministerit eivät jää pitämään pitkiä pu-
heita, vaan jalkautuvat keskustelemaan ih-
misten kanssa. Irja Törmänen ja Tarja
Seppänen jututtavat Mäntylää. 

– Terveyspalvelujen tulevaisuus mieti-
tyttää, että miten ne lääkäripäivystykset 
turvataan. Myös poliisin toivoisi näkyvän
enemmän pienilläkin kylillä, Törmänen ja 
Seppänen kertovat.

Välillä Sallan kunnanjohtaja Erkki Park-kk
kinen esittelee ministereille kunnan toi-
velistaa.

– Tarvitsemme riittäviä työllisyysrahoja 
sekä tukea matkailun ja liikenneyhteyksi-
en kehittämiseen. Teidän hallitusohjelmas-
sanne on kirjattu kaikki meidän toiveem-
me, joten nyt vain toteuttamaan niitä,
Parkkinen evästää.

Kyläläisten joukossa tuumataan tilaisuu-
den päätteeksi, että ministerit ovatkin ai-
van tavallisia ihmisiä, vaikka seisovatkin 
tehtävissään isoissa saappaissa. 

– Rajasta luvattiin pitää huolta. Tuntuu 
hyvältä, kun ministerit tulevat ihmisten 

pariin, eivätkä ole etäisiä, Ari-Antti Aska
tuumii.

Puolustusvoimilta virka-apua

Lauantai 22.1. Hyvin nukutun yön jälkeen
aamu valkenee pikkupakkasessa. Minis-
terit suuntaavat Sallan rajavartioasemalle. 
Rajavartiolaitoksen edustajat kertovat Ve-
näjän suunnalta lisääntyneestä turvapai-
kanhakijoiden virrasta. 

– Suomen rajaviranomaiset hoitavat työn-
sä erittäin hyvin. Meidän tehtävä on huo-
lehtia riittävistä resursseista, Soini lausuu 
tapaamisen jälkeen paikalle saapuneille
tiedostusvälineiden edustajille.

Rajanylityspaikalla näkyy parikymmen-
tä hylättyä autoja, joilla turvapaikanhakijat 
ovat tulleet Venäjältä Suomeen. 

– Tämä kyllä puhuu puolestaan, ulkomi-
nisteri toteaa katsellessaan lumenpeittä-
miä autonrämiä.

– Puolustusvoimat on valmis antamaan 
virka-apua poliisille ja rajavartiolaitokselle,
jos ne sitä pyytävät turvapaikka-asioissa, 
puolustusministeri Jussi Niinistö lisää.

Viestiä alhaalta ylemmäksi

Sallasta ministerit karauttavat Kemijär-
velle, missä ihmisiä puhututtavat työlli-
syysasiat ja metsähallituslaki. Ihmiset vai-
kuttavat tyytyväisiltä, kun saavat tentata 
ministereitä kasvokkain ja kuulevat vasta-
uksia kriittisiinkin kysymyksiin.
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Jatkoa edelliseltä
aukeamalta

“Kentälle iso kiitos”

PS-ministerit aikovat jatkaa maakuntakierroksiaan. -
Kentän työ ja tuki ansaitsevat suuren kiitoksen, Niinistö ja
Soini painottivat.

- Hyvä, että ministerit jalkautuvat, Lapissa kiiiteltiin
ps-ministereiden maakuntavierailua.

Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström selvitteli matkalla 
Lapin työllisyystilannetta.

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kävi mielenkiintoi-
sia keskusteluja Lapin kierroksella.

Kansalaisia huolestuttivat Venäjän kautta Suomeen saapu-
vat turvapaikanhakijat. Keskustelemassa puolustusminis-
teri Jussi Niinistö.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä jututti paikal-
lista poliisia Tornion järjestelykeskuksessa.

- Reissu oli loistava ja saimme ihmisiltä paljon tarpeellista
tietoa, ulkoministeri Timo Soini kiitteli.

Posiolainen Paavo Mursu
ei ehtinyt Kemijärvelle, joten
hän odottaa ministereitä ro-
vaniemeläisessä kauppakes-
kuksessa, jossa pidetään päi-
vän viimeinen yleisötilaisuus.

– Sain kerrottua Mänty-
lälle mielipiteeni Metsähal-
lituksen yhtiöittämisessä. 
Kerroin, miten Ruotsissa yh-
tiöt omistavat metsiä enem-
män kuin Suomessa, ja sen 
takia siellä metsäteollisuu-
della menee paremmin. Hie-
noa, kun jalkautuvat, etteivät 
menetä kosketusta kenttään, 
Mursu sanoo.

– Hyvä, että tulivat käy-
mään. Näin saadaan vies-
tiä alhaalta ylemmäksi ja asi-
at muuttuvat paremmaksi. 
Kyllä tällainen tavallisten
kansalaisten ja ministerei-
den välinen juttelu hyödyt-
tää suomalaista yhteiskuntaa, 
Eeva Schön toteaa.

Perussuomalaisten Lapin
piirin puheenjohtaja Matti 
Torvinen hieroo tyytyväise-
nä käsiään yhteen.

– Ministerit ovat saaneet
kansan hyvin liikkeelle. Ke-
mijärvelläkin oli satapäinen 
yleisö. 

Kilpailukykyä ja
liikenneyhteyksiä

Sunnuntai 23.1. Lapin kier-
tueen viimeinen päivä koit-
taa. Ministereiden otsalle 
nousee hikikarpaloita, kun he 
kiertävät Outokummun te-
rästehtaalla Torniossa. Kuu-
mavalssaamon lämpötila kun 
on noussut 40–60 asteeseen. 

Valssaamon valvomos-
sa kuuluu naurunremakka, 
kun 32 vuotta terästehtaal-

la työskennellyt etuvalssa-
ri Arto Jalopohjanen pääsee
ääneen.

– Täällä pitää painaa nap-
pia niin kuin eduskunnas-
sa, mutta niitä on vain paljon 
enemmän ja kaikki voi men-
nä pieleen - niin kuin edus-
kunnassa, Jalopohjanen sa-
noo pilke silmäkulmassa.

Tornion terästehtaalla ja 
Kemin kaivoksella työsken-
telee yhteensä 2 150 ihmis-

tä. Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström tiedustelee
luottamusmiehiltä työnteki-
jöiden ja työantajan välisistä 
suhteista.

– Neuvotteluyhteydet ovat 
hyvät eli hommien sujuva jat-
kuminen on kaikkien yhtei-
nen etu, pääluottamusmies
Ari Keskitalo kertoo minis-
terille. 

Terästehtaan tuotantojoh-
taja Martti Sassi nyökyttelee
päätään hyväksyvästi. Sassia 
huolestuttaa rikkidirektiivin 
vaikutus terästeollisuuden 
kilpailukykyyn sekä liiken-
neyhteyksien toimivuus.

– Lähes kymmenen pro-
senttia koko Suomen viennis-
tä lähtee täältä Torniosta, jo-
ten sujuvan laivaliikenteen 
turvaaminen on meille pe-
rusedellytys. Myös toimivat
maantie-, rata- ja lentoyhtey-
det ovat tarpeen, Sassi muis-
tuttaa.

”Näitä kiertueita
jatketaan”

Terästehtaalta ministerit 
suuntaavat turvapaikanhaki-
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PERUSSUOMALAISET minis-
terit esittävät vinjettimaksun
käyttöönottoa ulkomaisil-
le kuljetusyrittäjille mahdolli-
simman pikaisesti.

– Siitä saatavat tulot tu-
lee ohjata teiden kunnos-
sapitoon ja suomalaisten 
työpaikkojen luomiseen, pe-
russuomalaisten ministeri-
ryhmä vaatii.

– Suomalainen kuljetusyrit-
täjä on joutunut jo tarpeek-
si kärsimään EU-byrokratian 

ja kabotaasiliikenteen puris-
tuksessa. Vinjettimaksu, jol-
la tienkäyttäjä ostaa tietyksi 
ajaksi oikeuden käyttää tie-
verkkoa, parantaisi huomat-
tavasti nykytilannetta, jossa
kotimainen yrittäjä ei pysty 
kilpailemaan Itä-Euroopasta 
tulevien kuljettajien kanssa.

Myös liikenneasiat koetaan 
tärkeiksi.

– Vientiteollisuus tarvitsee 
toimivan infran, ministeriryh-
mä korostaa.

PERUSSUOMALAISTEN mi-
nisteriryhmä vieraili Outo-
kummun terästehtaalla Tor-
niossa.

– Edellisten hallitusten toi-
mettomuus rikkidirektiivin
kohdalla on käynyt kalliiksi
suomalaiselle teollisuudelle. 
Vastaavia virheitä ei saa enää
tapahtua, perussuomalaisten
ministeriryhmä korostaa.

- Päästökaupasta kertyvät 
tulot on ohjattava työpaikko-

jen säilyttämiseen ja luomi-
seen. Hallituksen tehtävä on
pitää huolta siitä, että suo-
malaisen teollisuuden edelly-
tykset turvataan.

Perussuomalaiset minis-
terit muistuttavat, että val-
tion liikennehankkeet ovat 
avainasemassa teollisuu-
den toimintaedellytysten, in-
vestointien ja työpaikkojen
turvaamisessa. 

PERUSSUOMALAISET mi-
nisterit vierailivat Lapin kier-
tueellaan Sallan rajanylitys-
paikalla, Schengen-alueen 
ulkorajalla. Ministerit tapasi-
vat Rajavartiolaitoksen edus-
tajia.

– Tulimme katsomaan pai-
kan päälle miten rajavartio-
aseman työ ja yhteistyö ra-
jan molemmin puolin sujuu.
Olemme ministeri- ja edus-
kuntaryhmässä erittäin tyy-
tyväisiä Suomen Rajavartio-
laitoksen työhön. Toivomme, 
että laiton maahantulo ja sen 
järjestäminen saadaan lop-
pumaan, ulkoministeri Timo 
Soini sanoo.

Soinin mukaan rajan yli ta-
pahtuva ihmissalakuljetus on 

ilmiselvästi järjestettyä toi-
mintaa Venäjän puolella.

– Saimme siitä lisätietoa ja 
käsitys on se, että joku var-
maan Venäjän puolella tätä
järjestelee ja säätelee.

Huolenaiheena on rajavar-
tiolaitoksen resurssien riittä-
vyys, jos tilanne jostain syys-
tä pahenisi.

– Rajaviranomaiset ja soti-
laat ovat ammatti-ihmisiä ja 
he eivät rahoja kerjää. Kaikki 
toimet ja tehtävät on pystyt-
ty hoitamaan. Perussuoma-
laisten kanta on se, että raja-
valvonta ja rajayhteistyö on 
niin tärkeä asia, että resurs-
sit eivät saa olla rahasta kiin-
ni millään raja-asemalla, Soi-
ni toteaa.

Vinjettimaksu 
ulkomaisille
kuljetusyrityksille

Päästökauppatulot 
ohjattava suomalaisiin 
työpaikkoihin

Ihmissalakuljetus 
ohjattua toimintaa 
Venäjältä

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

Ulkoministeri

 KOLUMNI

MIETIN hallitusta muodostettaessa, minkä salkun otan.
Hallitukseen halusin puolueen viedä, sillä Suomi on vaa-
rassa jämähtää pysyvään matalan kasvun aikaan. On us-
kallettava käyttää sitä ääntä, joka meille on annettu. Op-
positiosta on kokemusta koko elämä.

HALLITUKSESSA ei ole helppoa. Perussuomalaisia ei
perustettu näsäviisaaksi ei-puolueeksi. Tahtoa pitää olla 
ja saada tuloksia. Roomaa ei rakennettu päivässä, mutta 
tuhottiin velttoudella, kun rappio pääsi vallalle.

OLEN suorapuheinen mies. Sanon, ja kestän sanomista.
En halua etulinjaan vastahakoisia ihmisiä. Tuloksia tulee, 
kun tekee. Olen varma, että pystymme ajamaan omaa lin-
jaamme - mehän siitä päätämme. On taisteltava politii-
kan keinoin.

MAAILMA on sekaisin. Minua on arvosteltu julkisuu-
dessa siitä, että valitsin ulkoministerin tehtävän. Ihmet-
telen tätä. Ulkoministerinä minulla on mahdollisuus vai-
kuttaa laajasti Suomen linjaan - varapääministerin asema 
vahvistaa tätä. Perussuomalaiset tarvitsevat useita kär-
kiä, paljon näkyviä poliitikkoja. Asialinjalla pärjää.

OLEN tavannut Suomelle keskeisten maiden ulkomi-
nisterit: Pohjoismaat, Baltian maat, EU-maat, Venäjä ja 
USA, muutamia mainitakseni. Ei ole samantekevää, min-
kälaisessa huudossa Suomi on, ja mitkä ovat suhteemme 
muihin maihin. Hyvät suhteet tuovat kauppaa ja turval-
lisuutta.

JOS meillä on rauhaa ja turvallisuutta, on meillä mahdol-
lisuus vaurauteen ja kykyä huolehtia heikoimmista. Kun
ulkoministeri hoitaa hommansa, kaikki on hyvin. Kun ei,
mikään ei ole hyvin. Onnistuminen ei näy, epäonnistumi-
nen näkyy.

EI ole helppoa yhdistää ulkoministerin tehtävää ja puo-
lueen puheenjohtajan tehtäviä. Oma tarkoitukseni on 
koko ajan ollut, että puolue menee eteenpäin. Se ei mene 
käskemällä vaan kehittämällä. Valtaa ei saa, se pitää an-
saita ja sitä pitää uskaltaa käyttää.

KANSA ja kenttä nostavat. Kova työ ja toisten eteen työs-
kentely tuovat tulosta. Omaan pussiin pelaaminen ei tuo
luottamusta, joka on välttämätöntä, jotta voi pärjätä poli-
tiikassa omilla avuillaan. Yksin kukaan ei ole mitään.

PUOLUEESSA on tilaa. Meidän pitää uskaltaa kasvaa. 
Vaikeudet eivät meitä kaada, me juurrumme syvemmäl-
le. Ne, jotka eivät pysy kyydissä, eivät kestä vaikeita aiko-
ja. Elämä on myös vaikeuksia, niiltä ei kukaan välty.

PERUSSUOMALAISET ja minä emme ole luopuneet 
linjastamme. Omaa linjaa on puolustettava, kritiikki
haasteltava. Minä en jätä yhteenkään haasteeseen vastaa-
matta. Me emme petä ketään, emmekä mitään. On uusi 
tilanne, se on uskallettava kohdata. Uskon vastakohta ei
ole epäily vaan epäusko. Minä uskon omaan linjamme. 
Kuka meihin uskoo, jos emme me itse? Puolue on jokais-
ta päivää varten, ei pelkästään vaalipäivää.

joiden järjestelykeskukseen,
joka myös sijaitsee Torni-
ossa. Vierailu osoittaa mi-
nisteriryhmälle sen, kuinka 
valtavasta ongelmasta pako-
laiskriisissä on kysymys, ja 
miten kestämättömäksi tilan-
ne käy pidemmällä aikavä-
lillä. Ministereiden mukaan
itse järjestelykeskus toimii ja 
poliisi tekee siellä hyvää työ-
tä.

Järjestelykeskuksen jälkeen
edessä on yleisötilaisuus Tor-
niossa ja Kemissä. Raimo
Toratti on saapunut Tornion 
tilaisuuteen pyörätuolilla. 

– Tulin muistuttamaan, että 
kehitysvamma- ja vammais-
palvelulainyhdistämisessä ei 
saa unohtaa vaikeavammais-
ten asemaa.

Lapin kierros päättyy ja mi-
nisterit lähtevät Rovaniemen 
lentokentältä kotimatkal-
le Helsinkiin. Ministeriryh-
mä on erittäin tyytyväinen
kiertueen antiin. Kiitosta saa 
myös paikallisten perussuo-
malaisten toiminta ja reis-
sun järjestelyt. Soini tiivis-
tää lentokoneessa ryhmänsä 
tuntoja. 

– Reissu oli loistava, vas-
taanotto oli hyvä ja saimme 
ihmisiltä paljon tarpeellis-
ta tietoa. Me kierrämme koko
ajan kansan keskuudessa, 
vaikka ei ole edes vaalivuosi.
Meitä kiinnostavat ihmisten 
huolet ja toiveet. Minkään 
muun puolueen ministerit ei-
vät tee näin. Meillä on man-
daatti kansalta ja olemme 
heidän käytettävissään. Kent-
täväen työ ja tuki ansaitsevat 
ison kiitoksen. Näitä kiertu-
eita jatketaan, Soini lupaa. 

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA
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PUHEET turvapaikkamaa-
hanmuuton positiivisista ta-
loudellisista vaikutuksista 
ovat olleet viime aikoina vas-
tatuulessa. Siinä missä Sak-
san valtionvarainministeri 
Wolfgang Schäuble ehdot-
ti viikonloppuna EU:n laa-
juista bensiiniveroa maahan-
muuton kulujen kattamiseksi, 
on Suomessa taas keskustel-
tu sisäministeri Petteri Or-
pon ajatuksesta saada turva-
paikanhakijoita työllistetyksi 
joustamalla näiden kohdalla 
yleisistä työehdoista, kirjoit-
taa ajatuspaja Suomen Perus-
tan toiminnanjohtaja Simo 
Grönroos.

– Sisäministeri Orpo on oi-
keassa siinä, että turvapai-
kanhakijoiden työllisyysnä-
kymät eivät näytä kovinkaan
hyviltä, jos tarkastellaan esi-
merkiksi Irakista ja Somalias-
ta tulevien muuttajien tilan-

netta. Molempien ryhmien 
kohdalla työllisyysaste on 
23 % (2011) eikä edes parin-
kymmenen maassaolovuoden
jälkeenkään väestön työlli-
syysaste nouse kuin 40 % tie-
noille, kun se kantaväestön
keskuudessa on lähes 70 %, 
Grönroos huomauttaa.

Asettaa suomalaiset
epäreiluun asemaan

Grönroos painottaa, että si-
säministerin ehdotus hel-
pottaa turvapaikanhakijoina 
tulleiden pääsyä työmarkki-
noille joustamalla näiden pal-
koissa asettaa suomalaiset 
työnhakijat varsin epäreiluun 
kilpailuasemaan uusiin tuli-
joihin nähden.

Ulkomaisen matalapalkka-
työvoiman määrän lisäämis-
tä on aiemmin kannattanut
muun muassa Elinkeino-

Suomen Perusta:

Jos työmarkkinoilla siirryttäisiin 
Orpon esittämään malliin, jossa turva-
paikanhakijoina tulleita palkataan hei-
kommilla työehdoilla suomalaisten
ohi, olisi järjestelmä epäedullinen sekä 
työntekijöille että veronmaksajille.

elämän valtuuskunta, joka 
ehdotti vuosi sitten net-
tomaahanmuuton kaksinker-
taistamista, jotta satojen tu-
hansien työttömien lisäksi
maahan saataisiin lisää työ-
voiman tarjontaa.

– Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan toivomus maahan-
muuton lisäämisestä on to-
teutunut, mutta mitkä ovat
tämän seuraukset? Grönroos 
kysyy.

Halpatyövoima 
tulisi kalliiksi

SUOMEN ja Ruotsin pääministerit ot-
tivat harvinaisessa yhteiskirjoitukses-
saan kantaa maiden väliseen puolus-
tusyhteistyöhön. Juha Sipilän ja Stefan 
Löfvenin viesti on selvä: yhteistyö sy-
venee entisestään tulevaisuudessa, va-
kaasti ja pitkäjänteisesti.

- Puolustusyhteistyö ei ole säästökei-
no, mutta se on tarpeellista, sillä soti-

laallisten suorituskykyjen kehittäminen 
ja ylläpitäminen on jatkossa kaikille
maille yhä vaikeampaa. Erityisen vaike-
aa se on Suomen kaltaisille pienemmil-
le maille, puolustusministeri Jussi Nii-
nistö kirjoittaa blogissaan.

- Suomen ja Ruotsin puolustusvoi-
mien yhteisen arvion mukaan yhteis-
työn ulottaminen myös kriisi- ja kon-

fliktitilanteisiin lisäisi huomattavasti 
yhteistyön operatiivista arvoa. Samal-
la luotaisiin paremmat edellytykset yh-
teistyön taloudelliselle tehokkuudelle.

Niinistön mielestä yhteistyön kehittä-
minen edellyttää vahvaa poliittista oh-
jausta ja siihen liittyy myös oikeudelli-
sia haasteita.

- On selvää, että meillä ei tulisi olla 

lainsäädännöllisiä esteitä niissä tilan-
teissa, joissa on tarve harkita Suomen 
resurssien käyttämistä avun antami-
seen Ruotsille ja vastaavasti tarve har-
kita avun vastaanottamista Suomeen.
Maailma pyörii vinhaa vauhtia ja ti-
lanteita voi olla vaikea ennakoida, jo-
ten avuntarve voi syntyä hyvinkin no-
peasti.

Nettotulonsiirrot ilman välillisiä veroja yhteensä vuonna 2011 syntymävaltion ja 
pääasiallisen toiminnan luokan mukaan. Keskimäärin euroa per 20–62-vuotias henkilö.

Lähde: Suomen Perusta: Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous.
Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot.

Ikävakioidut työllisyysasteet vuonna 2011 syntymä-
valtion ja maahanmuuttovuoden mukaan.

Lähde: Suomen Perusta: Maahanmuutot
ja Suomen julkinen talous.
Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot.

– Suomalainen hyvinvoin-
tivaltio on viritetty siten, että 
progressiivisen verotuksen
johdosta monet matalapalk-
ka-aloilla työskentelevät saa-
vat enemmän tulonsiirtoja 
kuin maksavat veroja. Tämä 

ilmiö korostuu etenkin hu-
manitaaristen maahanmuut-
tajien kohdalla. Esimerkiksi 
työlliseksi lasketun somalin
nettotulonsiirrot olivat vuon-
na 2011 keskimäärin -947 eu-
roa ja irakilaisen -1281 euroa.

Esimerkiksi 
työlliseksi lasketun
somalin nettotulon-
siirrot olivat vuonna
2011 keskimäärin

-947 euroa ja irakilaisen
-1281 euroa.

Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa syvenee
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TAMPEREELLA, Hämeenlin-
nassa, Lahdessa, Riihimäel-
lä ja Janakkalassa tehdään val-
tuustoaloite hallitusohjelmaan 
kirjatusta alueellisesta kieliko-
keilusta, jossa ruotsin kielen 
voisi vaihtaa oppilaan ja kodin 
tahdon mukaisesti toiseen vie-
raaseen kieleen.

Aloitteessa esitetään, että
kaupungit alkavat valmistella 
kokeiluja, jossa kielivalikoimaa 

laajennetaan ilman velvoitta-
vaa toisen kotimaisen kielen
opiskelua, ja tekevät kokeilun 
suunnittelua varten selvityksen 
vanhempien käsityksistä kielis-
tä, joita heidän lapsensa opis-
kelisivat kokeilussa.

– Kuntien tulisi aloitteen mu-
kaan laatia kielikokeilua kos-
keva esitys ja anoa opetus- ja
kulttuuriministeriöltä lupaa
kokeiluihin, joissa esimerkik-

si saksan, ranskan, espanjan tai 
muun kolmannen kielen lukija
voisi olla opiskelematta ruotsia,
jos vanhemmat ja oppilas näin 
hyväksi katsovat, aloitteen ta-
kaa löytyvät perussuomalaiset 
valtuutetut Lassi Kaleva ja Ilmari
Rostila Tampereelta, Lulu Ranne
Hämeenlinnasta ja Martti Mäke-
lä Lahdesta ehdottavat.

Ruotsi voitava vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen

PS: Tiukka EI kaksille 
työmarkkinoille

Pakolaiskriisin laskua 
ei saa maksattaa 
suomalaisilla autoilijoilla

Slunga-Poutsalo:

PERUSSUOMALAISET painot-
tavat, ettei suomalaisten työ-
ehtoja saa polkea maahan-
muuttajien työllistymisen 
varjolla.

Sisäministeri Petteri Orpo 
(kok.) väläytti Helsingin Sa-
nomien haastattelussa, että
maahanmuuttajia voitaisiin 
ottaa töihin suomalaisia työn-
tekijöitä pienemmällä pal-
kalla. Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja, ulkoministeri
Timo Soini tyrmää Orpon kaa-
vailut.

– Maahanmuuttajat on saa-
tava töihin. Se ei voi tapah-
tua suomalaisten työehtoja ja
palkkoja polkemalla. On et-
sittävä muita ratkaisuja, mm. 
palkkatukea ja oppisopimus-
koulutusta, kuten STTK:n pu-
heenjohtaja Antti Palola Ylen
Ykkösaamussa totesi. Jos on 
tahtoa, löytyy tie.

- Me puolustamme suo-

malaista työtä ja yrittämistä. 
Emme hyväksy matalapalkka-
alennusta, Soini sanoo.

Soini painottaa, etteivät
suomalaisten työehdot ole
ongelma. Työttömyys ja in-
vestointien sekä kasvun puu-
te sen sijaan ovat ongelma.

– Tarvitsemme myös li-
sää paikallista sopimista, jot-
ta kriisitilanteissa työpaikkoja
voidaan nykyistä paremmin
säilyttää. Suomalaisten yritys-
ten kilpailukyky ratkaisee sen, 
onko meillä työtä ja millaisia 
työpaikkoja meillä on. Siksi 
kilpailukykyä on parannetta-
va, Soini muistuttaa.

- Perussuomalaiset vetoavat
voimakkaasti työmarkkinajär-
jestöihin ns. yhteiskuntaso-
pimuksen aikaansaamiseksi.
Vielä ei ole liian myöhäistä. Se 
on kaikille parempi vaihtoeh-
to kuin muut vaihtoehdot.

PERUSSUOMALAISTEN puo-
luesihteeri Riikka Slunga-Pout-
salo torppaa Saksan valtion-
varainministerin kaavailut 
ylimääräisestä EU-verosta, jol-
la maksettaisiin pakolaiskriisin 
kustannuksia. 

Saksalaiset ovat valmiita ran-
kaisemaan duunareita ylimää-
räisellä polttoaineverolla pa-
kolaiskriisin rahoittamiseksi. 
Kokoomus antaa esitykselle tu-
kea. Tällaista kehitystä emme 
voi missään tapauksessa hyväk-
syä, puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo toteaa.

Slunga-Poutsalon mukaan pa-
kolaiskriisi on karannut euroop-
palaisten päättäjien käsistä si-
nisilmäisen ja vastuuttoman 
maahanmuuttopolitiikan vuok-
si. Nyt sotkulle etsitään maksu-
miestä, ja siinä sivussa yritetään
jälleen kerran hivuttaa liittoval-
tiohanketta eteenpäin.

– Saksan valtiovarainminis-
teri Wolfgang Schäublen ehdo-
tus on tyrmistyttävä. Se avaisi 
EU:lle verotusoikeuden. En-
sin pyydetään vähän, kohta ol-
taisiin vaatimassa lisää. Jos EU
onnistuu saamaan letkut kiin-
ni suomalaisen veronmaksajan
lompakkoon, ei siltä tieltä ole 
enää paluuta.

Veroja ei pidä 
korottaa

Esitys osoittaa Slunga-Pout-
salon mukaan jälleen kerran,
kuinka etäällä EU-eliitti on suo-
malaisten arjesta.

– Matkat ovat täällä pitkiä.
Kaupunkialueilla moni voi tu-

keutua julkisiin kulkuvälineisiin,
mutta muualla suomalaiset jou-
tuvat välttämättä käyttämään 
omaa autoaan. Lisäksi suoma-
laisten kokonaisveroaste on jo 
nyt maailman korkeimpia.

– Kokoomuksen, demareiden 
ja vihervasemmiston hallitus 
nosti edellisellä hallituskaudella 
energia- ja polttoaineverot mo-
ninkertaisiksi verrattuna mui-
den EU-maiden tasoon. Nämä 
viherverot ovat jo nyt sietämät-
tömän korkeat, pahimmillaan 
19-kertaiset EU:n minimitasoon 
nähden. Bensiinivero on kaksin-
kertainen. Duunareita ja haja-
asutusalueiden asukkaita ran-
gaistaan jo nyt erittäin korkeilla
veroilla. Veroja ei pidä korot-
taa vaan pikemminkin laskea,
muistuttaa puoluesihteeri Slun-
ga-Poutsalo.

EU:n tehostettava 
rajavalvontaa

Slunga-Poutsalo painottaa, et-
tei perussuomalaiset tule hy-
väksymään sitä, että löysän ja 
vastuuttoman EU:n maahan-
muuttopolitiikan seurauksena 
käsistä karannut pakolaiskrii-
si maksatettaisiin suomalaisilla 
veronmaksajilla.

- Moinen ehdotus ei ole ylei-
sen oikeudentunnon mukaista,
Slunga-Poutsalo moittii.

– EU:n on tehostettava ulkora-
jojen valvontaa, jotta pakolais-
virrat saadaan hallintaan. Ra-
hoituksen on löydyttävä EU:n
omasta budjetista. Suomalai-
sista ei saa tehdä tämän kriisin
maksumiehiä.

Negatiivinen vaikutus 
julkiselle taloudelle

Turvapaikanhakijoina tul-
leiden odotettava työllistymi-
nen on irakilaisten ja soma-
lien työllisyysasteen valossa 
todella heikko.

– Kun otetaan huomioon,
että työllistyneidenkin ira-
kilaisten ja somalien netto-
tulonsiirrot ovat negatiivi-
set, on selvää, että tällaisella 
maahanmuutolla on erittäin
negatiivinen vaikutus Suo-
men julkiselle taloudelle.

– Jos työmarkkinoilla siir-
ryttäisiin Orpon esittämään 
malliin, jossa turvapaikanha-
kijoina tulleita palkataan hei-
kommilla työehdoilla suoma-
laisten ohi, olisi järjestelmä 
erittäin epäedullinen niin 
näiden kanssa samoista työ-
paikoista kilpailevan suoma-
laisen työnhakijan ja työnte-
kijän kuin veronmaksajankin
näkökulmasta, Grönroos
muistuttaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      SUOMEN PERUSTA
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PERUSSUOMALAIS-
TEN europarlamentaarik-
ko Jussi Halla-ahon mukaan 
Dublinin sopimus kaipaa 
korjaamista ja Schengen-jär-
jestelmä on vaarassa. Halla-
ahon mielestä vapaan liikku-
vuuden Schengen-järjestelmä 
ei lopu kertarysäyksellä.

– En usko, että Schengenin 
lakkauttamisesta tehdään po-
liittista päätöstä, vaan se kuo-
lee hiljaa omia aikojaan ja 
jäsenmaat lakkaavat noudat-
tamasta sitä.

Jäsenmaat alkavat 
tehdä kansallisia 
ratkaisuja

Eurooppa-neuvoston pu-
heenjohtaja Donald Tusk va-
roitti, että EU:lla on korkein-
taan kaksi kuukautta aikaa 
saada asiat hallintaansa tai 
muuten seuraukset ovat va-
kavia.

– Jos EU ei pysty tekemään 
päätöksiä, joihin jäsenmaat 
olisivat tyytyväisiä, jäsenmaat 
alkavat tehdä kansallisia rat-
kaisuja.

Tämmöinen ketjureaktio on 
jo tapahtunut koko matkalla 
Suomesta Välimerelle. Ruot-
si, Tanska, Saksa, Itävalta ja 
Unkari ovat aloittaneet raja-
valvonnan.

– Se on Suomen kannalta 
erinomainen asia, sillä sen pi-
täisi ehkäistä suurelta osin 
tänne suuntautuva turvapai-
kanhakijoiden liikenne, Hal-
la-aho huomauttaa.

Dublin-asetus 
ei toimi

Dublin-asetuksen mukaan 
turvapaikanhakijan asiat on 

käsiteltävä ensimmäises-
sä EU-maassa, jonka alueelle 
hän tulee. Talouslehti Finan-
cial Timesin virkamieslähtei-
den mukaan tähän suunnitel-
laan muutosta.

– Jotain hyvää Dublin-jär-
jestelmälle täytyy tehdä, kos-
ka se ei toimi. Jos sitä sovel-
lettaisiin, Suomeen, Saksaan 
tai Ruotsiin ei tulisi enää ke-
tään, Halla-aho toteaa.

Suomi on Halla-ahon mu-
kaan hyötynyt Dublinin sopi-
muksesta, sillä maahanmuut-
toviraston tilastojen mukaan 
ihmisiä palautetaan sopimuk-
sen perusteella muihin mai-
hin.

– Jos järjestelmä ei toimi, 
niin ei ole kovin dramaattista 
luopua siitä. Pitää vain poh-
tia mitä tulee tilalle. Ratkai-
su ei kuitenkaan voi olla se, 
että annetaan turvapaikanha-
kijoille mahdollisuus itse va-
lita mistä maasta he hakevat 
turvapaikkaa, Halla-aho huo-
mauttaa.

Europarlamentaarikko kan-
nattaa turvapaikkahakemus-
ten käsittelyn ulkoistamista 
EU-alueen ulkopuolelle.

– Silloin ei syntyisi nykyti-
lannetta, jossa kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneita 
ihmisiä on käytännössä mah-
dotonta poistaa täältä.

Kansainväliset 
sopimukset 
uusittava

EU:n pitäisi Halla-ahon mu-
kaan miettiä uudelleen kan-
sainvälisen suojelun kritee-
reitä.

– Sopimuksia on uusittava, 
koska niitä ei ole luotu tällais-
ta kansainvaellusta varten. 

– Mikäli ulkoraja vuotaa, ei EU:n sisäl-
lä voi olla vapaata liikkuvuutta. Sisäi-
nen vapaa liikkuvuus perustuu juuri 
luottamukseen ulkorajojen pitävyydes-
tä, mutta pakolaisvirta osoittaa jotain 
muuta, perussuomalaisten europarla-
mentaarikko Jussi Halla-aho varoittaa.

Myös Geneven pakolaisopi-
musta pitäisi pohtia koko-
naan uudelleen, sillä se on 
tehty toisenlaisia tilanteita 
varten, Halla-aho esittää.

Halla-aho patistaa Suo-
mea tekemään kaikkensa, jot-
ta maasta tulee vähemmän 
houkutteleva kohde elinta-
soturisteille. Suomen pitäisi 
kansallisesti kiristää maahan-
muuttopolitiikkaa, erityisesti 
rahallisten tukien ja perheen-
yhdistämisen osalta.

– Tämän ovat jo kaikki 
muut Pohjoismaat tehneet. 
Meillä on ollut liian vähän 
poliittista halukkuutta todel-
listen kiristysten tekemiseen, 
vaikka niistä on ollut paljon 
puhetta.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA

Schengen-
järjestelmä 
kuolee pois

Suomesta tehtävä vähemmän 

houkutteleva elintasoturisteille

– Jos järjestelmä ei toimi,
niin ei ole kovin dramaat-
tista luopua siitä, Halla-aho 
toteaa.

Europarlamentaarikko Halla-aho:
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KAIKKEIN kriittisimpiä maa-
hanmuuton osalta ovat 
perussuomalaisten kan-
nattajat. Tämä selviää Maan-
puolustuksen suunnitte-
lukunnan vuosittaisesta 
kyselytutkimuksesta, joka jul-
kaistiin Helsingissä.

Kaksi kolmasosaa vastaajista 
kokee tulevaisuuden nyt tur-
vattomampana, kun vuosi sit-
ten näin ajatteli vain joka toi-
nen. Koskaan aiemmin ei ole 
tulevaisuutta nähty yhtä tur-
vattomana vuoden 1990 jäl-
keen, mistä alkaen turvalli-
suuden tunteesta on kysytty. 
Tämä oli myös tutkimuksen 
suurin muutos.

Kielteisyys kasvussa

Turvattomuuden tunnetta 
nostaa maahanmuuton voi-
makas kasvu. Se nousi tut-
kimuksessa esille, koska sitä 
kysyttiin nyt ensimmäisen 
kerran asian ajankohtaisuu-

den vuoksi.
Kielteisesti turvapaikanhaki-

joiden määrän kasvuun Suo-
messa suhtautuu 48 prosent-
tia, miehistä 52 prosenttia ja 
naisista 44. Perussuomalaisis-
ta kielteisesti suhtautuu 91 
prosenttia, keskustasta 60, 
SDP:stä 53, vasemmistosta 40, 
kokoomuksesta 34 ja vihreistä 
23 prosenttia.

MTS on tehnyt vuosittaisia 
tutkimuksiaan kansalaisten 
maanpuolustusasenteista jo 
40 vuotta. Ensimmäiset kysy-
mykset esitettiin kuitenkin jo 
vuonna 1964, joten MTS:n tut-
kimuksista saa pitkän yhtenäi-
sen vertailupohjan.

Varauduttu heikosti

Kaksi kolmasosaa, 67 pro-
senttia, katsoo että hallitse-
mattomaan maahanmuut-
toon on varauduttu huonosti. 
43 prosenttia katsoi, että kan-
sainväliseen terrorismiin on 

varauduttu huonosti. Huoli on 
kasvanut edellisvuodesta.

– Puolet kyselyistä tehtiin 
Pariisin terrori-iskujen jäl-
keen. Kansainvälinen terroris-
mi pomppasi kyselyissä isku-
jen jälkeen, MTS:n pääsihteeri 
Heli Santala kertoo.

Maahanmuuton kiihtyessä 
nähdään EU:n yhteinen maa-
hanmuutto- ja turvapaikkapo-
litiikka tarpeelliseksi yli puo-
luerajojen. Kaikista tätä mieltä 
oli 86 prosenttia, perussuo-
malaisistakin 74 prosenttia.

Venäjän toimet eivät huo-
leta enää yhtä paljon kuin 
vuotta aiemmin. 57 prosent-
tia arvioi Venäjän toimien hei-
kentävän Suomen turvalli-
suutta, kun edellisvuonna 
näin uskoi 63 prosenttia. Syy 
piilee Ukrainan tilanteen rau-
hoittumisessa.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA LEHTIKUVA

SOSIAALI ja terveysministe-
ri Hanna Mäntylän mielestä kaik-
ki keinot on otettava käyttöön 
turvapaikanhakijoiden sosiaalie-
tuuksien kiristämisessä.

– Peruslähtökohta on se, että 
turvapaikanhakijan sosiaalitur-
van tasoa tullaan laskemaan. 
Kaikki keinot on otettava käyt-
töön, jotta saadaan alennet-
tua kustannuksia ja poistettua 
houkuttelevuustekijät, Mänty-
lä kertoo.

Oikeaa tasoa 
haetaan vielä

Turvapaikanhakijoiden sosi-
aalietuuksia ollaan heikentä-
mässä, koska Suomen talous ei 
kestä hakijamäärien kasvua. So-
siaali- ja terveysministeriö ha-
kee etuuksien oikeaa tasoa seu-
raamalla mitä muissa Euroopan 
maissa tapahtuu.

– Täytyy seurata mitä muual-
la Euroopassa tehdään ja toimia 
mieluiten etupainotteisesti. Si-
ten emme jää maaksi, jonka hy-
vät järjestelmät houkuttelevat 

ihmisiä hakeutumaan Suomeen.

Valmista tämän 
kevään aikana

Julkisuudessa on kerrottu ai-
emmin, että turvapaikanhakijoi-
den sosiaalietuuksista syntyisi 
päätös maaliskuussa. Mäntylän 
mukaan aikataulu saattaa vie-
lä muuttua.

– Asia on edelleen ministeriös-
sä valmistelussa. Pyritään siihen, 
että valmista tulee tämän ke-
vään aikana. Käymme keskuste-
luja työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa, sillä heidän oma proses-
si nivoutuu tähän voimakkaasti. 
Pyrimme saamaan työmme val-
miiksi yhtä matkaa ja se määrit-
tää lopullisen aikataulun, Män-
tylä kertoo.

Mäntylä puhui aiheesta pe-
russuomalaisten ministerei-
den Lapin kiertueen yhteydessä 
Torniossa pidetyssä yleisötilai-
suudessa.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Suomalaiset ovat huolissaan turvapaikanhakijoiden määrän kas-
vusta Suomessa ja Euroopassa. Maahanmuuton laajuus herättää 
huolta tulevaisuudesta, siksi ilmiöön suhtaudutaan kriittisesti.

- Turvapaikanhakijan sosiaaliturvan tasoa 
tullaan laskemaan, sanoo asiaa vahvasti ajava 
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä.

Maahanmuutto 
heikentänyt suomalaisten 
turvallisuudentunnetta

Sosiaaliturva 
ei kestä tulija-
määrää

Ministeri Mäntylä: 
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NUOREN ja kauniin An-
nan ulkonäkö hämää. Kun 
hän istuu kassalla, pitkäkyn-
tiset kävelevät kauppaan si-
sään, ottavat mäyräkoiran 
sekä pari HK:n sinistä lenk-
kipakettia ja kävelevät ulos. 
Rosvot ehkä ajattelevat, että 
eihän tuollainen pikkutyt-
tö meille mitään mahda. Voi 
kuinka väärässä he ovatkaan.

- Kerran myymälävaras läh-
ti juoksemaan suoraan po-
liisilaitoksen suuntaan. Sii-
nä sitten viitottiin ohi ajanut 
poliisipartio paikalle. Kaveri 
yritti mennä puskaan piiloon, 
kertoo somehitiksi noussut 
“K-kaupan Anna”.

Videot leviävät 
maailmalla

Vuoden 2015 helsinkiläi-
seksi valitun Annan rohkeaa 
työskentelyä on saatu ihail-
la kesäkuusta asti sosiaalises-
sa mediassa. Annan esimies 
ja K-marketin kauppias Saku 
Kyrölä julkaisi valvontanau-
han videon, jossa Anna estää 
kahden myymälävarkaan ai-
keet. Anna on itse kovin vaa-
timaton tapahtuneista.

- Juu, en ole ainut myyjä, 
joka toimii näin. Olen kuullut 
työkavereilta tarinoita ym-
päri Suomea, kuinka arkipäi-
väistä varkaiden kiinniotta-
minen on, nainen sanoo.

Osittain Annan rohkeat teot 
johtuvat siitä, ettei hän ole 
koskaan sietänyt epäoikeu-
denmukaisuutta. 

– Varastettua tavaraa ei 

edes yritetä piilottaa, ja sa-
malla haistatellaan pitkät. Se 
nostaa adrenaliinin pintaan, 
hän sanoo. 

Vain muutama viikko en-
simmäisen videon julkaisun 
jälkeen Saku Kytölä julkaisi 
toisen videon. Siinäkin Anna 
estää myymälävarkaan kar-
kaamisen. 

Annan rohkeutta on ihme-
telty myös maailmalla. Vi-
deoita on tähän mennes-
sä katsottu muun muassa 
Yhdysvalloissa, Italiassa ja 
Tšekeissä, yhteensä yli kym-
menen miljoonaa kertaa. 

Laki saisi olla 
ankarampi

Varkaiden piittaamaton 
asenne johtuu osittain Suo-
men lakipykälistä. Myymälä-
varkaudesta rapsahtaa sak-
ko, jonka summa määräytyy 
henkilön tulojen mukaisesti. 
Kaupan henkilökunnan nä-
kökulmasta ongelmana on 
vuonna 2008 rikoslakiin teh-
ty muutos: rangaistusmää-
räysmenettelyssä annettu-
ja sakkoja ei voida muuttaa 
vankeudeksi. Sakko ei riitä 
yksinään pelotteeksi. 

Annan mielestä olisi hyvä, 
jos esimerkiksi kolmen sakon 
jälkeen seuraisi automaatti-
sesti vankeutta.

– Ainakin jotenkin lakia pi-
täisi muuttaa. On typerää, 
kun myymälävarkaudesta tu-
lee pelkästään sakkoa.

Lakipykälien takia Annan 
työ on jokseenkin jännittä-

vämpää, mutta silti varkaus-
tapauksia ei kaivata. 

– Olen juossut pitkin Pasi-
lan katuja varkaiden perässä. 
Onhan näille tapauksille vä-
lillä naurettukin työyhteisön 
sisällä. 

Silmät kertovat 
aikeista

Useimmiten myymälävarka-
us tai sen yritys etenee näin: 
ensimmäinen havainto ros-
vosta tehdään jo kaupan ul-
ko-ovella. 

– Silmät kertovat paljon. Ja 
sekin, jäädäänkö kauppaan 
hengailemaan päämäärättö-
mästi, Anna kuvailee.

Epäilyttävien asiakkaiden 
astuessa sisään Anna hälyttää 
työkaverit apuun. 

– Yksi seuraa takahuoneen 
valvontakameroista, mitä 
kaupassa touhuillaan. 

Kun rosvo kävelee kassan 
ohi maksamatta, Anna nou-

see tiskin takaa ja asettuu pa-
kotien eteen.

– Ensin komennan nätisti. 
Jos se ei toimi, otan järeäm-
mät otteet käyttöön.

”Rosvo itkeskeli 
maassa”

Usein varkaat reagoivat An-
nan vastarintaan hämmenty-
neesti.

–Johtuu varmasti siitä, ett-
eivät varkaat usko näin pie-
nen naisen pistävän vastaan, 
Anna miettii.

Toukokuisella videolla 
Anna joutui turvautumaan 
kyynelkaasuun.

– Varas ei päässyt enää nou-
semaan, kun sumutin vei jalat 
alta. Siinä se itkeskeli maassa, 
Anna kertoo.

Tainnuttamisen jälkeen var-
kaat ohjattiin ”pullohuonee-
seen” odottamaan poliiseja.

Vaikka kiinniottotilanteita 
on harva se päivä, sumutinta 

Anna on käyttänyt kolmivuo-
tisen uransa aikana vain kak-
si kertaa.

– Kaikki meidän myyjät 
kantavat mukanaan OC-kaa-
susumutinta. Mutta se on 
ihan viimeinen keino, kos-
ka sitä kun käyttää, aine levi-
ää koko kauppaan ja muutkin 
asiakkaat kärsivät sen vaiku-
tuksista. 

Kaljavarkaille 
ei heru sympatiaa

Annan omien havaintojen 
mukaan suuri osa varkais-
ta on 20–25-vuotiaita päih-
deongelmaisia. Kauppiaan 
ohjeiden mukaisesti lähes jo-
kaiseen varkaustilanteeseen 
puututaan, mutta huumeiden 
käyttäjien osalta myyjät ovat 
varovaisempia.

– Jos näemme, että asia-
kas on ihan sekaisin, emme 
yleensä puutu varkausyrityk-
seen. Silloin on liian iso riski 

K-kaupan Annasta tuli somehit-
ti, kun hänen työnantajansa julkaisi 
netissä valvontanauhan videon, jol-
la rohkea myyjä retuuttaa röyhkeää 
myymälävarasta.

”Olen jahdannut 
varkaita pitkin Pasilaa”

Vuoden helsinkiläiseksi valittu Anna

“On typerää, että 

myymälävarkaudesta 

tulee pelkästään 

sakkoa.”

RUOTSIN poliisin epäillään tar-
koituksellisesti vaienneen saman-
laisesta joukkoahdistelusta kuin 
Kölnissä uudenvuoden yönä. Köl-
nissä on kirjattu uudenvuoden 
yön tapahtumista jo yli 500 rikos-
ilmoitusta. Ruotsin nuorten Me 
olemme Tukholma -musiikkifes-
tivaalissa uhrit olivat tosin lapsia, 
ruotsalaislehti Dagens Nyheter kir-

joittaa.
– Nuorimmat tytöt olivat var-

maan vain 11-12-vuotiaita. En oli-
si koskaan päästänyt tytärtäni näi-
hin juhliin, jos olisin tiennyt sen 
tapahtumista, sanoo yksi Tukhol-
man poliiseista DN:lle.

Vaikka ongelmista tiedettiin en-
nalta, ei asiasta varoitettu julkises-
ti ennen juhlaa. Useita poliiseja oli 

ohjeistettu pitämään suu kiinni, 
mikäli tekijät ovat ulkomaalaisia. 
Nimettömänä esiintyvä poliisi ker-
too, että kentällä tilannekuva oli 
kuitenkin selvä.

– Tämä on kipeää, me emme 
aina uskalla kertoa näistä tapahtu-
mista pelätessämme sen satavan 
ruotsidemokraattien laariin, polii-
sipäällikkö Peter Ågren lataa.

Nuorten tyttöjen ahdistelua peitelty Ruotsissa
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PASILAN K-market Ratiksen
kauppias Saku Kytölä arvi-
oi myymälävarkausyrityksien 
vähentyneen yli 70 prosentil-
la. Valvontakameran videon
julkaisun jälkeen kauppias il-
moitti julkaisevansa jokaisen 
varkausyrityksen sosiaalisessa 
mediassa.

– Meillä on täysin nollato-
leranssi varkauksiin. Kaik-
ki ilmoitetaan poliisille, mut-
ta nykyinen rangaistus ei ole
tarpeeksi suuri pelote. Julki-
nen nöyryytys ja tieto meidän 
toimintatavasta on vaikutta-
nut varkausyrityksien vähen-
tymiseen.

Kytölä on tietenkin ylpeä
Annan toiminnasta.

– Rohkeaa mutta tilanne-
tajuista toimintaa. Anna teki
niin kuin on ohjeistettu. Täy-
tyy kuitenkin myöntää, että 
hän on ollut rohkeampi kuin 
moni muu olisi ollut vastaa-

vassa tilanteessa. 
Kytölän mielestä vanha laki,

jonka mukaan sakot muutet-
tiin vankeusrangaistukseksi, 
olisi hyvä palauttaa takaisin.

– Toivon päättäjille viisautta
ratkoa asiat yleisen oikeusta-
jun hyväksi.

Kaupan liiton tilastojen mu-
kaan varkauksien kokonais-
hävikki on vuosittain yli 500
miljoonaa euroa. Kun sum-
man jakaa kaupoille, se tar-
koittaa yhden prosentin hä-
vikkiä koko liikevaihdosta.
Kytölä kertoo, että hänen
kaupallaan vuosittainen hä-
vikki on noin 10 000 euroa.

– Isoimmissa kaupoissa,
joissa on 100 miljoonan eu-
ron liikevaihto, varkaushävik-
ki on näin ollen noin miljoona 
euroa. Tarkoittaa siis sitä, että 
tavaraa varastetaan tuhansi-
en eurojen arvosta joka päivä,
Kytölä sanoo.

Facebook-nöyryytyksen 
pelko vähentänyt 
varkausyrityksiä

saada puukosta.
Alkoholistit ovat sen sijaan

hitaampia reagoimaan. 
– Heidän kiinniottamisensa 

on helpompaa ja turvallisem-
paa, Anna sanoo.

Anna ei voi käsittää sitä,
kun useimmiten varkaat yrit-

tävät viedä alkoholia. Hirveä 
vaiva kaljan takia.

– Veisivät edes jotain tar-
peellista. Sehän on selvää,
että ihminen tarvitsee ruo-
kaa, mutta kaljavarkaille ei
heru minkäänlaista sympa-
tiaa.

Videoita “K-kaupan Annan”
sankariteoista löytyy osoit-
teesta: youtube.com. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

PERUSSUOMALAISTEN Nuorten pu-
heenjohtaja Sebastian Tynkkysen jä-
senyys perussuomalaisissa palau-
tuu. Puoluehallitus päätti asiasta 
viime kokouksessaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini kommentoi päätöstä tuo-
reeltaan Suomen Uutisille:

– Kokouksen kuluessa heräsi kes-
kustelua siitä, että kyllä nyt olisi kor-

kea aika mennä yhdessä eteenpäin. 
Keskusteluyhteyshän meillä on koko 
ajan säilynyt hyvänä. Kokouksen ai-
kana syntyi kompromissi, joka oli
kaikkien hyväksyttävissä, Soini ker-
toi.

Tynkkynen luopui samassa yhte-
ydessä perussuomalaisten varapu-
heenjohtajuudesta.

– Meillä oli rakentava ja huolelli-

nen keskustelu. Päätin luopua vara-
puheenjohtajuudesta ja toivon, että
tämän päätöksen myötä tilanne rau-
hoittuu, Tynkkynen toteaa.

Tynkkysen asema perussuomalais-
ten nuorten puheenjohtajana säilyy
ennallaan, ja hän osallistuu jatkossa-
kin nuorten edustajana puoluehalli-
tuksen kokouksiin.

Tynkkynen palaa perussuomalaisiin

Vuoden helsinkiläinen-titteli tuli isona yllätyksenä.
– Olen edelleen hämmentynyt äänimäärästä, mutta toki
myös otettu.
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VIIME syyskuussa suoma-
lainen mies heitti vastaan-
ottokeskuksen ikkunaa päin 
polttopullon ja sai tuomi-
oksi vuoden vankeusran-
gaistuksen. Tällä hetkel-
lä Sisä-Suomen poliisi tutkii 
turvapaikanhakijan sytyttä-
mää tulipaloa. Rangaistuk-
seksi tekijä voidaan tuomita 
vähintään neljäksi kuukau-
deksi vankilaan.

Suomalaismiehelle 
kova tuomio

Poliisi vangitsi 39-vuotiaan 
turvapaikanhakijan Rauta-
harkon vastaanottokeskuk-
sessa sytytetystä tulipalosta. 
Miestä epäillään tuhotyös-
tä, josta voidaan tuomita vä-
hintään neljän kuukauden ja 
enintään neljän vuoden van-
keusrangaistukseen.

– Kukaan ei loukkaantunut 
tulipalossa. Esitutkinta val-
mistunee maaliskuun aikana, 

tutkinnanjohtaja Pasi Niemi-
nen kertoo.

Kymenlaakson käräjäoike-
us tuomitsi viime syyskuussa 
50-vuotiaan miehen vuodek-
si ehdottomaan vankeuteen 
polttopullon heittämises-
tä vastaanottokeskuksen ik-
kunaa päin. Kukaan ei louk-
kaantunut teossa, sillä pullo 
ei rikkonut lasia, vaan kimpo-
si ikkunasta maahan.

Oikeuden mukaan teko oli 
vihamielinen turvapaikan-
hakijoita kohtaan. Kovalla 
tuomiolla haluttiin lähettää 
viestiä muille polttopullon 
heittoa aikoville.

Turvapaikan-
hakijoiden tekemiin 
rikoksiin tiukka linja

Kansanedustaja Ville Tavi-
on kanta kumpaankin tekoon 
on selvä.

– Kaikenlainen laiton toi-
minta on tuomittavaa. Tur-

vapaikanhakijoiden tekemiin 
rikoksiin pitäisi olla tiukka 
linja: jos syyllistyy vakavaan 
rikokseen, turvapaikkaa ei 
silloin myönnetä.

Tavio pohtii sitä, jos rikok-

KANSANEDUSTAJA Veera Ruo-
ho kiittää Helsingin poliisin 
operatiivista johtoa ja kenttä-
toiminnassa työskennelleitä 
poliiseja ennaltaehkäisevästä 
toiminnasta uutenavuotena.

– Tilanne oli uhkaava. On-
neksi poliisi oli hyvin tilanteen 
tasalla ja valvoi juhlintaa te-
hostetusti. Poliisi sai siten es-
tettyä Saksan Kölnin kaltaiset 
tapahtumat. Voin vain kuvitel-
la mitä olisi voinut tapahtua, 
jos näin ei olisi toimittu. Mer-
kit olivat samanlaiset kuin Köl-
nissä uudenvuoden juhlinto-
jen aikana, Ruoho sanoo.

Helsingissä 
pelätään

Kölnissä noin tuhannen ul-
komaalaismiehen joukko ko-
koontui rautatieasemalle uu-
denvuoden juhlintojen aikana. 
Osan miehistä epäillään syyl-
listyneen ryöstöihin ja ahdis-
telleen naisia. Helsingin poliisi 
varautui saamiensa vihjeiden 
perusteella Kölnin kaltaiseen 
laajaan turvapaikanhakijoiden 
kokoontumiseen uudenvuo-
den yönä.

Irakilaisia turvapaikanhaki-

Ville Tavio

Veera Ruoho

Kansanedustaja Ville Tavio: 

Perussuomalaisten kansanedustaja, 
lakimies Ville Tavion mielestä turva-
paikanhakijoiden tekemiin rikoksiin 
täytyy ottaa tiukka linja.

sen tehnyt turvapaikanhaki-
ja jää Suomeen elämään sosi-
aalituella.

– Tämä viestittää, että ri-
koksen tekemisestä ei välite-
tä, vaan jopa palkitaan.

Hallitsemattoman 
siirtolaisuuden 
loputtava

Tavion mielestä polttopul-
lojen heittely ja tuhopoltot 
ovat lähellä Keski-Euroopas-
sa esiintyvää mellakointia.

– Jos asialle ei pian teh-
dä jotain, syntyy vielä vaaral-
lisempia tilanteita kuin tä-
hän mennessä. Hallitsematon 
siirtolaisten tulo pitäisi saada 
loppumaan.

Tavio sanoo, että jokainen 
rikos on tutkittava ja tuomit-
tava tasapuolisesti.

– Samankaltaisista rikoksis-
ta pitäisi antaa yhtäläiset tuo-
miot. Muuten oikeusturva ei 
toteudu. Tietenkin tekijän ai-

emmat rikokset vaikuttavat 
rangaistukseen, Tavio sanoo.

Jo kolmas palo 
samassa vastaanotto-
keskuksessa

Rautaharkon vastaanotto-
keskuksessa on syttynyt tu-
lipalo aiemminkin. Yhteensä 
tapauksia on ollut kolme tam-
mi-joulukuun aikana. Polii-
si jatkaa kaikkien tutkintaa, 
mutta hyvin todennäköises-
ti viimeisimmän tulipalon li-
säksi ainakin toinen on ollut 
tahallinen.

Vastaanottokeskus on ryh-
tynyt toimiin tuhotöiden eh-
käisemiseksi. Johtaja Päi-
vi Nikkola kertoo, että muun 
muassa asukkaiden aktivi-
teetteihin aiotaan panostaa.

– Normaalisti vastaanotto-
keskuksen työntekijät jär-
jestävät aktiviteetteja oman 
työnsä ohella. Nyt tehdään li-
säinvestointi, eli palkataan 

Perussuomalaisten poliisikansanedustaja Veera 
Ruoho on huolestunut lasten ja naisten turval-
lisuustilanteen heikentymisestä paikkakunnilla, 
joilla on turvapaikanhakijoita. 

Rikollisia ei 
pidä palkita 
turvapaikalla

joita saapui Helsinkiin uuden-
vuoden viettoon muualta Suo-
mesta ja lisäksi kaupungin 
omista vastaanottokeskuksis-
ta. Poliisin mukaan päärauta-
tieaseman asematunnelissa oli 
enimmillään jopa tuhat iraki-
laista turvapaikanhakijaa. Poliisi 
poisti paikalta useita kymmeniä 
henkilöitä ja jo alkuillasta otet-
tiin useita henkilöitä kiinni po-
liisilain perusteella.

– Helsingissä pelätään, kun 
maahanmuuttajataustaiset 
miehet tekevät mitä tahansa. 
Naisia raiskataan ja ahdistellaan 
seksuaalisesti sekä ihmisiltä va-
rastetaan kännykät ja lompa-
kot. Pelon ilmapiirin syventy-
essä vanhemmat kuljettavat 
lapsia kouluun lyhyitäkin mat-
koja. Tämä ei ole normaali tilan-
ne Suomessa, Ruoho toteaa.

Ruoho: Lasten ja naisten turvallisuusuhkien vähättelyn loputtava!
Maassa maan 
tavalla

Presidentti Sauli Niinistö muis-
tutti uudenvuodenpuheessaan, 
että kaikki maahantulijat eivät 
ole hyvin aikein liikkeellä. Nii-
nistön mukaan joillakin on ter-
rorismitaustaa ja jotkut tekevät 
muuta pahaa. Presidentti viitta-
si puheessaan vanhaan sanon-
taan – maassa maan tavalla.

– Presidentti Niinistö nosti pu-
heessa esille asian, josta perus-
suomalaiset ovat puhuneet jo 
pitkään eli kaikki tänne tule-
vat eivät lähde liikkeelle pelkäs-
tään hädän keskeltä vaan ha-
kevat vain parempaa elintasoa. 
Lisäksi maahanmuuttajan pitää 
kunnioittaa ja noudattaa uu-
dessa maassa sen tapoja, Ruo-
ho sanoo.
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PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Juho Eerola patistaa 
valtiovaltaa ottamaan käyttöön 
kaikki EU:n perheenyhdistä-
misdirektiivin mahdollistamat 
keinot, joilla vaikeutetaan tur-
vapaikanhakijoiden perheenyh-
distämistä.

Hallitus valmistelee parhail-
laan ulkomaalaislakiin muu-
tosta, jolla rajoitetaan turva-
paikan saaneiden pakolaisten 
perheenyhdistämistä. Yksi kes-
keinen keino on pakolaisten 
toimeentuloedellytyksien ki-
ristäminen. Siinä oleskeluluvan 
saaneen henkilön on osoitet-
tava, että hän pystyy huolehti-
maan Suomeen haluavista per-
heenjäsenistään.

– Tämä on hyvä askel oikeaan 
suuntaan. Olen kuitenkin tus-
kastunut, että puhutaan vain 
toimeentulosta. Muita keino-
ja ei pidä unohtaa, Eerola muis-
tuttaa.

Jokaisen osattava 
suomen kieltä

Hallitus julkisti viime joulu-
kuussa 80 kohdan toimenpide-
ohjelman, jonka tarkoituksena 
on hillitä Suomeen tulevien tur-
vapaikanhakijoiden määrää. Ee-
rola haluaa ottaa tulovaatimus-
ten lisäksi käyttöön kielitaitoon 
ja asumisaikoihin liittyvät vaa-

timukset, jotka direktiivi mah-
dollistaa.

– Kielitaidon osalta perheen-
kokoajan pitäisi läpäistä jonkin-
tasoinen suomen kielen testi, 
jotta hän voisi hakea oleskelu-
lupaa perheenjäsenilleen. Sama 
vaatimus voitaisiin esittää myös 
tänne pyrkiville perheenjäsenil-
le, Eerola selvittää.

Lisäksi Eerola vaatii perheen-
kokoajalta kahden vuoden asu-
mista Suomessa, jota ennen 
perhe ei voi hakea oleskelulu-
paa.

Tulorajavaatimusta 
kiristetään

Sisäministeriön maahanmuut-
to-osaston ylijohtaja Jorma 
Vuorio tiedostaa, että perheen-
yhdistämisen vaatimusten kiris-
tämiselle on kovat paineet.

– Voimme tarvittaessa ot-
taa käyttöön muitakin direktii-
vin suomia vaatimuksia, mut-
ta tulorajavaatimus on nopein 
ja vaikuttavin keino, Vuorio pai-
nottaa.

Mikäli perheessä on esimer-
kiksi puolisot ja kaksi lasta, niin 
perheenkokoajalla pitää olla 2 
600 euron nettotulot kuukau-
dessa. Muutoin hän ei voi tuoda 
perhettään Suomeen.

– Esimerkin kaltaisen nettotu-
lon saajalla on todennäköisesti 

Juho Eerola

- Meidän täytyy ottaa käyttöön kaikki EU-
direktiivin mahdollistamat keinot, jotta pa-
kolaistulva Suomeen saadaan pysähtymään, 
perussuomalaisten kansanedustaja Juho 
Eerola vaatii.

“Suomi voisi 

toimia kerrankin 

ensimmäisenä.”

työntekijä, joka keskittää 
työpanoksensa asukkaiden 
harrastuksiin ja muuhun va-
paa-ajan viettoon.

Lääkkeeksi 
tarjotaan 
aktiviteetteja

Vastaanottokeskukses-
sa uskotaan, että aktivitee-
tit ehkäisevät turvapaikan-
hakijoiden rikollisia tekoja. 
Tarkoituksena on järjestää 
urheilua, opetusta ja koulu-
tusta. Nikkola ei kommen-
toi, mitä investointi maksaa.

Aktiviteettien lisäksi asuk-
kaiden kanssa on keskustel-
tu tapahtumista.

– Viimeisin tuhopoltto he-
rätti asukkaat ymmärtä-
mään, ettei tällainen toi-
minta ole hyväksyttävää, 
Nikkola sanoo.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

kauden aikaikkuna saadaan 
käyttöön. Mikäli laki myöhästyy, 
niin peli on tältä osin menetet-
ty, Vuorio toteaa.

Muutokset voimaan
tuskallisen hitaasti

Ulkomaalaislain luonnos läh-
tee tuota pikaa lausuntokier-
rokselle ja eduskunnan käsitel-
täväksi se on tarkoitus saada 
mahdollisimman nopeasti.

– Suomessa on tehty oikeita 
ratkaisuja eli kiristetty maahan-
muuttopolitiikkaa, mutta muu-
tokset astuvat voimaan tuskal-
lisen hitaasti. Samaan aikaan 
meille tulee lisää väkeä, joka on 
rapauttamassa sisäistä turvalli-
suutta ja huoltosuhdetta, Eero-
la huomauttaa.

”Suomi voisi toimia 
kerrankin ensimmäisenä”

Eerolan mielestä pitäisi pyr-
kiä siihen, että perheenyhdis-
täminen olisi Suomessa mah-
dollisimman vaikeaa ja linja 
olisi vähintään yhtä tiukka kuin 
muissa maissa.

– Pitää seurata mitä muut 
Pohjoismaat tekevät, mutta 
Suomi voisi olla kerrankin edel-
läkävijä ja toimia ensimmäise-
nä näissä asioissa. Toimeentu-
lovaatimuksen kiristäminen on 
hyvä asia, mutta työskentelen 
sen puolesta, että kaikki mah-
dolliset kiristykset tullaan to-
teuttamaan, Eerola sanoo.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA

Eerola: Perheenyhdistäminen 
tehtävä vaikeaksi

työpaikka, asunto sekä työhön-
sä riittävä kielitaito. Tulorajaa 
voidaan tarvittaessa myös nos-
taa, Vuorio huomauttaa.

Tiukennukset eivät 
koske kaikkia

Turvapaikan saaneen per-
heenjäsenille ei Vuorion mu-
kaan voida asettaa toimeen-
tuloedellytystä tai muitakaan 
direktiivin mahdollistamia tiu-
kennuksia, jos he jättävät oles-
kelulupahakemuksen kolmen 
kuukauden kuluessa turvapai-
kan myöntämisestä.

– Jos tuo aikaraja ylittyy, kos-
kevat edellytykset myös hei-
tä. Toissijaista suojelua saaneen 
perheenjäseniä edellytykset 
koskevat aina.

Maahanmuuttovirasto aikoo 
käsitellä 45 000 hakemusta elo-
kuun puoliväliin mennessä.

– Työ alkaa jo keväällä, joten 
laki pitäisi saada valmiiksi en-
nen kesää. Tällöin kolmen kuu-

Ruohon mielestä poliisilla pi-
tää olla riittävästi resursseja 
tutkia maahanmuuttajien te-
kemiä rikoksia sekä sitä, ovat-
ko maahantulijat oikeasti tur-
vapaikan tarpeessa vai eivät.

– Suomi on tiukentanut 
maahanmuuttopolitiikkaan-
sa. Hallituksen maahanmuut-
topoliittinen ohjelma sisältää 
toimenpiteet, joilla hallitsema-
ton maahanmuutto saadaan 
hallintaan ja käytössä olevat 
resurssit voidaan suunnata oi-
keasti hädänalaisten auttami-
seen. Myös tehokkaan poliisi-
työn turvaamiseksi tarvitaan 
lisää resursseja, Ruoho vaatii 
ja muistuttaa, että suurin osa 
maahanmuuttopoliittisen oh-
jelman toimenpiteistä on teh-
ty perussuomalaisten aloit-
teesta.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA LEHTIKUVA
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MISTÄ kaikki sai alkunsa? 
Hämeenlinnan kaupungin ja 
Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piirin omistaman Tekme Oy:n 
tuotekehittelijä, ylijäämä-
ruokaprojektin alullepanija 
ja vastuuhenkilö Päivi Lind-
holm on varmasti paras hen-
kilö vastaamaan tähän.

- Olemme pyöritelleet Tek-
messä ideaa jo jonkin aikaa 
ja viime keväänä saimme yri-
tyksemme johdon täyden 
tuen toteutukseen. 

Tämän jälkeen Lindholm 
otti yhteyttä Marianna Roi-
neeseen, Itäisen lähiökes-
kuksen ohjaajaan. 

- Kun kuulimme ideasta, in-
nostuimme heti. Läntisen lä-
hiökeskuksen lisäksi otimme 
yhteyttä Hämeenlinnan Va-
paakirkkoon sen keskeisen si-
jainnin ja toimivien tilojen 
vuoksi.  

Ruokaa jaetaan 
vapaaehtoisvoimin

Ruokakuljetukset lähtivät 
jouhevasti liikkeelle marras-
kuun alussa. Tekmen puoles-
ta ruoan lämpötila mitataan 
ja ruoka pakataan asianmu-
kaisesti. 

- Lähiökeskuksen työn-
tekijät ja Vapaakirkon va-
paaehtoiset hakevat ruuan 
keittiöistä, eli he vastaavat 
kuljetuksesta, omavalvon-
nasta ja jakelusta omilla jake-
lupaikoillaan. He myös mit-
taavat ruuan lämpötilan ja 
hoitavat kaikki muutkin oma-
valvontaan liittyvät seikat, 
Lindholm mainitsee. 

Hankkeessa mukana olevi-
en tahojen ei tarvitse mak-
saa ruuasta.  Myöhemmin, 
kun Läntinen lähiökeskus saa 
keittiöremonttinsa valmiik-
si, käynnistyy Jukolan kau-
punginosassakin vastaava toi-
minta.  

Molemmat lähiökeskuksis-
ta ovat tarjonneet jo pitkään 
aterioita pientä maksua vas-
taan tiistaisin ja torstaisin. 
Tämän vuoksi ilmaisruokailu 
tarjotaan keskiviikkoisin, kun 

taas puolestaan Vapaakirkolla 
sitä on tarjolla kolmena päi-
vänä viikossa.  

Miksi heittää 
hyvää ruokaa pois?

Koulujen ylijäämäruoka 
tuodaan pisteisiin Kanta-Hä-
meenlinnan yläkouluista ja 
yhdestä henkilöstöravintolas-
ta. Lindholmille projektin to-
teuttaminen on ollut sydä-
men asia. 

- Hävikin pienentäminen on 
ensisijainen tavoitteemme, 
mutta koska sitä kuitenkin 
pakosti jonkin verran syn-
tyy, on hienoa, että ruoka voi-
daan ohjata siten, että se pal-
velee sellaisia ihmisiä, joille 
tämä apu menee todella tar-
peeseen.

Lindholm näkee asiassa 
myös eettisen puolen. 

- Miksi heittää hyvää ruokaa 
pois, kun joku sitä tarvitsee?

Pienituloisen 
pelastus

Toiminta osoitti heti tar-
peellisuutensa.  Katumalla si-
jaitsevan Itäisen lähiökeskuk-
sen laajennetuissa tiloissa käy 
keskimääräin 30 ruokailijaa. 
Yksi heistä on Jouni Sihvo-
nen. Hän taputtaa tyytyväise-
nä vatsaansa ja toteaa: 

- Tämä, että saan käydä syö-
mässä täällä, merkitsee mi-
nulle todella paljon, koska 
olen pienituloinen.  Rahat ei-
vät riitä millään koko kuu-
kaudeksi, ja kun täältä saa 
ruokaa, rahaa säästyy sitten 
johonkin muuhun. Olen käy-
nyt syömässä täällä heti alus-
ta saakka. 

Sihvonen ei myöskään alle-
kirjoita oppilaiden valituksia 
ruuan laadusta. 

- Ruoka erittäin hyvää ja 
monipuolista.  On salaattia 
ja muutakin lisuketta. Mie-
lestäni tämä on perushy-
vää ruokaa. Toivoisin, että il-
maisruokaa voisi olla tarjolla 
useampanakin päivänä. 

Laajentaminen 
suunnitelmissa

Sihvosen toive saattaa to-
teutua, sillä Lindholmin mu-
kaan se olisi jopa toivottavaa 
Tekmenkin puolesta. 

- Laajentaminen vaa-
tii kuitenkin lisäresursse-
ja toimijoilta esimerkiksi 
kuljetuksiin, mutta alun pi-
lottikokeilun myötä laajentu-
minen voisi myöhemmin olla 
täysin mahdollista, Lindholm 
toteaa. 

Käytännössä tämä merkitsi-
si sitä, että Vapaakirkolla voi-
si käydä syömässä joka päivä 
ja lähiökeskuksissa aina kol-
mena päivänä viikossa. 

Lähiökeskuksella muuten-
kin viihtyvä Sihvonen liput-
taa myös yhteisöllisyyden ni-
miin.  Hän näkee ruokailussa 

Tyytyväiset ruokailijat Marja Laineinen ja Pipsa Alho pitävät erityisesti laatikkoruuista. 
- Kun on kerta mahdollisuus tällaiseen, täytyy tämä käyttää.  Ruoka on tosi kallista tänä 
päivänä, kaksikko tietää.

Koululaisten ylijäämä hyötykäyttöön

Itäisen lähiökeskuksen ja Vapaakir-
kon pöydistä Hämeenlinnassa kuu-
luu iloista puheensorinaa. Ilmainen 
ateria maittaa ja koulujen ylijäämä-
ruoka katoaa nopeasti parempiin 
suihin.

monia hyviä puolia.  
- Kun tuossa kylki kylkeä 

vasten istutaan, syödään ja 
höpötellään, niin siinä pik-
kuhiljaa tutustuu ja saa uusia 
ystäviä, Sihvonen myhäilee. 

 
Aina ruokaa 
ei jää

Aivan Hämeenlinnan kes-
kustassa sijaitsevan Vapaa-
kirkon ruuanjakelun hoitavat 
vapaaehtoistyöntekijät ruu-
an hakemisesta aina astioi-
den tiskaukseen ja siivoami-
seen saakka.   

- Tähän mennessä systeemi 
on toiminut oikein hyvin.  Pi-
hassa on kyltit niinä päivänä, 
kun ruokaa on, sillä ihan joka 
kerta ylijäämäruokaa ei ole 
kouluilta jäänyt, pastori Arto 
Kortemaa Vapaaseurakun-
nasta toteaa.  

Kuivin suin ja tyhjin vatsoin 
ei tarvitse kuitenkaan lähteä. 

- Jos ruokaa ei kouluilta jää, 
meillä on kuitenkin kahvi-
pannu kuumana ja tulijoil-
le tarjotaan kahvit ja pientä 
purtavaa, Kortemaa lupaa. 

”Ihmisillä on Suomessa 
oikeasti nälkä”

Yksi vapaaehtoistyönteki-
jöistä on Sirpa Peltonen. 

- Olen halunnut aina olla 
auttamassa ihmisiä. Tämä on 
minulle mielekästä ja on suu-
ri ilo auttaa lähimmäistä täl-
lä tavalla.  

Peltosen mukaan keskivii-
kon ruokailussa saavutettiin 
ennätys, paikalla oli 28 näl-
käistä ruokailijaa.  Vapaakir-
kon salin pöytä on aina kau-
niisti katettu tulijoille. 

Siistissä, modernissa keitti-

Lämmintä ruokaa 
nälkäisille

Moni 

näkee nälkää 

Suomessa



15

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Jari Ronkainen ot-
taa blogissaan kantaa kan-
salaispartiointiin. Ronkainen 
pitää aiheesta syntynyttä kes-
kustelua turhan kärjistyneenä 
ja kieltoajatuksia erikoisina.

– Tuntuu siltä, että järjellinen 
keskustelu unohtuu ja pyri-
tään etsimään vikoja niin kan-
salaisten partioinnista kuin 
toimintaa vastustavista. Poliit-
tinen keskustelu on tietyissä 
piireissä edennyt siihen, että 
nyt pitää kieltää katupartioin-
ti. Toki perinteiseen suomalai-
seen tyyliin, vaikka ongelmia 
ei ole tullut vastaan, Ronkai-
nen ihmettelee.

– Katupartiointi lähti liikkeel-
le turvapaikanhakijoiden tul-
vimisesta Suomeen. Taharrush 
gamai -ilmiön rantautuminen 
Eurooppaan vielä korostaa 
tätä. Osa kansalaisista toteaa, 
että turvallisuudentunne on 
heikentynyt ja osittain myös 
siksi, ettei poliisi näy tarpeeksi.

Ronkaisen mielestä katu-
partiot olisivat tarpeettomia, 
jos turvapaikkapolitiikka oli-
si kunnossa – ja jos poliisi toi-
mimisen lisäksi myös näkyisi 
ja kuuluisi.

– Myönnän, että poliisin toi-
mintaan pitää panostaa edus-
kunnan toimesta enemmän, 
ja juurikin siihen perinteiseen 
poliisityöhön eikä johtopor-
taaseen.

Ministeritkin 
kauhistelevat

Ronkainen ihmettelee, miksi 
sisäministeri Petteri Orpo nä-

kee katupartiot turvallisuutta 
heikentävänä.

– Sisäministeriön kanslia-
päällikkökin on syvästi huo-
lissaan ja tekee töitä tämän 
eteen. Osa ministereistämme 
on kauhuissaan. Tämä pyörii 
täysin yhden tunnetun katu-
partiointia eri paikkakunnilla 
toteuttavan porukan ympäril-
lä ja siihen päälle Asikkala ja 
menneisyyden kaivelu, Ron-
kainen toteaa.

– Tämä tuntuu olevan hys-
teerikoille kiireellinen asia, 
toisin kuin esimerkiksi maa-
hanmuuttopolitiikan korjaa-
minen, talouden tasapainotta-
minen tai työpaikkoja lisäävän 
yritystoiminnan edellytysten 
parantaminen. Kieltoa vaa-
tivat: miten menee niin kuin 
omasta mielestä?

Selvitystyö hukkaan 
heitettyä aikaa

Ronkainen painottaa, että 
vaikka jonkun partion toimin-
nassa olisi epämääräisiä piir-
teitä, se ei tarkoita sitä, että 
koko partiointi on pahasta.

– Sama partio todennäköi-
sesti puuttuu myös moniin 
muihin asioihin. Niitä meil-
lä riittää. Kuka auttaa tienpos-
keen sammunutta nuorta? 
Kuka auttaa eksynyttä muis-
tisairasta mummoa ja vaaria? 
Kun auto tai mopo on simah-
tanut tienposkeen, niin kuka 
pysähtyy auttamaan? Näi-
tä erilaisia tilanteita voi olla 
vaikka kuinka – ja samalla au-
tetaan poliisia ja vartijoita, 
unohtamatta niitä lapsiperhei-

Ronkainen katupartioiden kieltämisestä:

- Toimintamallin voisi laajentaa vaikka koko Suomea katta-
vaksi, Marianne Roine visioi. 

- Katupartiointi lähti 
liikkeelle turvapaikanha-
kijoiden tulvimisesta
Suomeen, Ronkainen 
muistuttaa.

Kohua herättäneet katupartiot jakavat mielipiteitä. Perussuo-
malaisten kansanedustaja Jari Ronkaisen mielestä ihmisen 
auttamisen halua ei pidä rajoittaa.

össä häärää monta emäntää 
ja ruuanjako käy näppärästi. 
Jonossa ei tarvitse kauaa jal-
kojaan rasittaa. 

- Täällä käy syömässä kai-
kenikäisiä ja kaikenlaisia ih-
misiä. On opiskelijoita, elä-
keläisiä ja työttömiä sekä 
työssäkäyviä, joilla on tiuk-
kaa.  Myös vanhuksia on run-
saasti.  Ruokailun myötä hei-
dän tulee lähdettyä kotoa 
ihmisten ilmoille ja saatua sa-
malla liikuntaa. Tällä tapah-
tumalla on useita eri ulot-
tuvuuksia, joita ei heti tule 
välttämättä ajatelleeksikaan, 
Peltonen painottaa. 

Hän on nähnyt henkilökoh-
taisesti sen, että Suomessa 
on ihmisiä, joilla on oikeas-
ti nälkä. 

- Koulujen ylijäämäruoka-
jakelusta kannattaa muiden-
kin ehdottomasti ottaa oppia 
ja mallia. Toimintaa kannat-
taa laajentaa Suomessa ja ni-
menomaan niin, että ruoka 
tuodaan lähelle ihmistä, Pel-
tonen vetoaa.

Toimintamalli 
koko Suomeen?

Toiminnanohjaaja Roineen 
mukaan vuoden lopussa olisi 
tarkoitus tehdä yhteenvetoa 
siitä, mitä on opittu ja miten 
jakaa tietoa muille tahoille, 
jotta kaikki halukkaat voisi-
vat tulla mukaan. 

- Ensin kasaamme yhteen 
työntekijöidemme mielipi-
teitä ja otamme yhteyttä Tek-
meen. Sieltä onkin tullut jo 
viestiä monista kouluista, jot-
ka jotka haluavat lähteä tähän 
mukaan. Olemme tehneet yh-
dessä Vapaakirkon ja Tekmen 
kanssa hyviä toimintapohjia, 
joita voimme jakaa halukkail-
le toimijoille niin Hämeen-
linnassa kuin muuallakin.  
Toimintamallin voisi laajen-
taa vaikka koko Suomea kat-
tavaksi, Roine visioi. 

TEKSTI TARJA LAPPALAINEN
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      TARJA LAPPALAINEN

den isiä ja äitejä, jotka ovat 
huolissaan lastensa turvalli-
suudesta.

– Ei ihmisen auttamisen ha-
lua pidä rajoittaa. On eri asia, 
jos partiointi johtaa tiettyjen 
ihmisryhmien vainoamiseen 
tai jos se on partioinnin tar-
koitus. Se ei ole missään ni-
messä hyväksyttävää. Silloin 
ei todellakaan ole kyse autta-
misesta, mutta ei siihen mi-
kään lakiin määritelty uusi 
kielto auta. Tällaisen selvitte-
ly on virkamiesten hukkaan 
heitettyä aikaa, Ronkainen 
toteaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

”Järjellinen keskustelu 
unohtunut”
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SUOMEN itsenäisyyden sa-
tavuotisjuhlavuoden kunni-
aksi perustettava uusi kansal-
lispuisto tulee Kainuuseen. 
Lakiesitystä Suomussalmen 
Hossaan ja Moilasenvaaralle, 
sekä Kuusamon Julman-Öl-
kyn alueelle perustettavasta 
kansallispuistosta ryhdy-
tään valmistelemaan ympä-
ristöministeriössä vielä tänä 
keväänä. Tässä yhteydessä 
päätetään myös tulevan kan-
sallispuiston nimestä ja lo-
pullisesta rajauksesta. 

Suunnitellun kansallis-
puiston pinta-ala on noin 11 
000 hehtaaria. Valtio omis-
taa nämä Natura 2000 -ohjel-
maan kuuluvat alueet koko-
naan. Kansallispuiston ydin 
on noin 9 000 hehtaarin laa-
juinen Hossan retkeilyalue. 
Tulevan puiston alueelta löy-
tyy kalevalaisia hongikkohar-
juja, hämyisiä aarnimetsiä 
sekä jyrkkiä, pystysuoria kal-
lioseinämiä.

Kalevalan 
syntysijoilla

Suomussalmen seutu so-
pii satavuotiaan itsenäisen 
Suomen juhlistamiseksi pe-
rustettavan kansallispuis-
ton paikaksi myös historian-
sa vuoksi. Kainuussa asuttiin 
jo 10 000 vuotta sitten, kun 
Helsingin ja Turun seudut 
olivat vielä veden peitos-
sa. Kivikaudelta ovat peräi-
sin esimerkiksi yli kuusi-
kymmentä erilaista kuviota 
käsittävät Värikallion kallio-
maalaukset Hossan retkeily-
alueella. 

Seutu kuuluu myös Suomen 
kansalliseepoksen – eli Ka-
levalan – syntysijoihin. Elias 
Lönnrotin ja hänen aikalais-

muistuttaa, että Hossa tulee 
perustamiskustannuksiltaan 
edullisimmaksi kaikista esil-
lä olleista Suomi 100 -juhla-
vuoden kansallispuistovaih-
toehdoista. 

- Valtio omistaa jo kaikki 
kansallispuistoon ehdotetut 
maa-alueet, joten erillistä ra-
hoitusta ei tarvita maanhan-
kintaa varten. Metsähallitus 
on tehnyt Hossan retkeily-
alueelle kattavat luontoin-
vestoinnit, ja alueelle on ra-
kennettu kansallispuiston 
vaatima infrastruktuuri: ak-
tiivinen luontokeskus, opas-
tein varustetut vaellusreitit, 
laavut, autiotuvat, varaustu-
vat ja mittava latuverkosto. 
Alueen metsätalouden hak-
kuutulomenetyksiksi Metsä-
hallitus on arvioinut noin 180 
000 – 200 000 euroa. Odo-
tettuihin hyötyihin nähden 
summa ei ole merkittävä.

Matkailu työllistää 
paikallisesti

Kaupunginjohtaja Tolonen 
kertoo, että alueen matkai-
luyrittäjät harkitsevat lisäin-
vestointeja Hossan seudulle. 
Positiivisia vaikutuksia alue-
talouteen odottaa myös pe-

Pirkko Mattila kiittää 
kainuulaisia huolellisesti 
tehdystä yhteishankkeesta 
kansallispuiston saamiseksi 
Hossaan.

russuomalaisten kansanedus-
taja Pirkko Mattila, jolle 
uuden kansallispuiston seu-
dut ovat tuttuja. 

- Olen käynyt sekä Julma-
Ölkyn kanjonijärvellä, Moila-
senvaaralla että Värikalliolla. 
Julma-Ölkky on vaikuttava, 
mutta alue on ennen kaikkea 
kokonaisuus. Toivottavas-
ti alueelle viriää kalastusmat-
kailua, jossa hyödynnetään 

myös lähialueiden eli Taival-
kosken ja Kuusamon puhtaita 
vesistöjä. Hallitusohjelmaan 
on kirjattu sinisen biotalou-
den hyödyntäminen, ja var-
sinkin kalastus on sitä.

Mattila muistuttaa, että 
matkailu on elinkeinona yksi 
Suomen kasvualoja. 

- Kansallispuistolla on hou-
kuttelevuutta, eikä sitä voi-
da ulkoistaa Kiinaan. Se 

“Kansallis-
puistolla on 

houkuttelevuutta,
eikä sitä voida 

ulkoistaa 
Kiinaan.”

Perussuomalaisten kansanedusta-
ja Pirkko Mattila uskoo, että uudella 
kansallispuistolla on positiivia vai-
kutuksia Kainuun aluetaloudelle.

Kainuulaista kansal-
lismaisemaa. Itsenäi-
syyden juhlavuoden 
kansallispuistohank-
keelle on varattu kolme 
miljoonaa euroa. Siitä 
noin 2,5 miljoonaa käy-
tetään Hossan kansal-
lispuiston saamiseksi 
juhlakuntoon kesän 
2017 avajaisiin mennes-
sä. Noin 0,5 miljoonaa 
käytetään valtion omis-
tamille maille Pork-
kalaan perustettavan 
luonnonsuojelualueen 
kustannuksiin.

SAKSAN mediaa on alettu epäillä tar-
koituksellisesta tietojen salailusta tur-
vapaikanhakijoiden tekemistä rikok-
sista. Peräti 40 prosenttia saksalaisista 
pitää maahanmuuttajien rikosuutisoin-
tia yksipuolisena. Erityisesti julkishallin-
non kaksi suurta televisiokanavaa ovat 
kuitenkin kieltäneet syytökset jyrkästi.

– Julkiset tiedotusvälineet ovat kehit-
tyneet punavihreän massavirran tie-

dotusvälineiksi. Sitä ei voi kiistää, tä-
räyttää pitkän journalistiuran Saksassa 
tehnyt Ronald Tichy.

Erityisesti saksalaisia arveluttaa medi-
an puheidenpyörtäminen. Kun lounai-
sessa Saksassa joukkoraiskattiin kaksi 
teinityttöä uudenvuoden yönä, paikal-
linen julkinen uutistoimisto SWR uu-
tisoi tapahtuneesta. Yhtiö kiirehti kui-
tenkin kertomaan – viranomaisten 

antaman tiedotuksen mukaan – ettei 
tekijöiden kansallisuus ollut mitenkään 
merkittävässä asemassa. Tekijöinä oli 
neljä syyrialaista turvapaikanhakijaa.

Kansalaismielipiteitä ohjataan myös 
valitsemalla uutiskuviin pakolaisnai-
sia ja lapsia, vaikka suurin osa maahan 
saapuneista turvapaikanhakijoista on 
nuoria miehiä.

Saksalaismedia menettämässä uskottavuutensa

Juhlavuoden kansallis-
puisto Kainuuseen

tensa ikivanhalta rajaseu-
dulta keräämät runot loivat 
vahvan pohjan suomen kie-
len kehitykselle ja kansallis-
tunnon heräämiselle. Mehi-
läisen, Suomen ensimmäisen 
aikakauslehden syntysanat 
lausuttiin nekin Suomussal-
mella vuonna 1834 Lönnrotin 
ja Suomussalmen kappalaise-
na toimineen Carl Saxan toi-
mesta. 

Melkein kaikki 
valmiina

Suomen tasavallan ensim-
mäinen presidentti Kaarlo 
Juho Ståhlberg syntyi vuon-
na 1867 Karhuvaaran pappi-
lassa Suomussalmessa. Sa-
massa pappilassa varttui 
myöhemmin kansalliskirjai-
lijoihimme kuuluva Ilma-
ri Kianto. 7. huhtikuuta 1917 
Suomussalmen kirkossa jär-
jestetyssä kansalaiskokouk-
sessa vaadittiin ensimmäisen 
kerran Suomelle julkisesti it-
senäisyyttä. Tuota itsenäi-
syyttä puolustettiin talvel-
la 1939-1940 Raatteen tien 
ja Suomussalmen taisteluis-
sa tavalla, joka nosti Kainuun 
koko maailman tietoisuuteen. 

Kainuussa ollaan tyytyväisiä 
uuden kansallispuiston saa-
miseen. Suomussalmen kau-
punginjohtaja Asta Tolonen 
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MINISTERIÖN mukaan Suo-
messa saa metsästää tänä tal-
vena enintään 46 sutta.

– Ministeriön esitys on liian 
lepsu, sillä susien lukumäärä 
on kasvanut räjähdysmäises-
ti. Susikannasta pitäisi poistaa 
vähintään puolet eli vähintään 
sata yksilöä, kansanedustaja 
Pentti Oinonen vaatii.

– Liian suuri susikanta täytyi-
si puolittaa ja metsästys tulisi 
kohdentaa yksittäisten eläimi-
en sijaan kokonaisten laumo-
jen poistamiseen, kansan-
edustaja Kari Kulmala sanoo.

Kulmala ja Oinonen peruste-
levat vaatimustaan sillä, että 
sudet aiheuttavat ihmisille 
pelkoa, vahinkoa kotieläimille 
ja vaikeuttavat perinteistä koi-
ralla tapahtuvaa metsästystä.

– Ihmisiä pelottaa, jos susi 
pyörii nurkissa. Perinteinen 
koirilla tapahtuva metsäs-
tys kärsii kun niitä ei uskalleta 
päästää metsään. Liian moni 
koira, lammas ja poro on jou-
tunut susien tappamaksi, Kul-
mala tietää.

Luonnonvarakeskuksen arvi-
on mukaan Suomessa on noin 
220–245 sutta, jotka elävät 
34–38 laumassa.

– Susia on metsästäjien yh-
teydenottojen perusteella 
useita satoja ja lisää tulee Ve-
näjältä, Oinonen kertoo.

Koira susien 
hampaisiin

Eniten susia on Pohjois-Kar-
jalassa, Kainuussa ja Pohjois-
Savossa. Rautavaaralla asuva 
Oiva Korhonen menetti 9-vuo-
tiaan Hukin hirvihaukusta 
syyskuussa.

– Olin harjoittamassa Hukia 
ja se oli haukkunut noin kolme 
tuntia. Haukku loppui ja otin 
yhteyden GPS-pantaan, mutta 
kuului pelkkää rahinaa. Menin 

katsomaan missä on vika ja 
löysin susien tappaman koira-
ni jäänteet, Korhonen kertoo.

Karjalankarhukoira Huki oli 
haukkunut Korhosen aseen 
tähtäimeen useat hirvipaistit. 
Nyt Korhosella on koulutetta-
vana kolmevuotias Hero, jolle 
myös meinasi käydä kalpaten.

– Ulkoilutin Heroa, joka juok-
si metsään ja ryntäsi sitten jal-
koihini. Sen perässä tuli susi. 
Se tuijotti minua vähän aikaan 
ja lönkytteli sitten pois paikal-
ta. Ne eivät pelkää ihmistä.

Korhonen tietää, että luon-
nonlaki voi olla julma.

– Susia saa olla, mutta vain 
yksi lauma riittää Pohjois-Sa-
voon. Yksittäisten susien pois-
taminen ei tunnu missään, sil-
lä ne lisääntyvät tehokkaasti.

Oman käden oikeus 
uhkaa

Rautavaaran, Sonkajärven, 
Varpaisjärven ja Vieremän 
kuntien alueella toimivat riis-
tanhoitoyhdistykset ovat ve-
donneet julkisesti päättäjiin 
kirjoituksella, joka julkaistiin 
Iisalmen Sanomissa 9. loka-
kuuta.

Vetoomuksessa todetaan, 
että koirametsästys on käynyt 
mahdottomaksi susien takia ja 
alueelta pitäisi poistaa ihmis-
arkuuden menettäneet ja koi-
ria tappavat susilaumat.

– Nyt on viimeinen aika an-
taa lisää lupia. Minulle on sa-
nottu, että pamahtaa, jos susi 
tulee kohdalle, Oinonen pal-
jastaa.

Suomessa on meneillään su-
den kannanhoidollisen met-
sästyksen toinen kokeiluvuosi, 
jonka tarkoituksena on löytää 
toimintamalli puuttua haittaa 
tai vahinkoa tuottaviin susiin. 
Yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on myös ehkäistä laittomia su-

Pentti Oinonen

Kari Kulmala

Perussuomalaisten kansanedustajat Kari 
Kulmala ja Pentti Oinonen eivät pidä 
maa- ja metsätalousministeriön esittämää 
suden metsästyskiintiötä riittävänä. 

Ihmisiä pelottaa, metsästäjien koirat vaarassa

sien tappamisia.
– Isoissa kaupungeissa ei tun-

neta todellista petotilannetta, 
jonka kanssa maaseudulla pai-
niskellaan. Päätösvalta vahinkoa 
aiheuttavien susien poistami-
sesta pitäisi tuoda mahdollisim-
man lähelle paikallista tasoa, 
Kulmala huomauttaa.

pysyy Kainuussa. Kansain-
välisiä vieraita varten lento-
liikenneyhteydet ovat välttä-
mättömiä. Minä toivon, että 
matkustajavirrat Kajaaniin, 
Kuusamoon ja Ouluun pysy-
vät riittävinä.

TEKSTI MARTTI LINNA
      KUVAT MARI LIMNELL/
      METSÄHALLITUS JA 
      PS-ARKISTO

EU solmi marraskuussa Turkin kanssa so-
pimuksen, jossa EU lupasi rahallista tu-
kea Turkille kolmen miljardin euron edes-
tä muun muassa pakolaisleirien ylläpitoon. 
Vastaavasti Turkin oli määrä pyrkiä hillitse-
mään pakolaisvirtaa Turkista Eurooppaan. 
Alku näytti lupaavalta. Nyt on selvinnyt, 
että hetkellinen notkahdus johtuikin vain 
välillä vallinneista huonoista keleistä.

Turvapaikanhakijoiden virran suuruus 

on nyt poliittinen kuuma peruna Saksassa, 
koska uudenvuoden yön aikana tapahtui 
naisten ahdistelu- ja ryöstöaalto. Suuttu-
mus ja järkytys pahenivat entisestään, kun 
pahimman häiriökaupungin Kölnin poliisi 
ilmoitti aluksi yön sujuneen hilpeissä mer-
keissä. Saksaan tuli viime vuonna noin 1,1 
miljoonaa turvapaikanhakijaa.

Viime vuoden syksyllä ihmissalakuljetta-
jat toimittivat Kreikan saarille noin 5 000 

ihmistä päivittäin. EU:n ja Turkin tekemän 
sopimuksen jälkeen ihmisiä saapui vähem-
män, mutta Kreikan maahanmuutosta vas-
taava ministeri Giannis Mouzalas kertoi ih-
misvirran palautuneen lähes ennalleen.

Mouzalasin mukaan Turkin viranomaiset 
eivät ole tehneet tarpeeksi salakuljettajien 
kiinniottamiseksi. Lisäksi Mouzalas kertoi, 
että yli puolet Kreikkaan tulleista ihmisistä 
on paperittomia.

EU tyytymätön Turkin toimiin pakolaiskriisissä

Susien määrä puolitettava?

Liian ankara 
esitys

EU-direktiivien mukaan susi 
on uhanalainen ja tiukasti 
suojeltava laji. Luonnonsuo-
jeluliiton puheenjohtaja Risto 
Sulkava pitää 46 suden kaa-
tokiintiötä liian suurena.

– Kiintiö on melkein tuplas-
ti suurempi kuin viime talve-
na eli se on turhan suuri su-
sikannan kasvuun nähden. 
Katsotaan nyt tämä kaksi-
vuotinen kokeilu loppuun ja 
päätetään sitten miten toimi-
taan. Oleellista on salamet-
sästyksen poistaminen, Sul-
kava sanoo.

Sulkava ei tyrmää haittaa 
aiheuttavien susien tappa-
mista, mutta pitää Oinosen 
ja Kulmalan esittämää kaato-
määrää ylimitoitettuna.

– Jos syntyisi lauma, joka 
tekee erityistä vahinkoa, niin 
silloin se kannattaisi poistaa 
nimenomaan tihentymäalu-
eilla. Susikannan vähentämi-
nen Oinosen ja Kulmalan ta-
paan aiheuttaisi puolestaan 
sen, että käytännössä ne hä-
vitettäisiin kokonaan. Sit-
ten meillä ei olisi enää susi-
en salametsästysongelmaa, 
kun ei olisi susiakaan, Sulka-
va toteaa.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA
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