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Miten tasa-
arvoinen avioliitto-
laki vaikuttaa 
adoptioihin?

”Turhat 
vaaratilanteet 
liikenteessä 
vähenevät”

”Silmiä 
avaava 
kokemus”

PS-kansanedustaja 
ehdottaa kameratolppiin 
tehostevärejä

Kike Elomaa vietti päivän 
vanhustenhoitajana

”Paskalaki” 
loppusuoralla:
Helpotus vähävaraisille 
ikäihmisille

Entistä harvempi nuori saa vakituisen työpaikan

Asunnon saantia helpotettava
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

LAUANTAI 3.9. Yle julkaisee laajan juttukokonaisuuden otsikolla: ”Entä 
jos sinut käännytettäisiin? Kokeile Ylen journalistista peliä.” Journalisteina 
Eero Mäntymaa ja jostain kumman syystä myös Katju Aro, perusteilla ole-
van feministipuolueen puheenjohtaja. Samana päivänä Mäntymaa julkaisee 
näkökulmakirjoituksen: ”Lähtisitkö Irakin sekasortoon, vai jäisitkö Suomen 
marginaaliin?”
7.9. Eläkkeelle jäänyt poliisiylijohtaja Mikko Paatero julkaisee kirjansa ja va-
roittaa vastaanottokeskuksissa tapahtuvasta järjestäytymisestä. Viranomai-
set antavat Paateron mukaan silotellun ja liian positiivisen kuvan tämän het-
ken tilanteesta. Ylen uutistenlukija Matti Rönkä ei arviota niele vaan pohtii 
pääuutislähetyksessä, ”horiseeko” Paatero vai markkinoiko hän kirjaansa. 
Hufvudstadsbladet tuohtuu ja antaa ymmärtää, että Paatero kiihottaa väki-
valtaan. Keskisuomalainen puolestaan arvelee eläkkeelle jääneen poliisiyli-
johtajan menettäneen todellisuudentajunsa.
8.9. Pariisi. Kolme perheenäitiä ajaa sytyttimellä ja kaasupulloilla täytetyn re-
kan Notre Dame –kirkon viereen. Äityleiden muodostama Isis-solu pidäte-
tään. Asia uutisoidaan Suomessa lyhyinä sähkeinä. 
9.9. Yhdysvallat. Presidenttiehdokas Hillary Clinton leimaa Donald Trum-
pin kannattajat surkimuksiksi. 
10.9. Uusnatsi potkaisee miestä Helsingissä Asema-aukiolla. 
10.9. Uutta kirjaansa Helsingin Sanomissa markkinoiva Jari Tervo arvioi 
suomalaiset autisteiksi ja autistit rasisteiksi. Ettei asia jäisi epäselväksi, hän 
moittii maahanmuuttoon torjuvasti suhtautuvia paskasakiksi ja roskaväeksi. 
11.9. Otanmäki. Kaksi Suomeen saapunutta irakilaista turvapaikanhakijaa 
ryöstää kajaanilaismiehen ja kuristaa hänet kuoliaaksi. 
12.9. Yle uutisoi Otanmäen tapon olevan ”yksittäistapaus”. 
15.9. Otanmäessä järjestetään mielenilmaus, surmapaikalle viedään kynttilöi-
tä. MTV moittii paikalla olijoita uhoamisesta, Kainuun Sanomat kutsuu hei-
tä valkoiseksi roskaväeksi. 
16.9. Ylen Eero Mäntymaa uutisoi: ”Vastaanottokeskuksissa ei ole näkyvis-
sä mitään merkkejä vaarallisesta järjestäytymisestä”. Samana päivänä Mänty-
maa julkaisee toisen uutisen, jonka mukaan ”Turvapaikanhakijoihin liittyvät 
hälytystehtävät romahtivat”. Tietotekniikkaforum Muron verkkokeskusteli-
jat vertaavat Mäntymaata Irakin ylitsepursuavasta propagandastaan tunnet-
tuun informaatioministeriin Muhammad Saeed al-Sahhafiin. 
16.9. Helsingin Uutiset kirjoittaa Otaniemen teekkarikylän tapahtumista, jos-
sa Bengin Tanriverdin ja Ahmet Vurgun yrittävät tappaa naista auttanut-
ta miestä lyömällä tätä pesäpallomailalla päähän, kunnes tämä ei enää kyke-
ne puolustautumaan. 
16.9. Nurmijärvi. Rauhan puolesta pelattu kahden vastaanottokeskuksen vä-
linen futisottelu päättyy joukkotappeluun. 
17.9. Minnesotassa Yhdysvalloissa somalimies tiedustelee ohikulkijoilta, 
ovatko nämä muslimeja ja vastauksen saatuaan puukottaa kahdeksaa. Isis il-
moittaa myöhemmin, että iskijä oli järjestön inspiroima soturi. 

Samana päivänä New Jerseyssä räjähtää putkipommi. Räjähdys oli kohdis-
tettu juoksutapahtumaan, mutta myöhästymisen vuoksi kuolonuhreilta väl-
tytään. Alueelta löydetään kolme muuta räjähdettä. Yksi pommi räjähtää 
Chelseassa. Seuraavana päivänä Manhattanilla räjähtää pommi. 29 loukkaan-
tuu. Lähialueelta löytyy lisää pommeja. Katuja turvaamaan lähetetään tuhat 
poliisia. Afganistanilainen Ahmad Khan Rahami pidätetään tulitaistelun jäl-
keen. 
17.7. Helsinki. Asema-aukiolla viikkoa aikaisemmin pahoinpidelty mies kuo-
lee. Eero Mäntymaa kirjoittaa. 
19.9. Uutisia Saarijärveltä. Kaksi päihtynyttä turvapaikanhakijaa ahdistelee 
itseään puolta nuorempia 14- ja 15-vuotiaita tyttöjä. 
19.9. Kaleva uutisoi tapauksesta, jossa vainoa paennut turvapaikanhakija saa 
tarpeekseen biljardipelistä ja lyö vastaanottokeskuksessa toista turvapaikan-
hakijaa kaulan alueelle lankasaksilla useita kertoja.
19.9. Ville Niinistö (vihr.) torjuu Ylellä yhden A-studiollisen verran uusnat-
sien rasismia ja vihapuhetta. 

Hmm. Eikö vihreiden leirissä oikeasti nähdä kaikkien ympärillämme rähise-
vien porukoiden väkivaltaisia tekoja? Vai eikö niitä haluta nähdä? 

Punavihreiden ajattelutapa saattaa oudoksuttaa, mutta sen seuraaminen 
helpottuu, kun muistaa että punavihreässä maailmassa asioita ei arvoteta sen 
mukaan, ovatko teot itsessään hyviä vaan sen mukaan, onko tarkoitus pyrkiä 
hyvään lopputulokseen. Exitus acta probat. Tarkoitus pyhittää keinot. 

Miksi punavihreä eliitti katsoo paskasakkiin kohdistuvia väkivallantekoja 
läpi sormien ja luonnemurhaa viestintuojat? Siksi, koska se kuvittelee ole-
vansa hyvällä asialla eikä välitä seurauksista. 

Tällaisessa ajattelussa on pieni ongelma. Historia tarjoilee meille runsaan 
määrän esimerkkejä valtioista, jotka ovat valjastaneet koko yhteiskunnan 
tiettyä aatetta ajamaan, ja siinä samalla tukahduttaneet mielipidevapauden. 
Kansalaisten turvallisuudella ei ole ollut niin suurta väliä, sillä onhan asiat 
tehty korkealentoisten päämäärien vuoksi. Historia on antanut tällaiselle toi-
minnalle nimen. Se nimi on totalitarismi.

Surkimusten syyskuu

EDUSKUNTA kävi vihdoin lähetekes-
kustelun ns. paskalain uudesta, raikkaam-
masta versiosta, jota perussuomalaiset 
ovat olleet tekemässä. Laki vapauttaa 200 
000 kuivan maan kotia kalliista viemäri-
investoinnista. Laki tulee voimaan tam-
mikuun alussa 2017.

Esitystä kannattivat kaikki muut, paitsi 
yksi vihreiden ja yksi SDP:n edustaja, jot-
ka pitivät dogmaattisesti kiinni kuntien ja 
ympäristöviranomaisten oikeudesta päät-
tää maaseudulla asuvien kansalaisten asu-
misesta ja jätevesien järjestelyistä.

Alun perin esitys oli tiukempi

Esityksen esitteli ympäristöministeri 
Kimmo Tiilikainen (kesk.). Hän ei kui-
tenkaan maininnut, että ympäristöminis-
teriön alkuperäinen esitys oli vielä vuosi 

sitten niin tiukka, että se olisi rajoittanut 
vahvasti vanhojen mummonmökkien kor-
jauksia.

Asiaan vaikutti ratkaisevasti rakennus-
alan asiantuntija, perussuomalaisten kan-
sanedustaja Martti Mölsä.

- Alun perin esityksen teksti oli tiukem-
pi: jo julkisivujen rakentaminen tai läm-
pöeristysremontti olisi pakottanut myös 
viemärijärjestelmien uusimista tiukim-
pien säännösten mukaisesti. Se olisi ra-
joittanut merkittävästi mahdollisuuksia 
korjata ja parantaa vanhaa taloa, vaikka 
muutos ei liittyisi vesien käsittelyyn.

”Vähävaraisia kuritettu 
täysin syyttä”

Uusittu laki vapauttaa ennen vuotta 
2004 rakennetut kiinteistöt viemärinra-

Viime vuosien kuuma peruna, niin sanottu 
”paskalaki” on saatu lopulta aisoihin. Hallituk-
sen tuore esitys ratkaisee aiempien hallitusten 
luomat ongelmat.

”Paskalaki” vi
Yli 200 000 taloutta säästyy kalliilta 

Alun perin esityksen 

teksti oli tiukempi
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imein loppusuoralla 
viemäriremontilta

kennuksen määräajasta muualla paitsi rannoilla ja 
pohjavesialueilla.

- Hallituksen esitys korjaa historiallisen, poliitti-
sen virheen, jonka vuoksi etenkin haja-asutusalu-
eella asuvia vähävaraisia kansalaisia on kuritettu 
täysin syyttä. Matti Vanhasen (kesk.) toisen halli-
tuksen aikana ympäristöministeriö valmisteli jäte-
vesiasetuksen, joka oli epäoikeudenmukainen: sen 
mukana moni mökin vaari ja mummo joutuivat pa-
nemaan viimeisen roponsa likoon epäonnistuneen 
asetuksen valmistelun johdosta, Mölsä sivalsi.

– Nyt on onneksi toinen ääni kellossa. Päätös lain 
kumoamisesta on tehty vaatimuksestamme. Itse 
näissä neuvotteluissa olleena tiedän, että vääntöä 
oli, mutta periksi ei annettu. Perussuomalaiset ovat 
johdonmukaisesti taistelleet asian korjaamisek-
si vuosia. Viime vaalikaudella teimme lakialoitteen 
asetuksen kumoamiseksi. Nyt laki sallii jopa asun-
non laajentumisen.

Viemäröinti pakollista rannoilla 
ja pohjavesialueilla

Mölsä huomauttaa, että ympäristö on otettu huo-
mioon myös uudessa esityksessä.

– Vesistöissä on 100 metriä raja tietenkin. Pitää-
hän ympäristöäkin suojella, 30.10.2019 on raja niis-

sä rakennuksis-
sa. Muissa vasta 
sitten, jos viemä-
rijärjestelmään 
tehdään muu-
toksia tai uudis-
rakennukseen 
verrattavia raken-
nustoimenpiteitä. 

- Vastaavat 
muutokset kuin 
rannoilla täytyy 
tehdä myös poh-
javesialueilla.

Laki päättää 
vuosia kestäneen 

kädenväännön. Ja vielä viime metreilläkin piti 
kamppailla.

– Oli tärkeää, että saatiin pois kohdat, joissa 
liian pienet muutokset olisivat laukaisseet vie-
märeiden uusimisen, kuten pienet julkisivujen 
muutokset, Mölsä totesi.

Lakia moitittiin lähinnä vain vihreiden suun-
nalta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

“Keskustalaisten 

toiminta on 

aiheuttanut ihmisille 

monta itkua.”

Martti Mölsä

Perussuomalaiset 
korjasi vääryyden
KANSANEDUSTAJA Pentti Oino-
nen pitää kohtuuttoman jäte-
vesiasetuksen korjaamista esi-
merkkinä perusuomalaisten 
tinkimättömästä työstä kansan 
parhaaksi.

– Suomen kansa näki, että pe-
russuomalaiset ajaa politiikkaa, 
joka mahdollistaa maaseudulla 
elämisen ja asumisen, Oinonen 
sanoi Suomen Uutisille jo tou-
kokuussa.

Jo alkujaan epäonnistunut 
laki haja-asutusalueiden jäteve-
sien käsittelystä tuli käsittelyyn 
vuonna 2003 ympäristöministe-
ri Jan-Erik Enestamin (r.) aikana. 
Enestamin jälkeen kohtuutto-
man jätevesiasetuksen sorvaa-
mista jatkoi keskustan entinen 
ympäristöministeri Paula Lehto-
mäki ja sen hyväksyi Matti Van-
hasen (kesk.) hallitus.

Jätevesiasetuksen tarkoitus 

oli vähentää vesistöjen saastu-
mista. Käytännössä kävikin niin, 
että mökin mummo velvoitet-
tiin ostamaan kymppitonnilla 
toimimaton laite.

– Miten eläkeläisillä olisi muka 
varaa tehdä kalliita puhdistus-
laitehankintoja? Kyllä kansa on 
ollut toreilla vihainen vanhan 
lain laatijoille. Onneksi laki kor-
jaantuu, Oinonen sanoo.

Suurin vastuu läpimädästä jä-
tevesiasetuksesta lankeaa Oino-
sen mielestä keskustan leiriin.

– Vaikka ollaan hallitukses-
sa, niin tämä on ollut keskustan 
moka. Ihmiset ovat joutuneet 
laittamaan turhaan rahaa kank-
kulan kaivoon. Keskustalaisten 
toiminta on aiheuttanut ihmisil-
le monta itkua. Onneksi on pe-
russuomalaiset, joka ymmärtää 
mitä kansa tarvitsee.
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EUROOPAN komission pu-
heenjohtaja Jean-Claude 
Juncker esittää EU:lle yh-
teistä operaatioesikuntaa so-
tilas- ja siviilioperaatioi-
ta varten. Jo aiemmin ovat 
Ranska ja Saksa esittäneet 
vastaavaa. Juncker kannat-
ti myös Naton ja EU:n yhteis-
työn tiivistämistä hiljattain 
pitämässään linjapuheessa.

Olemmeko nyt saamassa 
eurooppalaisen Naton, jos-
ta nykyinen presidentti Sau-
li Niinistö puhui jo edellisen 
vaalikampanjansa yhteydessä 
kymmenen vuotta sitten?

- Siihen on vielä pitkä mat-
ka, mutta ehkä tässä kuiten-
kin siihen suuntaan katso-
taan, otetaanko niitä askelia, 
puolustusministeri Jussi Nii-
nistö toteaa.

Sauli Niinistöhän toivoi 
vaalikampanjassaan vuonna 
2006 Euroopan ottavan itse 
entistä enemmän vastuuta 
omasta puolustuksestaan niin 

Naton kuin EU:nkin puitteis-
sa. Niinistö nimitti tätä eu-
rooppalaiseksi Natoksi. Rans-
ka ajoi tuolloin vastaavaa 
linjaa, mikä oli kovasti Niinis-
tön mieleen.

Britannia puolestaan ajoi 
vahvaa transatlanttista lin-
jaa, jossa puolustus hoide-
taan Naton puitteissa Yhdys-
valtain tuella. 

Brexit antaa painoa 
Junckerin puheille

Niinistön mielestä Juncke-
rin sanoille antaa painoa se, 
että Britannia on nyt lähdös-
sä EU:sta.

- Junckerin puheilla on nyt 
kantavuutta enemmän kuin 
aikaisemmin, kun Britan-
nia on lähdössä EU:sta. Bri-
tanniahan johdonmukaises-
ti vastusti tällaisia aloitteita, 
Niinistö muistuttaa.

Brexitiä Niinistö ei pidä uh-
kana Euroopalle eikä Suo-

melle, sotilaspoliittisesti sen 
asian kanssa voidaan elää.

- Euroopan unionin sotilas-
poliittisen yhteistyön kehittä-
minen jää nähtäväksi. Saksa 
ja Ranska ovat ottamassa as-
kelia tähän suuntaan, Niinis-
tö sanoo.

Esikunnan 
perustaminen 
voi olla perusteltua

Niinistö myöntää, että 
Junckerin esittämän operaa-
tioesikunnan perustaminen 
voisi olla perusteltua EU:lle, 
jolla on joitakin operaatioita 
meneillään nytkin esimerkik-
si Välimerellä.

- Toisaalta mitä Nato-maat 
sanovat, kannattavatko ne 
päällekkäisten järjestelmien 
rakentamista, Niinistö pohtii.

Junckerin puhe antaa Nii-
nistön mukaan osviittaa siitä, 
mihin suuntaan syksyn mit-

Euroopalla on vielä työtä puolustusyhteistyön syven-
tämisessä, mutta suunta on hyvä. Näin arvioi puolus-
tusministeri Jussi Niinistö komission puheenjohtaja 
Jean-Claude Junckerin pitämää linjapuhetta.

EU:n puolustus-
yhteistyön 
tiivistäminen 
on Suomen etu 

Puolustusministeri Niinistö:

taan pidettävissä puolustus-
alan kokouksissa ollaan me-
nossa.

Huoltovarmuus 
tärkeää Suomelle

Niinistö painottaa, että yh-

teistyössä huoltovarmuus 
merkitsee Suomelle enem-
män kuin muille EU-maille, 
jotka ovat enemmän keske-
nään naimisissa. Suomi on ta-
vallaan kuin saari.

- Olen vienyt huoltovar-
muuden asiaa monessa ko-

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker haluaa 
EU:lle yhteisen operaatioesikunnan sotilas- ja siviiliope-
raatioita varten.

Brexit 

ei ole uhka 

Euroopalle 

eikä Suomelle.

Taksiliikenne pysyy 
suomalaisissa käsissä

HALLITUSNEUVOTTE-
LUISSA sovittiin, että jouk-
koliikenteestä tehdään entistä 
parempi. Otetaan päättäväi-
sesti kaikki ne keinot käyt-
töön, joilla sujuva matkan-
teko turvataan joka puolella 
Suomea, sanoo perussuoma-
laisten kansanedustaja, lii-
kennevaliokunnan puheen-

johtaja Ari Jalonen.
- Perussuomalaiset pitää 

tärkeänä, että liikennekaa-
ri etenee. Suomi on uudistuk-
sen myötä maailman kärjessä 
mobiiliteknologian hyödyntä-
misessä joukkoliikenteessä.

- Varsinkin maaseudun lii-
kenneyhteydet olivat huole-
namme uudistusta tehtäessä. 

Taksi on usein joukkoliiken-
neketjun ensimmäinen toimi-
ja. Luotettava taksijärjestel-
mämme ja jo valmiiksi alan 
vahva digitalisaatio mahdol-
listavat maaseudulla asumi-
sen ja yrittämisen osaltaan 
tulevaisuudessakin.

Sen vuoksi pidimme tiukasti 
kiinni siitä, ettei taksiliiken-

Liikennepolitiikan laaja uudistus eli liikennekaari on 
yksi hallituksen kärkihankkeista, jossa näkyy vahvasti 
perussuomalaisten kädenjälki.  

nettä täysin vapauteta, se säi-
lyy luvanvaraisena, Jalonen 
sanoo.

Taksien 
mukanaolo 
tärkeää

Jalonen painottaa, että Suo-
men joukkoliikenteen ko-
konaisuudistus voi toteutua 
vain, jos liikenneketjun jokai-
nen lenkki on luotettava.

- Taksien mukanaolo on siis 
äärettömän tärkeä asia. Jos 
taksiala olisi vapautettu kai-
kesta sääntelystä tai jätetty 
liikennekaaren ulkopuolelle, 
uudistus ei toteutuisi täydes-
sä mitassaan.

- Vaadimme myös, että tak-
seilla pitää olla riittävästi ai-
kaa valmistautua uudistuk-
seen. Uudistus astuu voimaan 

heinäkuussa 2018, puoli 
vuotta alkuperäistä suunni-
telmaa myöhemmin.

Yrittäjän 
kotipaikan on 
oltava Suomi

Jalonen sanoo perussuoma-
laisten pitäneen huolta siitä, 
että taksiyrittäminen säilyy 
Suomessa.

- Yrittäjän kotipaikka voi 
olla vain Suomi, yrityksellä 
pitää olla suomalainen y-tun-
nus ja auton pitää olla rekis-
teröity Suomeen. Virolainen 
autoilija ei voi tulla heittä-
mään keikkaa Helsingin yö-
hön ja palata aamulla lautalla 
kuskaamaan risteilymatkus-
tajia Tallinnaan, ainakaan il-
man edellä mainittuja ehtoja, 
Jalonen painottaa.
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TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

TORILLA TAVATAAN

 KOLUMNI

MINULLA on kokemusta koko puolueen olemassaolon ajalta. Tarinamme 
on uskomaton - ja se jatkuu. Kannatuksemme perustuu rehellisyyteen ja te-
kemiseen. Tämä peruslinjamme on haastettu ja itsetuntoamme on horjutet-
tu. Se heijastuu gallupeissa.

ME emme saa mennä kuoreemme. On päivänselvää, että puolue ei ole pet-
tänyt mitään, eikä ketään. Kaikkea emme ole saaneet aikaiseksi. Hallitus on 
kolmen kauppa. Meidän pitää haastaa kritiikki. Omilla ehdoillamme. 

PERUSSUOMALAISIA kohdellaan eri säännöillä kuin muita toimijoita. 
Kun tunnettu koomikko tai toimittaja syyllistyy ala-arvoiseen nimittelyyn 
meitä kohtaan, se on muka sarkasmia ja huumoria. Kun joku persu keulii, 
on koko puolue muka rasistinen ja ihmisvihamielinen. Kaksoisstandardi re-
hottaa. 

NYT meistä otetaan mittaa. Hyvinä aikoina on helppoa. Myös perussuoma-
laisissa. Politiikka ei ole mitään rakettitiedettä. Tämä on arkista hommaa, 
sitkeyttä tarvitaan. Luovuttaminen ei koskaan tuota mitään. Takaiskut kuu-
luvat elämään ja politiikkaan. Aina tulee uudet tilaisuudet ja uudet vaalit.

PUOLUE ei voi olla pelkkä vaaliorganisaatio. Se on yhdessäoloa ja yhdes-
sä tekemistä. Toreilla tavataan. Se on parasta. Olla ihmisten kanssa tekemi-
sissä. Myönteistä kerrottavaa on paljon…kuten, että Guggenheimiin ei tule 
valtion rahaa.

MAAHANMUUTTOA kritisoidaan. Tosiasia on, että ilman perussuoma-
laisia asiat olisivat paljon huonommin. Linjan muutos näkyy selvästi. Saa-
han siitäkin vinkua. Luuleeko joku todella, että vasemmisto ja vihreät hoi-
taisivat asian paremmin? Oppositiosta olisi karua seurata katseella, kun 
punavihreät vetäisivät linjaa. Saisihan siinä blogeja kirjoitella...

SITÄ saa, mitä tilaa. Perussuomalaiset saavat mitä ansaitsevat. Se ei tule 
luonnonlakina. Siihen voi vaikuttaa. Me emme ole saaneet helppoa elämää, 
siksi vastamäkeen on vastenmielistä puskea, etenkin, jos omien joukossa ja 
joukosta on pelokkuutta. Katse irti kengänkärjistä. Meillä ei ole hävettävää.

PERUSSUOMALAISUUTTA on puolustettava. Määrätietoisesti ja pelot-
ta. Puoluettamme brändätään raa´asti rasistiseksi ja lupaustensa pettäjäksi. 
Meidän ei pidä tähän alistua. Valhe pitää torjua, olivat prosentit sitten yksi 
tai kaksikymmentäyksi. 

EHDOKASHANKINTAAN VAUHTIA

HAASTAN jokaisen puolueen jäsenen ehdokkaaksi. Kun sen lisäksi jo-
kainen meistä hankkii vähintään yhden ehdokkaan, voitamme vaalit. Olen 
hommannut tähän mennessä kaksikymmentäyksi ehdokasta. Tiedän, että 
parempiakin hankkijoita varmasti on, toivottavasti monta - ja minäkin jat-
kan hakemista.

TÄSSÄ mitataan kentän voima. Näitä asioita ei hoideta kellokkailla, vaan 
yhteisellä työllä. Lähden itsekin ehdokkaaksi. Se oli ensimmäinen hommat-
tu suostumus. Helpotti muuten muidenkin mukaan haastamista, kun saattoi 
sanoa heti kärkeen, että olen listalla minäkin. Tule sinäkin.

NUORTEN NÄYTTÖ

PERUSSUOMALAISET nuoret esittelivät oman suunnitelmansa nuorten 
ehdokkaiden saamiseksi ja aktivoimiseksi. Paperilla kaikki näytti hyvältä. 
Nyt mitataan käytäntö. Järjestö on mennyt eteenpäin, nyt nähdään kuinka 
paljon ja miten syvältä.

KUNTAPOLITIIKAN kautta saatavaa oppia parempaa ei ole. Paikallistoi-
minta, lautakuntatyö ja valtuustotehtävät ovat itsessään tärkeitä ja ne luovat 
valmiuksia aina korkeimpia poliittisia tehtäviä kohtaan. Oma tarinani alkoi 
Espoon paikallisyhdistyksestä, joukkoliikennelautakunnasta, varavaltuute-
tun tehtävistä ja valtuuston jäsenyydestä. Sitten pääsin eduskuntaan, euro-
parlamentin jäseneksi, presidenttiehdokkaaksi ja ministeriksi. 

KAIKKI alkoi aikanaan SMP:n nuorista. 17-vuotiaana. Saman opin saanei-
ta eduskuntaryhmässämme ovat mm. Kimmo Kivelä ja Martti Mölsä. Si-
mon Elo on entinen Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja ja Espoon 
kaupunginvaltuutettu vuodelta 2012. Kuinka monta uutta voimaa nousee tä-
män kuntavaalien nuorista? Monta!

kouksessa eteenpäin ja 
puhunut sen puolesta. 
Jonkin verran on tullut tu-
kea muilta Pohjoismailta 
ja Baltiasta, Niinistö ker-
too.

Solidaarisuuden 
merkitys täytyisi 
selventää

Niinistö toivoo myös blo-
gissaan, että EU selventäi-
si keskinäisen solidaari-
suutensa merkitystä.

- Tavoitteena tulisi olla 
puolustusalan yhteis-
työn kehittäminen konk-
retiaan painottuen. Tuli-
si myös pohtia syvemmin, 
mitä keskinäinen avunan-
to ja solidaarisuus tarkoit-
taisivat käytännön tasolla. 
Yhteisten suorituskykyjen 
kehittäminen tarkoituk-
senmukaisilla aloilla tuli-
si myös olla agendalla. Se 
on tärkeää myös taloudel-

Puolustusministeri Jussi Niinistö painottaa, että 
yhteistyössä huoltovarmuus merkitsee Suomelle 
enemmän kuin muille EU-maille.

Kuljettajan osattava 
suomea, rikostausta 
tarkistetaan

Perussuomalaiset vaa-
tivat, että taksikuskeilta 
edellytetään riittävää suo-

men kielen taitoa ja että 
kuljettajien rikostaustat 
tarkistetaan.

- Olemme erittäin tyyty-
väisiä, että esitykseen li-
sättiin myös nämä koh-
dat. Varsinkin lasten ja 
vanhusten kohdalla mo-

lemmat asiat painavat 
vaa’assa. Tämä muutettiin 
alkuperäiseen esitykseen 
perussuomalaisten vaati-
muksesta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

lisesta näkökulmasta.
- Myös Naton ja EU:n yh-

teistyön selkeyttäminen 
synergioita etsimällä ja 
suorituskykyaukkoja täyt-

tämällä on keskeistä, Nii-
nistö painottaa.

TEKSTI VELI-PEKKA 
      LESKELÄ KUVAT LEHTIKUVA
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Kansanedustaja haluaa kameratolppiin huomiovärit

”Peltipoliisit” aiheuttavat 
turhia vaaratilanteita

PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Kari Kul-
mala on tehnyt hallituk-
selle toimenpidealoitteen 
huomiovärien saamiseksi lii-
kennevalvonnan kameratolp-
piin. Toimenpidealoitteessa 
ehdotetaan myös, että jokai-
sesta kameratolpasta annet-
taisiin erikseen kuljettajille 
ennakkovaroitus liikenne-
merkein ja tiehen tehtävin 
maalauksin ennen kameran 
valvonta-alueelle saapumista. 

Jokaisen kameratolpan si-
jainti tulisi arvioida uudel-
leen vakuutusyhtiöiden lii-
kenneonnettomuustilastojen 
perusteella, ja nykyisen pis-

tevalvonnan sijaan kehittää 
keskinopeuden mittaamista.

- Näillä toimenpiteillä oli-
si huomattavasti nykyistä pa-
rempi ennaltaehkäisevä vai-
kutus ylinopeuksiin. Norjassa 
ja useissa EU-maissa, kuten 
Ruotsissa, tällainen systeemi 
on jo käytössä, joten meidän 
ei tarvitse keksiä pyörää uu-
delleen, Kulmala toteaa.

Kansalaiset kokevat 
rahastukseksi

Tällä hetkellä Suomessa on 
noin 930 automaattisen lii-
kennevalvonnan kameratolp-
paa ja tolppiin asennettavia 

kameroita noin sata. Halli-
tus on juuri antanut poliisille 
1,7 miljoonaa euroa lisää au-
tomaattisen liikennevalvon-
nan kehittämiseksi, ja poliisi 
on tehnyt päätöksen kuuden-
kymmenen uuden kameran 
hankkimisesta.

- Onko kameroiden mää-
rän lisääminen ainoa keino 
parantaa automaattista lii-
kennevalvontaa? Ymmärrän 
kyllä, että valtion kassa on 
pohjaton, mutta pitää muis-
taa, että valvontakameroi-
den perimmäinen tarkoitus 
on kuitenkin liikenneturvalli-
suuden tuottaminen. 

- Aika monelle jää sellai-

Perussuomalaisten kansanedustaja Kari Kulmalan mielestä liiken-
nevalvontaa suorittaviin kameratolppiin pitäisi saada huomiovärit, 
että autoilijat ehtisivät reagoida niihin riittävän ajoissa.

nen mielikuva, että tarkoitus 
on vain rahastaa ylinopeuksi-
en kustannuksella. Olemme-
ko me niin paljon huonompia 
autoilijoita kuin norjalai-
set ja ruotsalaiset, että mei-
tä pitää kohdella eri tavalla? 
Huomiovärit ehkä lisäisivät 
myös kansalaisten ymmär-
rystä ja kunnioitusta valvon-
takameroita kohtaan, Kulma-
la pohtii.

Kameroilla yritetään 
paikata poliisivajetta

Poliisihallitus on esittä-
nyt myös laskevansa rikesa-
kon puuttumisrajaa nykyises-
tä kahdeksasta kilometristä 
tunnissa seitsemään. Tämä 
tarkoittaisi, että noin 40 000 
nykyistä huomautusta lähti-
si jatkossa kuljettajille rike-

sakkoina.
- Näiden päätösten taustal-

la on se, kun edellisen hal-
lituksen tekemien päätös-
ten johdosta poliisin resurssit 
ovat aivan surkealla tolalla. 
Poliisivajetta tulee olemaan 
tänä ja vielä ensi vuonnakin, 
eikä liikennevalvontaan ker-
ta kaikkiaan riitä enää resurs-
seja. Sitä vajetta nyt yrite-
tään paikata kameroilla, jotka 
eivät kuitenkaan osaa teh-
dä muuta kuin mitata ylino-
peuksia. 

- Kamerat eivät katso au-
ton kuntoa eivätkä puhallu-
ta kuljettajia. Ylinopeuksien 
suhteen poliisi ei mitenkään 
pysty toimimaan poliisihalli-
tukselta saadun ohjeistuksen 
mukaan. Monilla tieosuuksil-
la se tarkoittaisi joka ikisen 
auton pysäyttämistä, ja siihen 
eivät resurssit mitenkään rii-
tä, Kulmala huomauttaa.

Piilotetut kamerat 
tuovat epätasaisuutta 
liikenteeseen

Kun liikennevalvonnan ka-
meratolpat ovat harmaita ja 
puoliksi piilotettuja, havait-
sevat kuljettajat ne vasta ai-

VIRANOMAISET antavat 
silotellun ja liian positiivisen 
kuvan tämän hetken tilan-
teesta vastaanottokeskuksis-
sa, sanoo entinen poliisiyli-
johtaja Mikko Paatero.

Suojelupoliisin marras-
kuussa julkistaman terro-
rismin uhka-arvion mukaan 
Suomeen on turvapaikanha-
kijoiden joukossa saapunut 
väkivaltaisiin ryhmiin kyt-
keytyneitä henkilöitä. Tark-
kaa määrää ei tiedetä, mut-
ta julkisesti on puhuttu jopa 
300 henkilöstä.

– Sisäministeriön kanslia-
päällikkö Päivi Nergin mu-
kaan järjestäytymistä ei ole, 
mutta hänkään ei voi kiistää 
sitä faktaa, etteikö turvapai-
kanhakijoissa olisi aseellisen 
koulutuksen saaneita henki-
löitä, perussuomalaisten kan-
sanedustaja Jari Ronkainen 

kirjoittaa blogissaan.
– Nergin asiantuntemuk-

sen sisäisen turvallisuu-
den asioissa voi kyseenalais-
taa ottaen huomioon hänen 
kokemuksensa ja aikaisem-
mat lausuntonsa. Nerg, joka 
ei tullut valituksi kristillis-
demokraattien listalta edus-
kuntavaaleissa, nimitettiin 
kansliapäälliköksi Päivi Rä-
säsen sisäministerikaudel-
la. Käytännön osaamista tur-
vallisuusasioissa hänellä ei 
työhistorian mukaan juuri-
kaan ole.

Nerg myönsi 
unelmansa moni-
kulttuurisuudesta

Ronkainen huomauttaa 
Nergin tunnustaneen, että 
tämä toivoo Suomen muuttu-
van monikulttuuriseksi.

– Nergin väitettä siitä, että 
jokaisen Suomeen tulijan 
taustat tiedetään, ihmeteltiin 
mm. poliisitaustaisen kan-
sanedustaja Mika Raatikai-
sen (ps.) toimesta. 

- SPR:n kansainvälisen 
avustustoiminnan johta-
ja Kalle Löövi on liittynyt 
laulukuoroon Nergin kans-
sa. SPR:n intressit ovat kui-
tenkin vastaanottotoiminnan 
pyörittämisessä valtion ra-
hoituksella, Ronkainen muis-
tuttaa.

Forssan kahakka 
järjestäytynyttä 
toimintaa

Ronkaisen mielestä Forssan 
joukkokahakasta kuvatut vi-
deot osoittavat selvästi, kuin-
ka nopeasti ja järjestelmälli-
sesti vastaanottokeskuksen 

Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero esittää huo-
lensa yleisestä turvallisuudentilasta sekä vastaanotto-
keskuksissa tapahtuvasta järjestäytymisestä, kun taas 
sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan 
järjestäytymistä ei ole.

Kumpi on oikeassa 
– Paatero vai Nerg?

Turvapaikanhakijoiden järjestäytyminen

väki lähti mieltään osoitta-
neiden suomalaisten luo rau-
taputket kourassa.

– Tämä jos mikä osoittaa, 
että järjestäytymistä vastaan-
ottokeskuksissa tapahtuu ja 
pahimmillaan se johtaa yh-
teenottoihin. Suomella ei ole 
varaa ohittaa Paateron varoi-
tuksia olankohautuksella!

– Edelleen peräänkuulutan 
palautuskeskusten perusta-
mista ja parempaa tiedonkul-
kua turvapaikanhakijoiden 
liikkeistä. Kielteisen turva-
paikkapäätöksen saaneet 
henkilöt, jotka katoavat maan 
alle ja mahdollisesti liitty-
vät rikollis- tai terrorijärjes-
töihin muodostavat selkeän 
vaaran Suomelle!

Poliisit kertovat toista 
kuin kansliapäällikkö

Ronkainen kertoo puhu-
neensa aiheesta useiden 
kenttätyötä tekevien poliisi-
en kanssa ja näiden viesti on 
ollut yksiselitteinen.

– Herää kysymys, kum-
pi tiedostaa asiat konkreet-
tisemmin, päivittäin maa-
hanmuuttoasioiden kanssa 
painivat poliisit vai sisämi-
nisteriön norsunluutornis-
ta hölisevä kansliapäällikkö 
Päivi Nerg?

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA
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van tolpan kohdalla, jol-
loin ollaan jo vaara-alueella. 
Tämä aiheuttaa pumppaavaa, 
epätasaista liikennettä, kun 
autoilijat jarruttavat huoma-
tessaan kameran. 

Norjassa ja Ruotsissa on 
käytössä myös sellainen sys-
teemi, että 50-300 metriä en-
nen jokaista kameratolppaa 
liikennemerkki varoittaa ka-
merasta ja yksi muistuttaa 
myös tieosuudella voimassa 
olevasta nopeusrajoituksesta.

- Tällöin kuljettajalle ei tule 
epäselvyyttä nopeusrajoituk-
sesta, jolloin ei tule myös-
kään tarpeettomia jarrutuk-
sia varsinaisen kameratolpan 
kohdalla ja liikenne on suju-
vampaa. Tolppien parempi 
havaittavuus vähentäisi juuri 
huomautukseen johtavia yli-
nopeuksia, Kulmala uskoo.

Tällä hetkellä Suomessa au-
tomaattivalvonnasta ilmoite-
taan lain vaatimalla tavalla, 

eli kyltillä sillä tieosuudel-
la, missä tolppia on. Jokai-
sesta kamerasta erikseen ei 
lainsäädäntömme vaadi il-
moittamaan.

Joka tolpan paikka 
mietittävä uudelleen

Kameratolpat on myös tällä 
hetkellä aivan liian usein si-
joitettu suorille tieosuuksille, 
joissa ei kuolonkolareita ole 
sattunut vuosikausiin. Jär-
kevämpää olisi sijoittaa ka-
merat onnettomuusherkkiin 
tienkohtiin, kuten risteyksiin, 
teiden kapeikkoihin, jyrkkiin 
kaarteisiin tai koulujen koh-
dille.

- Joka tolpan paikka pitäi-
si miettiä uudelleen vakuu-
tusyhtiöiden onnettomuusti-
lastojen perusteella. Suorilla 
tieosuuksilla olisi parem-
pi keskittyä turvavälien mer-
kitsemiseen tiehen perään-
ajojen ehkäisemiseksi, sanoo 
Kulmala.

Perussuomalaisin 
voimin eteenpäin

Valvontakameroiden pitäisi 
myös pystyä muuhunkin kuin 

valvomaan pistekohtaises-
ti ylinopeuksia. Esimerkik-
si Norjassa on osattu valvoa 
keskinopeuksia jo vuosikau-
sia. Valvontakamerahan voi 
räpsähtää vaikka rekan ohi-
tustilanteessa, jos se osuu 
kohdalle. Pistekohtainen val-
vonta olisi reilumpaa ja kul-

jettajat myös hyväksyisivät 
sen paremmin.

- Tietenkään en hyväksy yli-
nopeudella ajamista, mut-
ta painopisteen tulisi olla no-
peuksien alentamisessa eikä 
kuljettajien sakottamises-
sa. Toimenpidealoitteeni on 
saanut erittäin hyvän vas-

taanoton perussuomalaisten 
eduskuntaryhmässä, ja pe-
russuomalaisin voimin läh-
demme viemään tätä asiaa 
eteenpäin, Kulmala kertoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Sisäministeriön virkamies-
johto silottelee totuutta

Ongelmatapauksia 
kierrätetään vokista toiseen

VIIME vuonna poliisiylijohtajan 

tehtävästä eläkkeelle jäänyt Mik-

ko Paatero kertoo juuri julkaistus-

sa kirjassaan, että tietyn tyyppiset 

turvapaikanhakijat ovat alkaneet 

järjestäytyä vastaanottokeskuk-

sissa. Paateron mielestä erityises-

ti ne, jotka saavat kielteisen tur-

vapaikkapäätöksen ovat otollisia 

järjestäytyneen rikollisuuden rek-

rytoinnille.  

– Uskon, että Suomessa toimi-

vat rikollisjärjestöt alkavat rekry-

toida omiin ryhmiinsä tietyn tyyp-

pisiä turvapaikanhakijoita, jotka 

ovat saaneet kielteisen päätök-

sen ja aikovat jäädä Suomeen. Toi-

nen uhkakuva on, että Suomeen 

tulee kokonaan uusia järjestäyty-

neen rikollisuuden ryhmiä, joita 

kielteisen turvapaikkapäätöksen 

saaneet perustavat, Paatero sanoi 

POLIISI on ottanut kiinni kak-

si turvapaikanhakijaa, joita epäil-

lään Kajaanin Otanmäessä teh-

dystä suomalaismiehen ryöstöstä 

ja surmasta. Kuristetun miehen 

ruumis löydettiin tien varresta 11. 

syyskuuta.

Poliisin hallussa olevat epäillyt 

ovat Irakin kansalaisia ja he saa-

puivat Suomeen noin vuosi sit-

ten. Miehet siirrettiin Otanmäen 

vastaanottokeskukseen vain viik-

ko ennen surmaa toisesta vas-

taanottokeskuksesta, jossa he oli-

vat jo aiheuttaneet ongelmia.

Perussuomalaisten kansan-

edustaja Rami Lehdon mieles-

tä vastaanottokeskukset toimivat 

väärin siirtäessään ongelmatapa-

uksia vokista toiseen.

– Tarvitsemme pikaisesti paikan, 

johon näitä sopeutumattomia 

henkilöitä voidaan sijoittaa. Kes-

kus, jossa olisi tiukempi valvonta, 

työntekijöillä riittävät valtuudet, 

liikkuminen rajoitettua ja joka si-

jaitsisi kaukana asutuksesta.

– Tällaisen keskuksen perusta-

misella alkaa olemaan jo kiire, sil-

lä turvapaikkahakuprosessien pit-

kittyessä ja kielteisten päätösten 

määrän lisääntyessä ongelmati-

lanteet tulevat lisääntymään ja 

tunnelmat vastaanottokeskuksis-

sa kiristymään, Lehto huomaut-

taa.

Lue Lehdon koko kirjoitus ai-

heesta tämän numeron Järjestö-

liitteestä.

Ylen haastattelussa (7.9.).

Paateron mukaan Suomeen 

on saapunut merkittävä joukko 

aseellisen koulutuksen saaneita 

turvapaikanhakijoita. Viranomai-

set tietävät tämän, mutta asias-

ta ei haluta puhua, sen enempää 

kuin vastaanottokeskusten todel-

lisesta tilanteestakaan.

- Viranomaiset antavat tilantees-

ta silotellun ja liian positiivisen 

kuvan, Paatero myönsi ja osoitti 

syyttävällä sormellaan sisäminis-

teriön virkamiesjohtoa.

“Painopisteen 
tulisi olla nopeuksien 

alentamisessa 
eikä kuljettajien 
sakottamisessa.”

- Kamerat 
eivät katso 
auton kuntoa 
eivätkä 
puhalluta 
kuljettajia, 
Kari Kulmala 
muistuttaa.

Paatero:
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HANGZHOUSSA 4.-5.9.2016 
pidetyn G20-maiden  huip-
pukokouksen alkajaisiksi Kii-
na ja Yhdysvallat ilmoittivat 
ratifioivansa Pariisin ilmas-
tosopimuksen. Samalla uuti-
soitiin tietoja viime vuoden 
kasvihuonekaasupäästöis-
tä. Kiinan osuus on 28 %, Yh-
dysvaltojen 14 %, Intian 7 % 
ja EU:n 9 % maailman koko-
naispäästöistä. Kun nuo val-
tioiden sitoumukset julkis-
tettiin Pariisissa joulukuussa 
2015, se sai Suomen hallituk-
sen ympäristöministerin ja 
EU:n komission riemunkil-
jahduksiin. Itseään vihreänä 
pitävät ja vihreydellään kil-
pailevat poliitikot eri puo-
lueista kehuivat sopimusta 
sanoilla: inspiroiva, historial-
linen ja käänteentekevä.

Kauniita sanoja, joilla voi-
si kuvata Broadwayn mu-
sikaalia, mutta onko niillä 
katetta tai tekemistä ilmas-
tosopimuksen todellisuuden 
kanssa?

Kuten sen virallinen nimi 
(INDC eli Intended Natio-
nally Determined Contri-
butions) kertoo, kyse on si-
toumuksista tai osuuksista 
– ei sopimuksesta. Kiina si-
toutui vähentämään talou-
tensa hiili-intensiteettiä 60 
% ja Intia 33 % vuoteen 2030 
mennessä. Pakistan lupa-
si vähentää päästöjään ”mah-
dollisuuksiensa mukaan”. 
Absoluuttista päästöjen vä-
hentämistä ne eivät luvan-
neet. Sen sijaan Yhdysval-
lat lupasi vähentää todellisia 
päästöjä 26 % vuoden 2005 
tasosta ja EU 40 % vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2030 
mennessä.

Jokainen valtio sai Parii-
sissa päättää itse tavoitteen-
sa. Käytännössä Kiina kasvat-
taa päästöjään vielä lähes 15 
vuotta. Venäjä lupasi leikata 
vuoden 1990 tasosta, jolloin 
Neuvostoliiton tuotanto oli 

korkeimmillaan, mutta käy-
tännössä Venäjä voi kasvat-
taa päästöjään noin 40 % ny-
kytasosta.

Maailman parhaisiin yli-
opistoihin lukeutuvan MIT:n 
tekemän laskelman mukaan 
Pariisissa ilmoitetuilla toi-
menpiteillä ilmaston arvioi-
tu lämpeneminen hidastuisi 
enintään 0,2 °C vuoteen 2100 
mennessä. Ennustettu lämpe-
neminen olisi 3,7 °C ja ilman 
Pariisin sitoumusten sisältä-
miä toimenpiteitä se olisi 3,9 
°C. Yhdysvalloille aiheutuvat 
kustannukset lasketaan sil-
ti sadoissa miljardeissa dolla-
reissa. Noiden investointien 
hyötysuhde on kuitenkin to-
dennäköisesti parempi kuin 
EU:n toimenpiteiden.

EU:n ilmastopolitiikka 
ei palkitse jäsenmaita 
tehokkuudesta

Pariisin ilmastokokouksen 
neuvotteluissa EU halusi lyö-
dä pöytään kovimmat luvut. 
EU:n päästökaupassa mukana 
olevalle teollisuudelle 
Pariisin sitoumus tarkoittaa 
43 %:n vähentämistavoitetta 
vuoden 2005 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. 
Teollisuuden päästökaupan 
ulkopuolella olevien talou-
den sektoreiden päästöjen 
vähentämiseksi EU:n komis-
sio julkisti ehdotuksensa hei-
näkuussa. Näihin kuuluvat 
liikenne, maatalous, talokoh-
tainen lämmitys, jätehuolto 
ja eräät teollisuuskaasut. Ko-
mission ehdotuksen mukaan 
näiden alojen kasvihuone-
päästöistä leikataan vuoteen 
2030 mennessä keskimäärin 
30 % vuoden 2005 tasosta.

Taakanjaossa Suomelle tuli 
keskiarvon ylittävät tavoit-
teet. Suomi joutuu vähentä-
mään kasvihuonepäästöjään 
päästökauppaan kuulumat-

tomilla sektoreilla 39 % vuo-
teen 2030 mennessä. Komis-
sio linjasi eri maille erilaiset 
päästötavoitteet, joiden mu-
kaan varakkaat maat mak-
savat enemmän. EU-mais-
ta vain Ruotsi ja Luxemburg 
saivat komissiolta Suomea 
suuremman tavoitteen. Use-
alla Itä-Euroopan valtiolla ta-
voite on alle kymmenen pro-
senttia ja Bulgarialla pyöreä 
nolla.

Liikenne tuottaa Suomes-
sa noin 40 % ei-päästökaup-
pasektorin kasvihuonekaa-
supäästöistä, ja siten sillä on 
keskeinen merkitys Suomen 
kansallisten tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Harvaan asu-
tussa Suomessa liikenteelle 
tulevat kustannukset siirty-
vät merkittävästi teollisuu-
den harteille. Kustannusten 
määrä liikkuu alustavien ar-
vioiden mukaan sadoissa mil-
joonissa. Lisäksi tulevat pal-
kansaajien työmatkakulujen 
lisäykset, mitkä todennäköi-
sesti siirtyvät palkankorotus-
vaatimuksiin ja ennen pitkää 
palkkakuluihin.

EU on tähän saakka päästö-
kauppasektorilla tunnistanut 
ns. hiilivuodon riskin eli teol-
lisuuden siirtymisen niihin 
maihin, jotka eivät rajoita hii-
lidioksidipäästöjään yhtä an-
karasti kuin EU. Päästökau-
pan ulkopuolisella sektorilla 
taas EU on itse aiheuttamassa 
hiilivuotoa jäsenmaiden välil-
lä. Teollisuusyritysten laskel-
missa esimerkiksi Puolan al-

EU haluaa näyttää muulle maailmalle esimerkkiä päästövähen-
nyksissä lyödessään pöytään 43 %:n vähentämistavoitteet. Suo-
melle kaavailtu päästövähennystavoite on Euroopan kireimpiä. 
Vaikutus maamme teollisuudelle on merkittävä, moni suoma-
lainen teollisuuden työntekijä maksaa tästä työpaikkansa me-
netyksellä. Onko meillä vaihtoehtoja? Kestävän kehityksen asi-
antuntijatehtävissä toimiva Matti Hukari arvioi tilannetta. 

Teollisuuden 
työpaikat vaarassa

Ilmastosopimus kävisi Suomelle kalliiksi

haisemmat logistiikkakulut 
aiheuttavat herkästi tuotan-
non siirtymisen sinne. Moni 
suomalainen teollisuuden 
työntekijä maksaa tästä työ-
paikkansa menettämällä.

Komissio asetti maakoh-
taiset velvoitteet valtioiden 
BKT:n perusteella. Siis mitä 
suurempi BKT on asukas-
ta kohti, sitä suuremmat ta-
voitteet päästövähennyksil-
le. Koko ajatus on ympäristön 
kannalta nurinkurinen ja 
johtaa talouden supistumi-
seen. Olennaista olisi edis-
tää kansantalouksien hiili-in-
tensiteetin vähenemistä eli 
hiilidioksidipäästöjen suh-
detta bruttokansantuottee-
seen. Niissä jäsenmaissa, 
joissa talouden hiili-inten-
siteetti on suuri, kuten Puo-
la ja Bulgaria, ei BKT-tason 
johdosta vaadita päästö-
jen vähentämistä juuri lain-
kaan. Ei, vaikka juuri näis-
sä maissa olisi taloudellisesti 
edullisinta vähentää päästö-
jä ja vähentämisvaraakin olisi 
enemmän.

Yhdysvallat 
vähentänyt päästöjään 
ilman Kioton sopimusta

Yhdysvaltojen politiikka on 
jo Ronald Reaganin ajois-
ta lähtien ollut tieteen ja tek-
nologian mahdollisuuksia 
korostava. Vuonna 1987 Rea-
gan allekirjoitti ensimmäi-
sen lain globaalista ilmaston-
muutoksen ehkäisystä. Siinä 
amerikkalainen tiedeyhtei-
sö velvoitettiin tunnistamaan 
teknologiat ja aktiviteetit, 
joilla ilmaston lämpenemistä 
voidaan hidastaa. Laki perus-
tuu ajatukseen teknologian 
kehittämisestä, ei talouden 
rajoittamisesta. Reagan siis 
uskoi tutkimukseen, ei kil-
pailua vääristävään tukipoli-
tiikkaan.

Taloudellisesti vahva kan-
santalous pystyy kehittämään 
tulevaisuuden teknologiaa. 
Konsulttiyhtiö PWC raportoi 
viimeksi vuonna 2015 teolli-
suusmaiden talouksien hii-
li-intensiteetin kehittymistä. 

Komissio 
asetti 

maakohtaiset 
velvoitteet 

valtioiden BTK:n 
perusteella.
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Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen (kesk.) YK:n päämajan ulkopuolel-
la New Yorkissa, missä hän allekirjoitti Parii-
sin ilmastosopimuksen Suomen edustajana.

Vuosina 2000-2014 Yhdys-
valtojen talouden hiili-inten-
siteetti on vähentynyt yhtä 
paljon kuin EU:ssa. Näin on 
tapahtunut vaikka Yhdysval-
lat ei lähtenyt mukaan Kioton 
ilmastosopimukseen. Presi-
dentti George W. Bushin vii-
toittaman energiapolitiikan 
ansiosta päästöjen vähentä-
minen on onnistunut talous-
kasvua hidastamatta.

Samaa periaatetta noudat-
ti myös presidentti Barack 
Obaman 2.6.2014 julkista-
ma asetus clean power plan, 
jolla Yhdysvaltojen energi-
antuotannon tulee vähentää 
hiilidioksidipäästöjään 30 % 
vuoden 2005 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. Tavoitteen 
saavuttaminen on mahdollis-
ta – ja taloudellisesti kannat-
tavaa – liuskekaasun avulla. 
Ohjelma pitää sisällään van-
hojen kivihiilivoimaloiden 
sulkemista, uudempien hiili-
voimaloiden modernisointia 
ja hiilidioksidin talteenoton 
toteutusta sekä uusien kaasu-
voimaloiden avaamista.

Mikäli EU-komissio vapau-
tuisi vihreästä valheesta, se 
kehittäisi Yhdysvaltojen kal-
taisen toimintamallin, jossa 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki EBRD rahoit-
taisi Puolan, Bulgarian ja Ro-
manian hiilivoimaloiden uu-
distamisen. Näissä maissa 
sähkö tuotetaan yli 90-pro-
senttisesti kivihiilellä.

Liikenteen päästöjen 
vähentämisen 
vaihtoehdot Suomessa

Useat kotimaiset poliiti-
kot näkevät liikenteen pääs-
töjen vähentämistavoitteessa 
myös mahdollisuuksia ja lait-
tavat toivonsa biopolttoainei-
den käytön lisäämiseen. Koti-
maisen työllisyyden kannalta 
tämä onkin hyvä vaihtoeh-
to, mutta nykyisillä öljyn hin-
noilla ei kovinkaan kannatta-
va veronmaksajalle. Varjoja 
Suomen biopolttoainebuu-
mille luovat Keski-Euroopan 
ympäristöjärjestöt ja vihreät 

poliitikot. Viimeksi Oxfamin 
ympäristöaktivisti Marc-
Olivier Herman (Deutsche 
Welle 20.7.2016) tyrmäsi Suo-
men EU:n ilmasto- ja ener-
giapolitiikan perustamisen 
metsänieluille. Brittiläinen 
The Telegraph -lehti uuti-
soi 25.8.2016 Michiganin Yli-
opiston tutkimuksesta, jonka 
tulosten mukaan biopolt-
toaineet (tässä tapauksessa 
maissietanoli) ovat ympäris-
tön kannalta huonompia kuin 
bensiini.

Tutkija John DeCiccon 
mukaan ilmastosyiden takia 
biopolttoaineita suosiva poli-
tiikka on todistettu tieteelli-
sesti virheelliseksi. Suomessa 
ei kasvateta maissia etano-
lin valmistusta varten eikä 
puun käytön vaikutuksia voi 
rinnastaa maissin käyttöön 
biopolttoaineena. Toisaal-
ta historia on osoittanut, että 
EU-parlamentin ympäristö-
valiokunnan ja EU:n komis-
sion käsitys biopolttoaineista 
pohjautuu enemmän politiik-
kaan kuin tieteeseen.

Nykyisestä oppositiosta löy-
tyy tahoja, joiden mielestä 
paras tapa päästä liikenteen 
vähentämistavoitteeseen oli-
si ensinnäkin tehdä yksityis-
autoilusta verotuksen avulla 
nykyistä huomattavasti kal-
liimpaa ja toisaalta ohjata ve-
rovaroja joukkoliikenteen 
tukemiseen nykyistä enem-
män. Ajatus kuulostaa kau-
niilta, mutta se olisi kivulias 
tie yhteiskuntamme kakun-
tekijöille, joiden pitäisi pääs-
tä työpaikoilleen sellaisilla 
kustannuksilla, että työnteko 
kannattaa – työmatkakulujen 
ja verotuksen jälkeenkin.

Mikäli ilmastopolitiikassa 
siirryttäisiin vihreistä teori-
oista käytännön toimiin, olisi 
helpointa alentaa reilusti au-
toveroa, jotta autokantamme 
uudistuisi vähäpäästöiseksi 
ja sähköautojenkin osuus li-
sääntyisi. Toinen keino oli-
si etätyön edistäminen laki-
sääteisesti niissä yrityksissä, 
joissa se on työvälineiden 
puolesta mahdollista. 

Nykyinen hallitus laittoi toi-

meen lievän autoveron alen-
nuksen sekä vanhojen auto-
jen romutuspalkkion. Nämä 
pienet toimet ovat jo vaikut-
taneet kolmella tavalla: Yksi-
tyisautoilun päästöt ovat vä-
hentyneet, autokauppa on 
vilkastunut ja autoveron tuot-
to valtiolle on ollut suurem-
pi kuin mitä on budjetoitu. 
Hämmästyttävää on se, että 
hallitus ei ole saanut tästä 
kiitosta niiltä tahoilta, jotka 
yleensä mainostavat ympäris-
tötietoisuuttaan.

Kirjoittaja toimii yhteiskun-
tavastuuseen ja kestävään ke-
hitykseen liittyvissä asian-
tuntijatehtävissä. Hän on 
kirjoittanut kansainvälis-
tä energiapolitiikkaa koske-
via artikkeleita ja kirja-arvioi-
ta mm. Kanava-lehteen. Tässä 
artikkelissa esitetyt näkemyk-
set ovat henkilökohtaisia.

TEKSTI MATTI HUKARI
      KUVA LEHTIKUVA

EU halusi 

lyödä pöytään 

kovimmat 

luvut.
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KÄVIN töissä, mutta jos-
tain syystä ostin silti velaksi. 
Piti saada pelikonsoli ja kai-
kenlaista muuta elekronikkaa 
sekä musiikkilaitteita. Olihan 
se ihan omaa tyhmyyttäni, 
Lasse, 23, kertoo.

Lainat koostuivat pienem-
mistä luotoista ja pikavipeis-
tä. Lasse kuitenkin ajatteli 
maksavansa kaikki velat pois 
työtä tekemällä. 

Kuukausierien maksaminen 
ei kuitenkaan ollut aina mah-
dollista. Kun tuli tiukka paik-
ka, Lassen vanhemmat mak-
soivat laskut. Saatavat eivät 
koskaan edenneet muistutus-
ta pidemmälle. 

- Vanhemmat sanoivat mon-
ta kertaa, että en saisi ottaa 
enää velkaa. Otin silti.

Eläminen oli 
raskasta

Vuonna 2012 Lasse joutui 
onnettomuuteen, ja velko-

jen maksamisesta tuli entistä 
hankalampaa. 

Vanhemmat pelastivat Las-
sen maksamalla kerralla kaik-
ki velat, yli 3 000 euroa, vel-
kojille takaisin. 

Onnettomuudesta toipu-
minen kesti kolme vuotta, ja 
osittain myös sen takia vel-
kaantuminen jatkui. Toipu-
misen jälkeen Lasse päätti 
ryhdistäytyä.

- Yhtenä päivänä katse-
lin tavaroitani ja ihmettelin, 
että mitä ihmettä teen kaikel-
la roinalla. Tajusin myös, et-
ten voi aina pyytää rahaa van-
hemmiltani. 

Lasse päätti, että velan otta-
minen loppuu nyt. 

- Laskujen kanssa eläminen 
on raskasta ja velkojen selvit-
täminen on kokopäivätyötä. 
Ymmärsin, etten voi elää niin.

Lasse otti itselleen omaeh-
toisen luottokiellon ja myi 
suurimman osan hankkimas-
taan omaisuudesta pois. Lai-

Lassen velkaantuminen alkoi heti 18-vuotiaana. 
Kiitos sosiaalisen luototuksen, 6 000 euron velat 
maksettiin kesäkuun alussa pois.

”Velkaneuvonta pelotti”
Velkakierteestä selvinnyt Lasse:

naa oli kertynyt noin 3 000 
euroa. 

Vapaaehtoinen 
luottokielto

Velkaantuminen ei loppu-
nut siihen. Muutaman kuu-
kauden päästä Lasse otti luot-
tokiellon pois, koska hänen 
piti tehdä joku ”tärkeä” han-
kinta.

- En edes muista mitä ostin. 
Niin tärkeä se oikeasti oli. 

Luottokiellon poistamises-
ta alkoi uusi velkakierre. Puo-
litoista vuotta sitten velan ko-
konaismäärä oli riistäytynyt 
käsistä.

- Kuusi tuhatta euroa saat-
taa kuulostaa pieneltä sum-
malta, mutta kun on sellaisen 
määrän velkaa, selviytyminen 
vie paljon energiaa.

Lasse päätti jälleen, että täl-
lainen elämä ei voi jatkua.

- Otin luottokiellon uudes-
taan ja maksoin velkoja pois 

Asiakastieto Oy:n toimistosta Kalasatamasta saa hakea kerran vuodessa luottotietonsa 
veloituksetta. Verkosta tilattuna omat tiedot maksavat parikymppiä. - Vielä täällä ei näy 
merkintää sosiaalisesta luototuksesta, Lasse toteaa nähtyään omat tietonsa.

kuukausittain. 
Yksin Lasse ei olisi selvin-

nyt.
- Ilman vanhempia olisin 

joutunut ulosottoon. Toisaal-
ta se olisi varmasti ollut hyvä 
joutua sinne, niin uusien lai-
nojen ottaminen olisi sitten 
loppunut.

- Toisaalta olisin ollut pal-
jon pahemmassa jamassa il-
man heitä, hän toteaa.

Kuuden tonnin lainan kans-
sa Lassen piti selviytyä itse. 

Maksuhäiriö-
merkintä

Muutama kuukausi sitten 
Lasse sai kuulla velkaneuvon-
nasta. 

- Sana särähti korvaan. Pe-
lotti tajuta, että tarvitsen ul-
kopuolisen apua.

Lasse ajatteli, että palvelu 
on vain niille, jotka ovat tosi 
pahasti pulassa. Sosiaalioh-
jaajan kehotuksesta Lasse otti 

kuitenkin yhteyttä paikka-
kuntansa velkaneuvontaan.

Käyntien yhteydessä selvi-
si, että Lassella olisi mahdol-
lisuus saada sosiaalinen luo-
totus.

Lasselle kerrottiin, että so-
siaalisella luototuksella kaik-
ki velat maksetaan, jonka jäl-
keen summaa lyhennetään 
yhdellä lainaerällä. 

- Keräsin yhteen kaikki-
en velkojeni kokonaissum-
man. Sitten tehtiin hakemus, 
ja myöhemmin sain tietää, 
että sosiaalinen luototus on 
myönnetty. 

Lassen velat maksettiin vii-
meistä euroa myöten pois ke-
säkuun lopulla. Ja vaikka 
himo uusiin ostoksiin tulisi, 
velan ottaminen on mahdo-
tonta. Sosiaalisesta luototuk-
sesta tulee vapaaehtoinen 
maksuhäiriömerkintä, joka 
poistuu vasta kun kaikki van-
hat velat on maksettu.

- Laskimme, että velatto-

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja 
Sami Savio jätti eduskunnassa kirjallisen 
kysymyksen Suomen suhteettoman 
suuresta osuudesta turvapaikanhakijoi-
den sisäisissä siirroissa EU-alueella.

 Maahanmuuttoviraston tilastojen 
mukaan Suomeen on 14.9. mennessä 
siirretty yhteensä 679 turvapaikanha-
kijaa EU:n sisäisinä siirtoina, kun koko 

EU-alueella määrä on 4 878.
Savio kysyy sisäministeriltä, mik-

si Suomi on jatkanut turvapaikanhaki-
joiden sisäisiä siirtoja EU-alueella tilan-
teessa, jossa muiden sopimusmaiden 
osallistuminen siirtoihin on jäänyt erit-
täin vähäiseksi ja Suomen osuus siir-
roista on noussut suhteettoman suu-
reksi.

- Esimerkiksi ajanjaksolla 25.8.-
14.9.2016 koko EU-alueella toteutet-
tiin 481 sisäistä siirtoa, joista Suomeen 
kohdistui peräti 162. Ainoastaan Rans-
ka on vastaanottanut turvapaikanha-
kijoita Suomea enemmän sisäisten 
siirtojen mekanismin kautta, Savio ih-
mettelee.

EU:n sisäisten siirtojen on kritisoi-

tu kasvattavan huomattavasti turva-
paikanhakijoiden kokonaismäärää, 
koska menettely parantaa hakijoiden 
mahdollisuuksia hakeutua korkeaa so-
siaaliturvaa tarjoaviin maihin, joiden 
turvapaikkasäädökset ovat kaiken lisäk-
si usein muita maita löyhempiä.

Suomeen toiseksi eniten turvapaikanhakijoita sisäisten siirtojen kautta

Lasse 

hankki itselleen 

omaehtoisen 

luottokiellon.
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– Velkaantumi-
nen oli omaa 
tyhmyyttä. Kun 
lähdin viimei-
seltä käynniltäni 
velkaneuvonnas-
ta, lupasin, etten 
enää koskaan ota 
velkaa. Tämä lu-
paus pitää, Lasse 
vakuuttaa.

VELKAANTUMISEN elämä ei 
välttämättä ole mitään kulutus-
juhlaa, vaan asumisen kalleus, 
pienet tulot ja pätkätyöt aihe-
uttavat sen, että pelkkiin pa-
kollisiin menoihin menee kaik-
ki tulot. 

- Yhteiskunta on muuttunut 
luottoyhteiskunnaksi ja kulu-
tusyhteiskunnaksi. Lainarahan 
saaminen on tullut ehkäpä liian 
nopeaksi ja helpoksi.

Ongelmana on myös rahan 
käyttöperiaatteet. Menoja ei 
sopeuteta tuloihin, vaan toi-
sinpäin, ja luotot lasketaan tu-
loiksi.

 Viime laman aikaan 90-luvul-
la tilanne oli toinen. Suurin osa 
velkaantumisista johtui henki-
löstä itsestään riippumattomis-
ta syistä. 

- Ihmisillä oli vain muutamia 
velkoja, mutta summat olivat 
suuria. Yksityisyrittäjiä, jotka jäi-
vät tyhjän päälle laman isket-
tyä tai kahden asunnon loukus-
sa olevia. 

Nykyisin kokonaislainamää-
rät saattavat olla yhtä huimia 
kuin ennenkin, mutta velkojia 
on jopa useita kymmeniä. Satu 
Sjöblom pohtii, miten onkaan 

mahdollista, että 2 500 euron 
nettopalkalla voidaan saada ku-
lutusluottoja yhteensä vaikkapa 
70 000 euroa. 

- Viimeiseen asti pyritään sii-
hen, että luottotiedot säilyvät. 
Jälkeenpäin moni asiakas sa-
noo, että luottotietojen menet-
täminen oli heidän pelastuk-
sensa, Sjöblom kertoo.

Veloista eroon pääseminen 
on hidas ja vaivalloinen tie ja 
edellyttää kulutustottumuksien 
muuttamista. 

- Moni ajattelee, että kol-
men kuukauden velkojen ta-
kaisinmaksaminen on hirvittä-
vän kauan. Jos velat ovat tulleet 
omasta piittaamattomuudesta, 
velkajärjestelyyn pääseminen 
vaatii parin vuoden velkojen ta-
kaisinmaksua ennen järjestelyn 
myöntämistä, Sjöblom toteaa.

Kunnan järjestämään talous- 
ja velkaneuvontaan kannattaa 
ottaa yhteyttä heti kun näyttää 
siltä, että lainojen takaisinmak-
sussa on ongelmia. 

- Esimerkiksi uuden velan ot-
taminen aiempien kuukausie-
rien hoitamiseen on merkki ta-
loudellisista hankaluuksista. 

Pelastaako luotto-
tietojen menettäminen
velallisen?

Nykyisin varsin yleinen syy velkaantumi-
seen on yli varojen eläminen, sanoo Hel-
singin talous- ja velkaneuvonnan lakimies 
Satu Sjöblom.

PERUSSUOMALAISTEN minis-
teriryhmä vastaanottaa ilolla 
Suomen Laivanpäällystöliiton 
ja Suomen Varustamojen sopi-
muksen alimpia perämiestoi-
mia koskevista uusista työ- ja 
palkkaehdoista.

Sopimuksen myötä luodaan 
työpaikkoja nuorille, työttömil-
le ja työkokemusta vailla ole-
ville suomalaisille perämiehille. 

Sopimusosapuolet toteavat tie-
dotteessaan, että uskovat jär-
jestelyn edistävän suomalais-
ta merenkulkuosaamista sekä 
vahvistavan merenkulkuelinkei-
non kilpailukykyä.

– Tämä on erittäin hyvä uuti-
nen ja osoittaa, että työmark-
kinaosapuolet ovat valmii-
ta kehittämään rohkeita uusia 
malleja suomalaisten työllistä-

miseksi. Rakennusalallahan sa-
mankaltainen niin sanottu työ-
kokeilumalli on juuri sovittu. 
Jokainen ala tietää omat tar-
peensa ja jatkossakin tällaiset 
ratkaisut on luonnollista tehdä 
toimialasopimusten kautta, oi-
keus- ja työministeri Jari Lind-
ström (ps.) kommentoi tuoretta 
sopimusta.

Nyt sovituilla toimenpiteil-

lä suomalaiset perämiehet kor-
vaavat EU:n ulkopuolisen mie-
histötarpeen. Käytännössä 
sopimuksella on siis mahdollis-
ta luoda kansipäällystöön sata 
uutta työpaikkaa, jotka tulevat 
suoraan suomalaisille.

– Kaikki sopimukset, joilla voi-
daan työllistää entistä enem-
män suomalaisia, ovat tervetul-
leita, Lindström toteaa.

Uudet laivatyöpaikat tervetulleita

muuteen menisi viisi vuot-
ta. Uskon kuitenkin, että kun 
saan töitä, maksan lainat pois 
huomattavasti nopeammin.

Lainojen maksaminen oli 

helpotus.
- Sosiaalinen luototus oli 

minun pelastukseni. Oli hie-
noa herätä siihen aamuun, 
kun tiesin, että kaikki velkani 

on nyt maksettu. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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SAIN puhelun, jossa kerrot-
tiin, että minulla on vuokra-
velkaa yli tuhat euroa. Se oli 
kammottava tunne, Laura 
aloittaa.

Soittaja oli Hekan eli Hel-
singin kaupungin asuntojen 
oma asumisneuvoja. Vuokra-
velkaa oli kertynyt vuoden ai-
kana pikku hiljaa. 

Laura oli jo pitkään etsinyt 
omaa asuntoa, mutta tulok-
setta. Kun kämppis oli muut-
tanut omilleen, yli 600 euron 
vuokra oli hänelle liian kallis.

- Noidankehä oli alka-
nut. En saanut asuntoa, kos-
ka vuokravelkaa oli, mutta 
en selvinnyt nykyisestäkään 
vuokrasta. Olin ihan loppu. 

Maksuhäiriö 
vuokravelasta

Asumisneuvoja ja sosiaalivi-
rasto järjestivät yhteisen ta-
paamisen Lauran tilanteen 
selvittämiseksi. 

- En edes tiennyt, että vuok-
ravelkaa oli kertynyt niin 
paljon. Summa oli kasva-
nut muutaman kympin ker-
rallaan, ja olin käyttänyt tuet 
muihin laskuihin. Lopulta 
olin niin loppu, etten jaksa-
nut enää edes välittää. 

Asunnon hakeminenkin oli 
aina kaatunut johonkin on-
gelmaan, Laura sanoo ja 
pyyhkäisee kyyneleen silmä-
kulmasta.

- Raha-asiat ottavat välillä 
tosi koville, hän toteaa.

Taloudellinen romahtami-
nen tapahtui vähitellen, ja vä-
hän niin kuin huomaamatta. 

Maksuhuomautuksia tippui 
postilaatikosta, mutta Laura 
ei uskaltanut avata niitä. 

- En kertonut rahaongelmis-
tani kenellekään. Olisi tehnyt 
mieli vaan paeta omaan Dis-
neylandiin, Laura sanoo.

Viime vuonna Lauralle tuli 
maksuhäiriö. Kymmenen eu-
ron lasku oli mennyt ulosot-
toon asti, ja lopulta summa 
oli 500 euroa. Laura sai sen 
hoidettua veronpalautuksilla, 
mutta maksuhäiriö jäi silti. 

Selviytymistä 
päivästä toiseen

Pian asumisneuvojan ja so-
siaaliviraston järjestämän ta-
paamisen jälkeen alkoi ta-
pahtua.

Isä auttoi Lauraa vuokraräs-
teissä ja asuntokin järjestyi. 
Asunnon vaihtaminen oli pa-
kollista, jotta tuista jäisi edes 
jotain käteen. 

- Olen monesti miettinyt 
sitä, kun sanotaan, että tuet 
on laskettu niin, että sillä 
summalla pitäisi selvitä. No, 
selviytymistä tämä todella-
kin on. 

Laura sanoo, että raha ei tee 
onnelliseksi, mutta olisihan 
se helpompaa, jos ei tarvitsisi 
jokaista senttiä laskea.

- Voisi ostaa sitä ruokaa 
mitä haluaa, eikä tarvitsi-
si miettiä, voinko tämän kuu-
kauden aikana syödä salaattia 
tai vaikka kalaa. 

Yleensä Laura kävelee kau-
passa kännykän laskuria 
käyttäen. Yhdelle päivälle 
käyttörahaa jää useimmiten 

Helsinkiläinen Laura yritti vuoden ajan vaihtaa 
asuntoaan edullisempaan. Kun vaihto ei onnistu-
nut, Laura löysi itsensä vuokrarästien keskeltä. 

Liian kallis vuokra 
johti velkoihin

Laura sai apua asumisneuvojalta

vain kaksi euroa. 
- Onneksi voin välillä pyy-

tää vaikka parikymppiä isältä 
kaupparahaa. Olen tosi onne-
kas, että ympärilläni on ihmi-
siä, jotka auttavat minua.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

SAKSAN liittokansleri Angela 
Merkel sanoo EU:n yhtenäisyy-
den olevan veitsen terällä. Hä-
nen mukaansa EU:ta ovat ha-
jottamassa ”kansallismieliset, 
itsekeskeiset ja radikalisoitumi-
seen taipuvaiset voimat”. Reto-
riikassa oli synkkä kaiku.

– Kyse on sodasta ja rauhasta, 

Merkel lausuu.
Hän myöntää, ettei tilanne 

ole lainkaan hyvä. Tähän pää-
telmään yhtyy jo muitakin. Yh-
dysvaltalaispankki Bank of 
America pitää EU:n hajoamis-
ta jo merkittävämpänä riskinä 
kuin republikaaniehdokkaan 
Donald Trumpin voittoa Yhdys-

valtain presidentinvaaleissa.
– Eurooppa ei ole lainkaan 

hyvällä tolalla. Se tekee kipe-
ää. Aion tehdä kaikkeni palaut-
taakseni arvot, joiden takana 
yhteisömme joskus seisoi, Mer-
kel sanoo.

Merkel: EU:n hajoaminen jo Trumpin 
valintaa suurempi riski 

– Voi kunpa kou-
lussa olisi opetet-
tu, mistä voi aikui-
sena hakea apua 
ja miten pidetään 
huolta omasta ta-
loudesta. Vuokran 
maksamisen pitäi-
si olla ensisijainen 
meno, mutta ei se 
ainakaan minulle 
sitä aiemmin ollut, 
Laura myöntää.

“En edes 

tiennyt, että 

vuokravelkaa 

oli kertynyt niin 

paljon.”
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ULKOMAALAISTEN rikollis-
ten karkottamista koskeva 
kansalaisaloite kaatui edus-
kunnan käsittelyssä, koska 
aloitteessa ehdotettu lain-
säädäntö löysentäisi nykyis-
tä linjaa.

Hallintovaliokunnan pu-
heenjohtaja, perussuoma-

laisten kansanedustaja Juho 
Eerola pitää kansalaisaloit-
teita tärkeänä vaikutusmuo-
tona, vaikka ne eivät aina 
osuisikaan maaliin. Eero-
lan mukaan maamme voi-
massa oleva lainsäädäntö 
on tiukempi kuin kansalais-
aloitteessa valmisteltavaksi 

ehdotetut toimenpiteet.
– Voimassaolevan lainsää-

dännön perusteella karkot-
taminen voi tapahtua rikos-
oikeudellisesti arvioiden 
suhteellisen vähäisistäkin te-
oista. Pelkkä sakkorangais-
tuskin voi riittää, Eerola to-
teaa.

– Törkeisiin rikoksiin syyl-
listyneiden, rikoksen uusijoi-
den ja yleiselle järjestyksel-
le vaarallisten henkilöiden 
maasta poistamista nopeu-
tetaan. Hallitus antaa esityk-
sen eduskunnalle kevätis-
tuntokaudella 2017.

Ulkomaalaisten rikollisten karkottaminen mahdollista jo nyt

HUOMATTIIN, että sosiaalitoi-
mi ja kiinteistöt eivät reagoi tar-
peeksi ajoissa asukkaiden vuok-
ranmaksuongelmiin. 

- Nyt Helsingin kaupungin 
asuntojen häädöt ovat vähen-
tyneet puolella, johtava sosiaa-
liohjaaja Anne Kinni kertoo. 

Ongelman ratkaisivat asu-
misneuvojien antamat palve-
lut. Helsingin kaupungin He-
kan asunnoilla työskentelee 
tällä hetkellä 16 asumisneuvo-

jaa. Tittelinsä mukaisesti he aut-
tavat asumiseen liittyvissä on-
gelmissa. 

Asiakkaiden määrä kasvaa jat-
kuvasti, ja esimerkiksi viime 
vuonna asumisneuvojilla oli yh-
teensä 6 000 asiakasta.  

- Tarjoamme apua vuokran-
maksuongelmiin liittyvissä ti-
lanteissa, esimerkiksi silloin, 
kun ihminen on kohdannut krii-
sin. Asuntoa kehotetaan vaih-
tamaan, jos vuokra on liian kor-

kea asiakkaan nykyiseen tai 
tulevaan taloudelliseen tilan-
teeseen verrattuna.

Asumisneuvoja auttaa sopi-
van asunnon löytämisessä. 

- Vuokranantaja voi aina soit-
taa meille, mikäli vuokra jää 
rästiin. Näin pystymme hank-
kimaan vähävaraisillekin asun-
toja, Kinni sanoo.

Asumisneuvojat ovat ennalta-
ehkäisevää toimintaa. 

- Viime vuonna etsimme asun-

non yli kahdellesadalle asiak-
kaalle. Se on iso luku, kun muis-
taa, että meidän asiakkaiden 
maksukyvyt ovat heikot ja edul-
lisia asuntoja ei juurikaan ole. 

Palvelun tarjonnan ongelma-
na on kuitenkin asumisneuvo-
jien vähäinen määrä: 16 asu-
misneuvojaa ei riitä Helsingin 
alueelle. 

- Palvelu pitäisi saada laajen-
nettua niin, että kuka tahan-
sa voisi ottaa asumisneuvojaan 

yhteyttä. Muutokset sosiaalipal-
veluissa tulevat vaikuttamaan 
muun muassa siihen, kuinka 
vanhusten laitospaikat vähene-
vät ja kotona hoidettavien mää-
rä lisääntyy. Olisi hyvä, jos asu-
misneuvojat voisivat panostaa 
lisää kotikäynteihin.

- Erityisesti tulevaisuudessa 
asumisneuvojia tullaan tarvitse-
maan lisää, Kinni uskoo.

SOSIAALITOIMEN yksi tyypilli-
simmistä asiakkaista onkin yk-
sinasuva, joka etsii ensimmäistä 
asuntoaan Helsingistä tai tarvit-
see elämäntilanteen muutok-
sen vuoksi pienempää.

Sen lisäksi, että asuntoja on 
vaikea löytää ollenkaan, on vie-
lä vaikeampaa löytää kohtuu-
hintaista. Viime vuonna vuokrat 
nousivat keskimäärin 2,5 pro-
sentilla. 

- Tekee tiukkaa löytää yksiötä 
alle 675 eurolla, johtava sosiaa-
lityöntekijä Petri Peitola toteaa. 

Sosiaalivirastolla on omat suo-
situkset vuokran maksimista, 
joiden yli menevistä euroista 
asiakas ei saa enempää toi-
meentulotukea.

Yksin asuvalle raja on edel-
lä mainittu 675 euroa, kahdelle 
800 euroa, kolmelle 925 euroa 
ja niin edelleen. 

Asiakkaalla on tietenkin mah-
dollisuus valita, haluaako hän 
maksaa vuokraansa enemmän. 
Silloin hänelle jää luonnollisesti 
vähemmän käyttörahaa esimer-
kiksi ruokaan. 

- Jos asiakas kokee, että hän 
haluaa jäädä siihen kalliimpaan 
asuntoon, emme sitä estä. Sit-
ten hän vaan vastaa ylimene-
västä vuokrasta itse. 

Toimeentulotuki yhdelle ihmi-
selle on 458,50 euroa kuussa, eli 
tämä summa pitää jäädä käyt-
töön kohtuullisten asumiskulu-
jen jälkeen.

Peitola toteaa, että asumi-
sen vaikeudet ovat viime vuosi-
en aikana lisääntyneet. Asuntoa 
ei ole joko ollenkaan, nykyinen 
on liian kallis tai asiakasta uh-
kaa häätö. 

- Kun vuokrat nousevat, ihmi-
set joutuvat toimeentulotuen 
hakijoiksi. 

Peitola mainitsee vielä toi-
meentulotuen siirtymisestä Ke-
laan.

- Asiaan liittyy paljon toivei-
ta mutta myös pelkoja. Kela 
ei pysty välttämättä huomioi-
maan asiakkaita yksilöinä niin 
kuin me sosiaalitoimessa. Jot-
kut tarvitsevat apua hakemuk-
sien täyttämisestä lähtien. 

Häädöt vähentyneet puolella

Kohtuuhintaiset asunnot kiven alla

Vuonna 2009 Helsingissä huomattiin dramaattinen vuokra-asuntojen häätöjen kasvu. 

Erityisesti Etelä-Helsingissä on pulaa yksiöistä ja kaksioista.

Isä auttoi 
Lauraa 
vuokra-
rästeissä 
ja asun-
tokin 
järjestyi.
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SUOMESSA elää yli 110 000 
20-29-vuotiasta nuorta vailla 
toisen asteen koulutusta. Syr-
jäytyneitä tai heitä, jotka ovat 
vaarassa syrjäytyä on noin 
45 000 16-29-vuotiaista eli 
noin viisi prosenttia joka ikä-
luokasta. Heillä ei ole työtä, 
opiskelupaikkaa eikä perus-
koulun jälkeistä koulutusta.

- He ovat syrjäytymiseen 
vievällä polulla. Jo yhden syr-
jäytyvän nuoren elinaikainen 
kustannus nousee 1,2 miljoo-
naan euroon. Kuka ottaa ko-
pin näistä nuorista? perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Mika Niikko kysyy.

Peliä ei ole 
menetetty

Kuntien ja valtion omat jär-
jestelmät eivät ole onnistu-

neet hoitamaan ongelmaa. 
Niikon mukaan peliä ei sil-
ti ole menetetty. Kolmannella 
sektorilla on valmiina monia 
tuloksellisia työmuotoja, jot-
ka odottavat laajempaa käyt-
töä.

Niikko on alan asiantuntija, 
sillä hän on toiminut pitkään 
nuorisotyössä. Vuonna 2000 
hän perusti erityisnuorisojär-
jestö Takaisin Elämään ry:n 
auttaakseen päihdeongelmis-
sa ja kriiseissä olevia nuo-
ria. Niikko toimi yhdistyksen 
toiminnanjohtajana vuoteen 
2011 saakka, jolloin hän pääsi 
eduskuntaan.  

Kokemuksensa perusteel-
la mies haluaa vaihtoehtoja 
heille, joita ei kiinnosta istua 
kolmea vuotta ammattikou-
lun penkillä. 

- Syrjäytymisuhassa ole-

Syrjäytymisvaarassa on on noin 
45 000 suomalaisnuorta. Ratkai-
sua ongelmaan haetaan nyt kolman-
nesta sektorista, joka pystyy aut-
tamaan nuoria joustavammin kuin 
kankeat kunnat.

Yksi pelastettu 
nuori = 1,2 miljoonan 

euron säästö

Syrjäytymis-
vaarassa olevat 

nuoret halutaan 

kouluun ja työ-

elämään 

vien nuorten joukko tarvit-
see tiiviimpää ja käytännön-
läheisempää opetusta, työssä 
oppimista. Heidät pitää nos-
taa syrjäytymiseen johtavalta 
tieltä ennen kuin he solahta-
vat yhteiskunnan seuraavaan 
valmiiseen tukimuotoon - 
päihteiden käyttäjien palve-
luihin.

Järjestöt tekevät 
tehokkaampaa työtä

Niikon mielestä ratkaisu 
löytyy järjestökentältä. Kol-
mas sektori jää usein ropo-
jen varaan resurssien jaossa, 
vaikka tulokset olisivat kun-
taa parempia.

- Kunnat toimivat kahdek-
sasta kuuteen, mutta kol-
mas sektori taipuu pitemmäl-
le, jopa 24/7. Sillä on keinoja 
saada nuoret kiinni yhteis-
kuntaan, Niikko uskoo.

Niikko mainitsee osatut-
kinto-opiskelun, jossa nuori 
opiskelee työn ohessa oppiso-
pimuksen tapaan. Tällainen 
tiivis, käytännönläheinen ja 
sopivan lyhyt, noin vuoden 
kestävä opiskelu kiinnostaa 
muuten kovin lyhytjänteis-

tä nuorta. Tällaista koulutus-
ta ovat antaneet esimerkiksi 
Setlementtisäätiö ja Samaria 
ry hyvin tuloksin.

- Setlementtisäätiö on kou-
luttanut 4 500 nuorta vuo-
desta 1991 alkaen. Suurin osa 
on koulu- ja ammattikoulu-
pudokkaita, Niikko mainitsee.

Parhailla kursseilla on pääs-
ty 80:n prosentin työllisty-
misasteeseen ja keskimäärin 
liikutaan 50-60:ssä prosentis-
sa. Ja kyse on nuorista, jotka 
ovat pudonneet pois muista 
koulutusputkista.

Mika Niikko

Järjestöjen 
toimintatavat 
isoon mittakaavaan

Niikko kertoo, että nuoria 
koulutetaan yleensä työpai-
kalla mentori-kisälli-mallilla 
käytännöllisiin ammatteihin. 

Ammattikouluihinkin on tu-
lossa osatutkintoja ammatti-
koulureformin myötä, mutta 
se ei ratkaise syrjäytyvien on-
gelmaa, kun oppimisympäris-
tö ja opetusmenetelmät ovat 
lähes samat.

- Tarvitsemme näitä jousta-
via järjestöjä ja innovatiivisia 
lähestymistapoja isossa mit-
takaavassa, ei vain järjestöjen 
paikallisina hankkeina, Niik-
ko painottaa.

Asunnottomuus 
ja päihteet 
ongelmina

Nuorten ongelmina ovat 
usein asunnottomuus ja päih-
teet. 

- Pitäisi olla asuntoloita, joi-
hin pääsee heti. Nyt on suu-
ri osa asuntoloista tarkoitettu 

“Monet nuoret 

tarvitsevat 

käytännön-

läheisempää 

opetusta, työssä 

oppimista.”
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ALLE 30-vuotiaiden samalla käy-
tettävissä olevat tulot eivät ole 
nousseet 1990-luvun laman jäl-
keen suurista nousukausista 
huolimatta. Ensiasuntojen osta-
minen on vähentynyt vuodesta 
2006 vuoteen 2014 yli kolman-
neksen – 34 000:sta 20 000:een, 
kertoo perussuomalaisten kan-
sanedustaja Simon Elo.

Pudotus johtuu taantumasta, 
mutta ei vain siitä. Jo edellinen 
suuri lama toi suuntauksen, jos-
sa työ muuttui pätkätyöksi tai 
yrittämiseksi: nuoren täytyy pe-
rustaa yritys päästäkseen työn 
syrjään kiinni. 

– Ongelma on siinä, että kun 
työelämä on muuttunut, entistä 
harvempi nuori saa vakituisen 
työpaikan. Pankki katsoo silloin, 
ettei nuori voi suoriutua asun-
tolainasta – tai jos lainan saa-
kin, pankki voi vaatia jopa 30-
40 prosentin oman pääoman. 
Sellaisten summien säästämi-
nen taas on todella vaikeaa var-
sinkin pääkaupunkiseudulla, Elo 
murehtii.

– Kaiken lisäksi laki estää 
pankkia lainaamasta ensiasun-
non hankkijalle enempää kuin 
95 prosenttia asunnon arvos-
ta ja muille 90 prosenttia. Jo vii-
den prosentin säästäminen on 
vaikeaa pääkaupunkiseudulla, 
kun vaihtoehtona ei ole edulli-
sia vuokra-asuntoja. Vuokrata-
so on noussut jopa nopeammin 
kuin asuntojen hintataso.

Maksuhäiriömerkintä 
lisää ongelmia

Ja vaikka nuoren asiat olisivat 
kunnossa ja hän saisikin hyvätu-
loisen työpaikan heti valmistu-
misensa jälkeen, voivat esteek-
si nousta vanhat synnit, joiden 
varjo on pitkä.

– Maksuhäiriömerkintä voi 
kestää jopa neljä vuotta eikä 
sitä voi poistaa, vaikka mak-
sut ja korot olisi maksettu ja asi-
at olisivat nyt jo kunnossa. Luot-
totiedottomuus estää saamasta 
paitsi asuntolainaa, myös vuok-
ra-asuntoa. Useat vuokranan-
tajat vaativat kotivakuutuksen. 
Sitä ei saa jos on maksuhäiriö-
merkintä, Elo sanoo.

Maksuhäiriömerkintä venäh-
tää kahdesta vuodesta neljään 
vuoteen, jos ulosottovirasto lan-
gettaa kaksi maksuhäiriömer-
kintää samana vuonna. Tämä 
voi seurata jo pienistä parin 
kympin maksuista usein siksi, 
ettei ihminen tiedä, kuinka va-

kavasta asiasta on kysymys.
- Noin 8,4 prosentilla kansas-

ta on maksuhäiriömerkintä. Se 
on iso joukko ihmisiä ja suu-
ri ongelma yhteiskunnassa. On-
gelma keskittyy nuoriin ja keski-
ikäisiin miehiin. 25-44-vuotiaista 
miehistä yli 15 prosentilla on 
häiriömerkintä, Elo kertoo.

– Merkintä tekee ihmisestä yh-
teiskunnallisesti kelpaamatto-
man asuntomarkkinoilla. Kan-
nan huolta nuorista miehistä, 
joilla on muutenkin ongelmia, 
kuten huonompi koulutustaso. 
Ongelmat kasaantuvat.

Opiskelijoilta 
tulorajat pois

Elo poistaisi opiskelijoilta 
opintotuen tulorajat. Kun opis-
kelija opiskelee riittävän ahke-
rasti, hänen pitäisi saada tienata 
niin paljon kuin pystyy opinto-
jensa ohella. Tämä helpottaisi 
työelämään siirtymistä ja myös 
rahan keräämistä esimerkiksi 
asuntolainaa varten.

– Tämä kannustaisi ahkeruu-
teen ja näin voisi ehkä päästä 
nopeammin säästämään viiden 
prosentin omavastuuosuut-
ta ensiasuntoa varten, Elo ko-
rostaa.

Maksuhäiriömerkintöjen pois-
taminen pitäisi tehdä mahdol-
liseksi, jos häiriöihin johtaneet 
laskut on maksettu. Asunto-
markkinoille pitäisi päästä, ai-
nakin kotivakuutus pitäisi saada 
maksuhäiriömerkinnästä huo-
limatta.

Entäpä asuntolainan saan-
ti, miten sitä helpotettaisiin? Pi-
täisikö hallituksen jopa tukea 
asunnonhankintaa miinuskor-
kojen oloissa?

– Minusta oikea tapa olisi sää-
tää omavastuun rajaa jopa nol-
laan asti, missä se oli 10 vuot-
ta sitten. Ainakin ensiasunnon 
ostajilta tämä raja joutaisi pois. 
Vaikka ymmärränkin tavoitteen 
estää ylivelkaantumista, halli-
tus voisi ottaa ohjelmaansa tä-
män rahoituksen poistamisen, 
Elo esittää.

Asuntolaina kannattaa, 
jos sen vain saa

Valtio tukee asunnon ostamis-
ta korkovähennyksellä, mutta 
vähennyksen määrä on laske-
nut koko ajan vuoden 2012 jäl-
keen. Siihen saakka kaikki korot 
sai vähentää verotuksessa. Tänä 

Nuorten velkaloukkuja 
ja asuntojen saantia 
helpotettava

– Ongelma on siinä, että kun työelämä on muuttunut, entistä 
harvempi nuori saa vakituisen työpaikan, sanoo perussuoma-
laisten kansanedustaja Simon Elo.

päihdeongelmaisille. Helsin-
gin ja Vantaan asunnottomille 
nuorille tarjotaan asumisyk-
siköitä, joissa yöpyvät alko-
holistit ja huumeidenkäyttä-
jät – eihän päihdeongelmaton 
nuori sinne mene – tai sitten 
ongelma pahenee, Niikko to-
teaa.

- Alle 18-vuotiaille on ole-
massa turvakotijärjestelmä, 
johon päihteettömät pääse-
vät turvaa tarvitessaan koska 
vaan. Yli 18-vuotiaille on sen 
sijaan vain päihdesuojakote-
ja. Syrjäytymisvaarassa olevat 
nuoret pitäisi napata kiinni 
ennen kuin he ovat jo vaike-
uksissa ja pohjalla. 

Juhlapuheiden 
aika on ohi

Ratkaisua haetaan asumi-
sesta ja koulutuksesta.

- Ratkaisu tähän haastee-
seen on muuttaa valtakunnal-
lisesti toimintatapaa niin, että 
erityisesti nämä 45 000 nuor-
ta saavutetaan. Pitäisi olla 
nonstop-periaatteella mah-
dollisuus suurissa kaupun-
geissa päästä takaisin koulu-
tukseen. Sen pitäisi tapahtua 

tässä ja nyt – näitä asioita ei 
hoideta odottamalla kevään 
yhteishakua, Niikko painot-
taa.

Kaupungeissa pitäisi Niikon 
mielestä olla riittävän vahvaa 
järjestövetoista, ruohonjuuri-
tason toimintaa, joka motivoi 
nuoret kiinni elämään mie-
lekkäällä tekemisellä ja hy-
vällä seuralla. Tarjolla olisi 
myös yhteisöllistä ja päihtee-
töntä tukiasumista sen tar-
peessa oleville. 

- Palvelu koskisi juuri niitä 
nuoria, joita kunnat eivät nyt 
tavoita tai joiden palveluntar-
peeseen ne eivät pysty vas-
taamaan riittävällä tavalla.

- Juhlapuheiden ajan pitäisi 
päättäjillä olla jo ohi. Kolmas 
sektori tulee resursoida pa-
remmin auttamaan nuoret ta-
kaisin kiinni elämään. Uskon, 
että tämän hallituskauden ai-
kana tämä toteutuu. Keskus-
telu on jo käynnistynyt, Niik-
ko sanoo.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

Simon Elo

Nuoret tarvitsevat laajan 
tukiverkoston syrjäytymisen 
välttämiseksi.

Kansanedustaja Simon Elo: 

vuonna vähennyksen saa enää 
55 prosentista, ensi vuonna 
45 prosentista ja vuonna 2019 
enää 25 prosentista.

Vapautus varainsiirtoverosta 
sen sijaan on yhä merkittävä.

– Kaikesta huolimatta – jos asi-
at ovat nyt niin hyvin että asun-
tolainan saa ja luottamusta talo-
uteen on – niin lainaa kannattaa 
ottaa, kun korot ovat näin al-
haalla. Itse hyödyin korkojen 
laskusta 200 euroa kuukaudes-
sa ja lainanmaksut ovat samaa 
luokkaa kuin vuokra oli sitä en-
nen. Asuntolainassa säästää it-
selle.

Myös vuokra-asuntomarkki-
nat täytyisi saada kuntoon. Elon 
mielestä pula pienistä ja edulli-
sista vuokra-asunnoista ei joh-
du valtion tekemättä jättämisis-
tä, vaan vastuu on kunnilla.

Nuorten köyhtymisessä 
historiallinen muutos

Onko kyseessä historiallinen 
vääryys?

– Kyllä. Paljon puhutaan elä-
keläisten ongelmista, mutta yli 
60-vuotiaiden työllisyys ja tulo-
taso on kuitenkin parantunut, 
kun nuorten tulot ovat junnan-
neet paikallaan 1990-luvulta 
saakka - ja nyt jopa laskeneet. 
Meillä on kymmeniä, jopa sato-
ja tuhansia ihmisiä, jotka eivät 
pääse vastaavaan työelämään 
kuin suuret ikäluokat.

Elo jätti äskettäin kirjallisen 
kysymyksen, jossa hän kysyy 
miten hallitus aikoo helpottaa 
nuorten taloudellista tilannetta, 
millaisilla keinoilla nuorten ase-
maa voitaisiin helpottaa asun-
tolainojen markkinoilla ja miten 
maksuhäiriöisten nuorten tilan-
netta voitaisiin helpottaa ja akti-
voida nuoret takaisin yhteiskun-
nan aktiivisiksi jäseniksi.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA MATTI MATIKAINEN
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HYVIN viihdyn. Täällä on 
kotiolot. Minullakin on ol-
lut lehmiä, hevonen ja muita 
kotieläimiä, Vanhalan tilalla 
asuva Terttu Oijala kertoo.

Vanhalan tila sijaitsee Lu-
hangan kunnassa Keski-Suo-
messa. Tilalla on Itä-Suomen 
karjan eli kyyttöjen lisäksi 
lampaita. Pihalla juoksente-
lee kissoja ja koiria.

Tilalla asuvat Miia ja Seppo 
Keihäsniemi viiden lapsen 
kanssa. Keihäsniemet perus-
tivat tilalle vanhusten perhe-
hoitopaikan, jonka toiminta 
pääsi vauhtiin keväällä.

– Mietin, että mitä töitä 
voisin tehdä kotona. Netis-
sä törmäsin ikäihmisten per-
hehoitoon. Kävin valmennus-
kurssin ja jätin työni kunnan 
kotihoidossa, Miia kertoo.

Vanhusten perhehoito sopii 
Miian mielestä hyvin maati-

lan kylkeen.
– Moni asiakkaista on ollut 

ainakin lapsuudessaan maa-
talousympäristössä ja he tyk-
käävät eläimistä.

Keihäsniemillä on yksi paik-
ka pitkäaikaishoitoa tarvit-
sevalle vanhukselle ja toinen 
lyhytaikaista hoitoa varten. 
Sitä käytetään esimerkik-
si omaishoitajien lakisääteis-
ten vapaiden aikana tai kun 
asiakas odottaa laitospaikkaa. 
Hoidettavilla on omat huo-
neet.

– Kaksi asiakasta on sopi-
va määrä, sillä meillä on vielä 
lapsia kotona, Miia mainitsee.

Hoidosta tehdään sopimus 
asiakkaan kotikunnan kanssa.

Uutta työtä 
maaseudulle

Tilan isäntä irtisanoutui 

vaimonsa tavoin vieraan pal-
veluksesta ja hän menee syk-
syllä perhehoidon valmen-
nuskurssille.

– Maatilan kannattavuus ei 
ole hääppöinen tänä päivä-
nä. Hyvin harva uusi homma-
kaan löytää tiensä maaseu-
dulle, mutta tässä tehtävässä 
eivät työt lopu, Seppo poh-
diskelee.

Valmennuskurssi kestää 
pari kuukautta ja siihen sisäl-
tyy yksi luento viikossa, ko-
titehtäviä ja viranomaisten 
tekemä kotitarkastus. Keihäs-
niemien ei tarvinnut tarkas-
tuksen jälkeen kuin lisätä tu-
kikahvoja seiniin.

Miia suosittelee perhehoita-
jaksi ryhtymistä, jos on kiin-
nostusta ja tilaa kotona.

– Tässä saa työskennellä ko-
tona ja paneutua paremmin 
hoitotyöhön kuin laitoksissa. 

Kyytöt tungeksivat uteliaina aitauksessa, kun 
Terttu Oijala saapuu katsomaan karjaa. Lehmät 
ovat Tertulle mieluista seurattavaa, sillä hänellä-
kin oli maatila. Ikä teki kuitenkin tepposet, eikä 
Terttu enää pärjännyt yksin. Nyt hän on perhehoi-
dossa Vanhalan tilalla.

Terttu sai hoitopaikan m
Vanhusten perhehoito lisääntyy Suomessa

Terttu Oijala on perhehoidossa Miia ja Seppo Keihäsnie-
men kodissa Luhangassa.

Hoitomuoto on yksilöllisem-
pää ja joustavampaa.

Perhehoito ei ole välttä-
mättä helppoa, sillä monet 
vanhukset ovat Keihäsnie-
mien mukaan huonokuntoi-
sia. He tarvitsevat opastus-
ta päivittäisissä toiminnoissa 
ja valvontaa, jotta eivät läh-
de omille teilleen esimerkiksi 
muistisairauden takia.

– Hoitotyöstä saatavaa kor-
vausta nostettiin ja sillä pär-
jää, jos ei laske työtunteja. 
Työhön pitää sitoutua ja vas-
tuu toisen ihmisen elämästä 
on kova, Miia painottaa.

Perhehoidosta 
hyötyvät kaikki

Keihäsniemet ovat saaneet 
palautettua monelle hoidetta-
valle päivärytmin, joka on ol-
lut hukassa omassa kodissa.

– Siellä torkutaan päiväl-
lä, valvotaan yöllä ja syömi-
nen saattaa unohtua. Meil-
lä on säännölliset ruoka-ajat, 
Miia toteaa.

Omaiset ovat olleet Keihäs-
niemien mukaan tyytyväisiä 
ja kiitollisia hoidosta.

– Paremmin on mennyt 

Perhehoito 
ei ole välttämättä 

helppoa, sillä 
monet vanhukset 

ovat huono-
kuntoisia.
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aatilalta

Inhimillinen hoito korvaa 
vähenevät laitospaikat

VANHUSTEN perhehoidon 
lisääminen on yksi hallituk-
sen kärkihankkeista.

– Vanhusten laitospaikkojen 
määrää vähennetään ja jotain 
muita palveluja täytyy saa-
da tilalle. Perhehoito on täs-
sä mielessä yksi valttikortti 
vanhusten hoidon järjestämi-
sessä. Se on inhimillistä hoi-
toa pienissä ryhmissä, perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Arja Juvonen toteaa. 

Perhehoidon asiakkaat ovat 
toimintakyvyltään keskimää-
rin parempia kuin laitoshoi-
don asiakkaat. Perhehoidossa 
vanhus voi asua kodinomai-
sesti omassa tai perhehoita-
jan kodissa siten, että siellä 
asuu muitakin lyhyt- tai pit-
käaikaista hoitoa tarvitsevia. 

– Puitteet pitää olla sopivat 
ja hoidon laadun täytyy olla 
sellaista, jollaista kukin meis-
tä haluaisi saada, Juvonen ko-
rostaa.

Perhehoidon avulla voidaan 
järjestää sijaishoitoa esimer-
kiksi omaishoitajien lakisää-
teisten vapaapäivien ajaksi, 
jolloin tuetaan omaishoitaji-
en jaksamista.

– Tämä on yksi esimerkki, 
kuinka viemme hallitukses-
sa läpi tärkeitä asioita perus-
suomalaisten vaaliohjelman 
mukaisesti. Pelkkä tuki ei rii-
tä vaan omaishoitajien jaksa-
mista on seurattava kunnissa, 
Juvonen sanoo.

Perhehoitoon 
kannustimia

Sosiaali- ja terveysministe-
riön sosiaalipalveluryhmän 
johtaja Päivi Voutilaisen 
mukaan vanhusten perhehoi-
dossa on paljon kasvupoten-
tiaalia.

– Hallitus on tehnyt mer-
kittäviä muutoksia valtion-

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen, perus-
suomalaisten kansanedustaja Arja Juvosen mukaan entistä 
useampi vanhus hoidetaan tulevaisuudessa perheessä. 

osuuspohjiin, jotta perhe-
hoito lisääntyisi, Voutilainen 
toteaa.

Perhehoitoa pyritään lisää-
mään kehittämällä perhehoi-
tojärjestelmän ehtoja ja kan-
nustimia. Perhehoitolakiin 
tulikin muutoksia heinäkuun 
alussa. 

Perhehoidon vähimmäis-
palkkio nousee vähintään 775 
euroon kuukaudessa. Lisäksi 
perhehoitajilla on oikeus vä-
hintään kahteen vapaaseen 
vuorokauteen kuukaudessa. 

Perhehoidossa voi olla jat-
kossa enintään kuusi hoidet-
tavaa, jos hoitopaikassa asuu 

vähintään kaksi kelpoisuus-
vaatimukset täyttävää hoi-
tajaa. 

Päätoimisesti perhehoita-
jana toimivalla on oikeus hy-
vinvointi- ja terveystarkas-
tukseen joka toinen vuosi.

Laitoshoitoa 
edullisempi 
vaihtoehto

Inhimillisen ja kodinomai-
sen hoidon lisäksi perhehoi-
don lisäämiseen kannustaa 
sen hinta. 

– Iäkkäiden perhehoidon 
kustannukset ovat keskimää-
rin noin 60 euroa vuorokau-
dessa. Vanhainkotihoidon 
yhden hoitopäivän kustan-
nukset olivat vuonna 2014 
keskimäärin runsaat 190 eu-
roa eli yli kolminkertaiset 
perhehoitoon verrattuna, las-
kee neuvotteleva virkamies 
Anne-Mari Raassina sosiaa-
li- ja terveysministeriöstä.

Sotkanet-tilastopalvelun 
mukaan vuonna 2014 oli jat-
kuvassa perhehoidossa rei-
lut 200 vanhusta ja lyhytai-
kaisessa perhehoidossa noin 
400 vanhusta. 

Vuonna 2020 perhehoidos-
sa arvioidaan olevan lähes 
1500 henkilöä, joka tuo kun-
nille noin 30 miljoonan euron 
säästön vuositasolla.

– Olennaista iäkkään ihmi-
sen tarkoituksenmukaista 
palvelukokonaisuutta pohdit-
taessa on monipuolinen tuen 
ja palvelujen tarpeen selvit-
täminen. Sen pohjalta sitten 
pohditaan vaihtoehtoja, Vou-
tilainen muistuttaa.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA LEHTIKUVA

Perhehoidon 
asiakkaat 

ovat toiminta-
kyvyltään 

keskimäärin 
parempia kuin 

laitoshoidon 
asiakkaat.

Maatilalle 
perustetussa 
perhehoi-
topaikassa 
voi seurata 
Itä-Suomen 
karjan eli 
kyyttöjen 
käyskentelyä.

kuin aluksi mietin. Pohdin, 
että häiritseekö jos täällä on 
vieraita ihmisiä. Ei häirit-
se ja lapsetkin ovat tottuneet 
mummoihin ja pappoihin, 
Seppo kertoo.

– Tämä on hyvä vaihtoeh-
to kaikille osapuolille. Van-
hus saa inhimillistä ja ko-
dinomaista hoitoa, johon 

omaisetkin ovat tyytyväisiä. 
Kunnalle tämä on laitoshoi-
toa edullisempaa ja me saam-
me leipää pöytään. Jos saisin 
päättää, niin haluaisin itsekin 
aikanaan hoidettavaksi pie-
neen kotiin, Miia toteaa.

TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNE

Arja Juvonen

Ikäihmisten perhehoito 
on inhimillinen ja kodikas 
hoitomuoto.

Miia ja Seppo Keihäsniemen mukaan ikäihmisten perhe-
hoitopaikan perustaminen vaatii yrittäjiltä sitoutumista.
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Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elo-
maa sai omakohtaista kokemusta 
riittävän hoitajamitoituksen tar-
peellisuudesta, kun hän vietti päi-
vän töissä vanhustentalossa. 

Kike vietti päivän 
vanhustenhoitajana

VANHUSTENHOITO on 
aina ollut sydämen asia aikoi-
naan röntgenhoitajaksi val-
mistuneelle Kike Elomaalle. 
Jo pikkutytöstä saakka palve-
lutaloissa laulamassa ja van-
husten kanssa seurustele-
massa käynyt Elomaa meni 
vuonna 1976 lukion jälkeen 
suoraan töihin vanhustenta-
loon, missä vierähti puolitois-
ta vuotta. Nyt kansanedusta-
jaksi päätynyt Elomaa halusi 
omakohtaisesti kokea, mi-
ten vanhustenhoito on nel-
jänkymmenen vuoden aikana 
muuttunut.

- Olen koko urani ajan ol-
lut läheisesti tekemisissä van-
hustyön hoitajien kanssa ja 
hyvin perillä hoitajien arjes-
ta ja ongelmista, mutta se ei 
kerro asioista samalla tavalla 
kuin oma kokemus. Hoitajana 
toimiva serkkuni järjesti työs-
säolopäivän monen mutkan 
kautta, mikä ei ollutkaan ai-
van yksinkertaista. Kokemus 
oli erittäin valaiseva ja silmiä 
avaava, Elomaa kertoo.

Kevyttä ei hoitotyö 
ollut ennenkään

Suoraan koulun penkiltä 
vuonna 1976 vanhusten pal-
velutaloon ilman mitään ai-
empaa kokemusta töihin 

menneelle nuorelle Kikelle 
selvisi nopeasti, miten rank-
kaa vanhustyö oikeasti on. Se 
oli raskasta kolmivuorotyötä, 
ja ensimmäinen potilas kuoli 
jo samana iltana.

- Meillä oli siellä 42 van-
husta osastolla, 40 sängys-
sä ja kaksi pyörätuolissa. 
Suurimman osan muistan ni-
meltä vieläkin. Ei se ruusui-
sen kevyttä ja helppoa työtä 
ollut silloinkaan. Kokemuk-
sena ja työnä se oli sieltä 
raskaimmasta päästä. Olisi pi-
tänyt saada enemmän aikaa 
olla vanhusten kanssa ja teh-
dä muutakin kuin vain perus-
asiat. 

- Niin ei voi sanoa, että hoi-
totyö olisi tänä päivänä pal-
jon raskaampaa, mutta palk-
kataso hoitajilla on hyvin 
alhainen kaikesta siitä vas-
tuusta, minkä he joutuvat 
kantamaan, ainakin perushoi-
totyössä, Elomaa sanoo.

Hoitotyössä pitää olla 
sydän mukana

Myös hoidon laatu vaihte-
lee hyvin paljon paikasta toi-
seen. Paikassa, missä Elomaa 
suoritti työssäolopäivänsä, 
hoidettiin vanhukset todella 
hyvin ja hoitajilla oli selvästi 
sydän mukana. Toisissa pai-

koissa alalle kuitenkin hakeu-
tuu ihmisiä, jotka eivät vält-
tämättä hoitajiksi sovellu.

- Siksi olen hyvin huolissani 
soveltuvuustestien poistami-
sesta. Se ei ole oikea suunta. 
Jos alalle hakeutuu väärän-
laisia ihmisiä, siitä kärsii 
työyhteisö ja ennen muuta 
asiakas. Hoitotyö kun on kui-
tenkin kutsumustyötä, jossa 
pitäisi olla sydän mukana jat-
kossakin. 

- Itse ainakin toivon, että jos 
hoitolaitokseen joskus jou-
dun, eivät minua hoitavat ih-
miset olisi työssä vain sik-
si, että saavat siitä elantonsa, 
Elomaa pohtii.

Hoitajamitoitusta 
ei saa pudottaa

Toinen huolestuttava asia 
on Elomaan mielestä kaa-
vailtu hoitajamitoituksen vä-

hentäminen entisestään. 
Nykyisellä 0,5-kertaisella hoi-
tajamitoituksella pärjätään 
toisissa paikoissa hyvinkin, 
mutta jos huonokuntoisem-
pia ihmisiä on hoidettavana 
paljon, ollaan jo vaikeuksis-
sa. Missään tapauksessa hoi-
tajamitoitusta ei saisi tiput-
taa 0,4:ään.

- Radikaalisti on muuttu-
nut se, etteivät kauhutarinat 
märissä vaipoissa makuutet-
tavista vanhuksista makuu-
haavoineen enää vastaa to-
dellisuutta. Vaipat kun ovat 
nykyään kehittyneet niin te-
hokkaiksi, että ne imevät kai-
ken kosteuden itseensä ja py-
syvät kuivina pitkään, mistä 
syystä makuuhaavoja ei syn-
ny niin herkästi, sanoo Elo-
maa.

Eväitä syksyyn

Elomaa sai käynniltään pal-
jon eväitä syksyyn, asioita 
joista hän haluaa keskustella 
uuden sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Pirkko Mattilankin 

EU:N huippuvirkamiehet usko-
vat brittien jäävän Euroopan 
unioniin, jos eroneuvotteluista 
tehdään briteille mahdollisim-
man hankalat. EU-virkamiehet 
arvelivat brittien huomaavan, 
ettei erosta tule mitään jos 
esille tuodaan sen aiheuttama 
”byrokraattinen painajainen”.

Brittilehti Telegraphin haas-
tattelema korkea-arvoinen 
brittivirkamies arveli, että 
EU haluaa brittien muutta-
van mieltään. Eurooppa-neu-
voston puheenjohtaja Donald 
Tusk kirjoitti EU-johtajille kir-
jeen, jossa hän korosti vapaan 
liikkuvuuden asemaa EU-pe-

russopimuksessa.
– Näin tehdessämme emme 

jätä niille epäilyille mitään si-
jaa, etteikö unionin jäsenyys 
olisi hyvästä, Tusk kirjoitti kir-
jeessään.

Britit ovat toki myös omal-
ta osaltaan hankaloittaneet ti-
lannetta. EU:n pääneuvottelijat 

ovat komission puolelta Michel 
Barnier ja Euroopan parlamen-
tin osalta Guy Verhofstadt. Te-
legraph kuvaa Verhofstadtia 
”arkkifederalistiksi”.

Brittien itsenäisyyspuolue 
Ukipin entinen puheenjohta-
ja Nigel Farage kaatoi täyslai-
dallisen toteamalla, että Ver-

hofstadt on ”fanaatikko”, ja 
että hänen nimeämisensä neu-
vottelijaksi vastaa kutakuinkin 
”sodan julistamista”. Brexit-sih-
teeri David Davis meni tätäkin 
pidemmälle: hänen kerrotaan 
tituleeranneen vastapuolta 
”Saatanaksi”. 

EU yrittää painostaa Britanniaa pysymään unionissa

”Silmiä 
avaava 
kokemus”

Ritva “Kike” Elomaa

“Olisi 
pitänyt saada 

enemmän 
aikaa 

olla vanhusten 
kanssa ja 

tehdä 
muutakin 
kuin vain 

perusasiat.”



19

“Hoitotyö 

on kutsumus-

työtä.”

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän johtaja Sam-
po Terho totesi HSTV:n Studio 
Kulmapöydässä, ettei perus-
suomalaiset tule hyväksymään 
hallituksen esitystä ansiosi-
donnaisen työttömyysturvan 
porrastuksesta. Terho totesi 
myös, että työttömien kepittä-
minen saa nyt riittää.

Porrastuksella tarkoitetaan 
sitä, että porrastetaan niin, 
että tuki pienenee työttömyy-
den pitkittyessä.

– Me emme sitä tue, se on 
yksiselitteinen asia. Mutta jos 
kolmikantainen työryhmä por-
rastamista esittää, niin tilan-
ne voi olla toinen, Terho täs-
mensi.

PS ei hyväksy työttömyys-
turvan porrastusta

kanssa. Esimerkiksi hoito-
työn työkaluksi omaksuttu 
RAI-pisteytysjärjestelmä, jos-
sa asiakkaiden tiedot on mer-
kittävä ylös hyvinkin tarkas-
ti, on tuonut mukanaan niin 
hyötyjä kuin haittojakin. Tie-
tokonehommat ja raportointi 
kun vievät nykyään paljon re-
sursseja ja aikaa jo itse hoito-
työltä. Tämänkään vuoksi ei 
hoitajamitoitusta saisi aina-
kaan alentaa.

- Sote tuo sen ongelman, 
että kun yhdistetään julkista 
ja yksityistä terveydenhuol-
toa, ja yksityisellä puolella 
kun on tarkoitus tehdä voit-
toakin, niin pysyykö silloin 
hoidon laatu hyvänä, jos hen-
kilöstömitoitus vedetään lii-
an alas? Nämä ovat vaikeita 
ongelmia ratkaista, kun kau-
heasti pitäisi säästääkin, Elo-
maa pohtii.

Aluesairaaloiden 
alasajo huolettaa

Elomaata huolestuttaa myös 
se, miten aluesairaaloiden 

käy. Jos esimerkiksi Varsi-
nais-Suomessa kaikki päivys-
tykset keskitetään Tyksiin, ei 
Elomaa usko sen tuovan ol-
lenkaan säästöjä eikä pidä 
aluesairaaloiden alasajoa oi-
keana ratkaisuna.

- Päivystyksiä olisi saatava 
kauemmaskin, muuten tulee 
paine Tyksissä olemaan liian 
kova, Elomaa uskoo.

Valtavan hyvä parannus oli-
si myös yksityisille kodinhoi-
topalveluille huonokuntoisis-
ta ikäihmisistä myönnettävän 
alv-huojennuksen laajenta-
minen koskemaan automaat-
tisesti kaikkia yli 80-vuo-
tiaita. Kun vanhuksen 
huonokuntoisuus määritel-
lään tapauskohtaisesti kun-
nissa, ei kodinhoitopalvelu 
välttämättä uskalla palvelua 
tarjota, jos riskinä on, ettei 
huojennusta myönnetäkään.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

EDUSKUNNAN istuntosalissa käy-
tiin kiivas keskustelu Aito avioliit-
to –kansalaisaloitteesta. Aloitet-
ta kannattava perussuomalaisten 
kansanedustaja Teuvo Hakkarai-
nen uskoo, että viime vaalikau-
della nuijittu tasa-arvoinen avio-
liittolaki saadaan vielä kumottua.

- On täysin mahdollista, että 
niin käy, joskin äänestyksestä tu-
lee tiukka. Keskustan vaalivoiton 
myötä asetelma on muuttunut, 
Hakkarainen toteaa.

Puolustajat häiriköivät 
kansanedustajia

Hakkaraisen mielestä tasa-ar-
voista avioliittolakia alun pe-
rin vastustaneiden määrä hupe-
ni matkan varrella viime kaudella, 
koska valtamedia rummutti jat-
kuvasti lain puolesta.

– Kun melskaaminen laista al-
koi, me kansanedustajat jou-
duimme massiivisen ja ilmeisen 
organisoidun sähköpostitulvan 
kohteiksi. En pitänyt ollenkaan 
siitä tavasta, jolla lain puolustajat 
meitä pommittivat yötä päivää 
kuukausien ajan. Siinä lähennel-
tiin jo häiriköinnin rajaa. Omalta 
osaltani voin sanoa, että jokainen 
viesti oli turha. Minun kantaani ei 
meilailemalla muuteta, Hakkarai-
nen painottaa.

– Tämän Aito avioliitto –kansa-
laisaloitteen kannattajat eivät ole 
moiseen toimintatapaan ryhty-
neet ja hyvä niin. He ymmärtävät, 
että me kansanedustajat osaam-
me muodostaa mielipiteemme 
ihan itse.

Ei saa pelätä 
homofoobikon leimaa

Hakkarainen toivoo, että kun 
kansalaisaloitteesta äänestetään, 
kaikilla sitä kannattavilla kansan-
edustajilla olisi kanttia äänestää 
aloitteen puolesta.

– Ruodusta ei saa livetä siksi, 
että pelkää leimautuvansa esi-
merkiksi homofoobikoksi. Mei-

dän eduskuntaryhmässämme 
kaikkien tulisi äänestää Aidon 
avioliiton puolesta. Olemme pe-
rinteisten arvojen puolue ja nii-
den takana meidän tulee seistä.

– Eilen kuultiin monia puheen-
vuoroja varsinkin vihreiden tahol-
ta, joissa tunteikkaasti valitettiin, 
että me Aidon avioliiton kannat-
tajat olisimme viemässä sateen-
kaariväeltä oikeuden rakkauteen 
ja perheeseen. Minusta tällai-
set purkaukset ovat omituisia, sil-
lä jokaisella on oikeus rakastaa ja 
elää perhe-elämää, emmekä me 
sitä ole keneltäkään riistämässä. 
Samaa sukupuolta olevien parien 
oikeudet on jo huomioitu riittä-
vällä tavalla parisuhdelaissa.

Suvaitsevaiset 
suvaitsemattomimpia

Hakkarainen peräänkuuluttaa 
suvaitsevaisuutta kristillisiä arvo-
ja seuraavia kohtaan.

– Minusta nykyään on niin, että 
kaikkein suvaitsemattomimpia 
ovat ne, jotka omasta mielestään 
ovat suvaitsevaisia. Jos ajattelet 
toisin kuin he, olet lähes rikolli-
nen. Suuntaus on pahempi kuin 
kommunismi, Hakkarainen lataa.

– Ihmettelen, että homoliittojen 
kannattajat ovat samaa poruk-
kaa kuin ne, jotka haluavat haa-
lia Suomen täyteen turvapaikka-
turisteja. Monissa muslimimaissa 
homous on rikos, jopa kuoleman-
tuomioon johtava rikos. Homou-
teen äärimmäisenä syntinä suh-
tautuvia islamisteja vasemman 
laidan väki haluaa joka niemeen 
ja notkelmaan. Punaviherkaartin 
logiikka on varsin erikoista.

Adoptio loppuisi 
monista maista

Hakkaraisen mielestä lapsen oi-
keus molempiin vanhempiin ei 
voi toteutua samaa sukupuolta 
olevien avioliitossa.

– Jos niin kävisi, että samaa su-
kupuolta olevat voisivat tulevai-

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen 
mielestä lapsen oikeus molempiin vanhempiin ei voi 
toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa.

Adoptio loppuisi 
monista maista

Hakkarainen 
varoittaa tasa-arvoisen 
avioliittolain vaikutuksista:

Kansainväli-
set adoptiot 
Suomeen 
saattavat 
vähentyä, jos 
tasa-arvoinen 
avioliittolaki 
astuu voi-
maan.

Teuvo Hakkarainen

suudessa solmia avioliiton ja sitä 
myötä saada adoptio-oikeuden, 
loppuisi adoptio monista maista, 
esimerkiksi Venäjältä. Silloin ulko-
mailta adoptoimisen prosessi pit-
kittyisi entisestään, ja se on jo ny-
kyisellään todella pitkä, usein yli 
viiden vuoden mittainen. Adop-
tio-oikeus kuuluu ainoastaan he-
teropareille.

”Punavihreä media vouhkaa 
vähemmistöjen puolesta”

Hakkarainen syyttää ”puna-
vihreää” mediaa vähemmistöjen 
paapomisesta.

– Punavihreä media vouhkaa 
jatkuvasti pienten vähemmistö-
jen puolesta niin, että näiden oi-
keuksien tulisi olla valtaväestön 
oikeuksia suuremmat. Punavih-
reässä kuplassa elävät eivät näe 
sitä tosiasiaa, että ylivoimainen 
enemmistö suomalaisista elää ai-
van tavallista arkea heterosuh-
teissaan. Siihen arkeen kuuluvat 
perinteiset arvot, kuten isänmaal-
lisuus. Perinteiset arvot on valta-
mediassa leimattu jotenkin huo-
noiksi ja junteiksi. Itse en näe 
mitään vikaa perinteisissä arvois-
sa, päinvastoin olen niiden vank-
ka kannattaja.

– Usein nämä suvaitsevaiset pu-
navihreät pintaliitäjät perustele-
vat asenteitaan kansainvälisyy-
dellä. Huomauttaisin kuitenkin, 
että kuten Aito avioliitto -aloit-
teen perusteluissa todetaan, suu-
rimmassa osassa Euroopan uni-
onin maista on voimassa laki, 
jonka mukaan avioliitto on mie-
hen ja naisen välinen. Näin on 
asian laita kahdeksassatoista uni-
onin 28:sta jäsenmaasta, muun 
muassa Saksassa, Hakkarainen 
muistuttaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA
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HELSINGIN Sanomien pää-
kirjoitus (19.8.2016) tois-
ti lehden tuttua linjaa Yhdys-
valtain presidentinvaalien 
kommentoinnissa. Donald 
Trumpin kannattajat ja ää-
nestäjät ovat HS:n mukaan 
kouluttamattomia ja pelok-
kaita. Mitään perustetta tai 
tutkimustietoa pääkirjoitus ei 
kertonut näkemykselleen. 

Pääkirjoituksen väitettä tu-
kevaa tutkimusta ei löytyi-
sikään, vaikka Yhdysvallois-
sa tehtaillaan tutkimuksia 
lähes kaikesta mahdollises-
ta vaaleihin liittyvästä. Uu-
tiskanava CBS kylläkin jul-
kaisi (6.5.2016) esivaaleihin 
liittyvän tutkimuksen, jonka 
mukaan Trumpin kannatta-
jat ovat todellisuudessa kes-
kimääräistä amerikkalais-
ta paremmin koulutettuja ja 
varakkaampia. Kaikkein köy-
himmät eivät äänestä lain-
kaan ja Hillary Clintonin 
esivaaliäänestäjät olivat pie-
nituloisempia kuin Trumpin 
äänestäjät.

Onko Donald Trump 
Orson Wellesin luoman 
elokuvahahmo Citizen 
Kanen toisinto?

Esivaalien aikaan republi-
kaanipuoluetta lähellä ole-
vissa yhdysvaltalaisissa ai-
kakauslehdissä pohdittiin 
amerikkalaisen keskiluokan 
sielunmaisemaa ja etsittiin 
kulttuurihistoriallisia perus-
teita Trumpin suosioon. Ää-

nestysikäisten amerikkalais-
ten enemmistö tuntee vielä 
kansakuntansa kirjallisuut-
ta, historiaa ja elokuvataidet-
ta. Amerikkalaiset rakastavat 
ja ihailevat menestyjiä, ilman 
kateutta. 

Trumpilla on esikuva, jota 
hän ei itse tuo esille, mutta 
jonka kansalaiset muistavat. 
Tuo esikuva on vuosina 1863-
1951 elänyt William Ran-
dolph Hearst, joka loi ns. 
”keltaisen lehdistön”. Kolum-
nisti Bill Kaufmann analysoi 
tammikuussa 2016 ilmesty-
neessä The American Con-
servative -lehdessä Trumpin 
yhdistyvän amerikkalaisten 
mielikuvissa legendaariseen 
Hearstiin.

Orson Wellesin vuonna 
1941 ohjaama elokuva Citi-
zen Kane on tuonut Hears-
tin tutuksi nykypolvenkin 
amerikkalaisille. Kyseinen 
elokuva on vielä viime vuo-
sinakin valittu elokuvakrii-
tikoiden toimesta maailman 
kaikkien aikojen parhaak-
si elokuvaksi. Elokuvan pää-
henkilö Charles Kanen esiku-
va on juuri Hearst – kaikkine 
luonteenpiirteineen. Eloku-
van päähenkilö asuu megalo-
maanisessa linnassa nimeltä 
Xanadu, jonka rinnalla Val-
koinen Talo on kuin pieni 
talo preerialla. Vaikka Orson 
Wellesin tarkoitus oli luoda 
Hearstista negatiivinen käsi-
tys, kansa reagoi toisin.

Sama ilmiö tapahtui kun 
vuonna 1971 alkoi suosit-

tu TV-sarja All in the fami-
ly (suom: Perhe on pahin). 
Tuotantoyhtiö CBS:n tavoi-
te oli sarjan avulla osoittaa 
kuinka tyhmiä konservatii-
vit ovat, mutta kansan parissa 
sarjan vaikutus olikin päin-
vastainen. Sarjan päähenki-
lö Archie Bunkerin mielipi-
teet upposivat keskiluokkaan 
kuin häkä.

William Hearstin 
ja Donald Trumpin 
yhtäläisyyksiä

Hearst oli lähtöisin rikkaas-
ta miljonääriperheestä ku-
ten Trump. Hearst keskeytti 
yliopisto-opintonsa Harvar-
dissa ja ryhtyi sanomalehtia-
lalle San Franciscossa 1887. 
Menestys alkoi San Fran-
cisco Examiner -sensaatio-
lehdestä ja hän laajensi lii-
ketoimiaan ostamalla lehtiä 
muistakin kaupungeista. Kos-
ka Hearstin lehdissä julkais-
tiin keltaisella värillä piirret-
tyjä sarjakuvia, syntyi nimitys 
”keltainen lehdistö”.

Hearst innostui myös poli-
tiikasta Yhdysvaltain ja Es-
panjan välisen sodan aikana 
1898. Hänet valittiin edusta-
jainhuoneen jäseneksi vuo-
siksi 1903-1907.

Hearstin mukaan Yhdys-
valtain sotilasmahdin tuli 
huolehtia, että amerikkalai-
set saavat elää rauhassa ja 
oman kulttuurinsa mukaises-
ti. Liberaalit eurooppalaiset 
saisivat kiehua omassa lie-

Mikä Donald Trumpissa vetoaa amerikkalaisiin? 
Yhdysvaltain ja Britannian poliittiseen 
historiaan erikoistunut toimittaja Matti Hukari 
analysoi Trumpin suosion syitä historiallisten 
esikuvien sekä populaarikulttuurin 
hahmojen kautta.

- amerikkalaisuuden ka
messään. Trumpin viesti ää-
nestäjilleen on pääpiirteis-
sään sama. Yhdysvalloista 
katsottuna Euroopan unio-
nin kansalaisten tilanne ei 
vaikutakaan houkutteleval-
ta. Hearst vastusti Yhdysval-
tain liittymistä ensimmäiseen 
maailmansotaan sekä sodan 
jälkeen perustettuun kan-
sainliittoon. Trump puoles-
taan kyseenalaistaa YK:n ny-
kyisen kustannusrakenteen 
tarkoituksenmukaisuuden.

Hearst peri isältään tuhan-
sien hehtaarien maaomai-
suuksia Kaliforniasta ja Mek-
sikosta. Kalifornian San 
Simeoniin, Tyynenmeren 
rannalle, hän rakennutti kuu-
luisan asuntonsa nimeltään 
Hearst Castle. Kiinteistön 
alueella oli maailman suurin 
yksityinen eläintarha ja oma 
lentokenttä sekä yksi maail-
man arvokkaimpia yksityisiä 

taidekokoelmia. Sir Winston 
Churchill kertoo muistel-
missaan vierailustaan Hearst 
Castlessa vuonna 1929. Ran-
chi oli Churchillin mukaan 
kaunein hänen näkemän-
sä paikka maailmassa. Chur-
chillin lisäksi myös Charlie 
Chaplin ja Joseph Kennedy 
lukeutuivat Hearstin läheisiin 
ystäviin. Hearst Castle oli esi-
kuvana Trumpin Atlantic Ci-
tyyn 1985 avaamalle kasinol-
le, nimeltään Trump Castle.

Hearst ei voimiensa päivinä 
peitellyt menestymistään lii-
ke-elämässä, kuten ei myös-
kään Trump. Poliittisella pe-
likentällä Hearst oli amatööri 
kuten Trumpkin. Useista yri-
tyksistään huolimatta hänes-
tä ei koskaan tullut New Yor-
kin osavaltion kuvernööriä. 
Hän ei päässyt myöskään de-
mokraattien presidenttieh-
dokkaaksi 1904.

Hearstin lehti- ja kaivosim-
periumi romahti 30-luvun la-
man myötä, kun sensaatioleh-
distön lukijoiden ostovoima 
väheni. Hearst vältti kon-
kurssin myymällä lehtiomis-
tuksiaan ja kiinteistöjään. 
Uudet omistajat antoivat hä-
nen jatkaa uraansa lehtien 
päätoimittajana aina sairastu-
miseensa saakka 1947.

Myös Trump on noussut ta-
loudellisista vastoinkäymi-
sistä uudelleen rikkauksiin. 
Enemmistö amerikkalaisis-
ta pitää Hearstin ja Trumpin 
elämänkaarta tavoittelemi-
sen ja ihailemisen arvoise-

     Donald 
Trump

Trumpin kannattajat 
ovat todellisuudessa 

keskimääräistä amerik-
kalaista paremmin 

koulutettaja 
ja varakkaampia.

Trump on 
erityisen suosittu 

sotaveteraanien 

keskuudessa: 

jopa 80 % 
kannattaa häntä 

presidentiksi.
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rikatyyri
na. Hearstin kohtalo osoittaa, 
että silti vain vähemmis-
tö amerikkalaisista odot-
taa maansa poliittiseen joh-
toon tämänkaltaista henkilöä. 
Marraskuun presidentinvaa-
leissa näemme, päteekö tämä 
myös Trumpin kohdalla.

Trump on 
amerikkalaisuuden 
karikatyyri

Oikeustieteen professori 
F.H. Buckley mainitsee The 
American Conservative -leh-
dessä (toukokuu 2016) Trum-
pille vielä Hearstiakin ai-
emman esikuvan. Kanadan 
ensimmäinen menestyskir-
jailija Thomas Haliburton 
loi 1830-luvulla humoristisen 
ja sympaattisen romaanihah-
mon Sam Slick, joka muistut-
taa puheilmaisultaan Trum-
pia. Slick edusti Haliburtonin 
romaaneissa amerikkalaisen 
”jenkin” arkkityyppiä ja jopa 
karikatyyriä – ainakin Kana-
dasta ja Englannista nähtynä. 
Amerikkalaiset hyväksyivät 
silloin karikatyyrinsä, kuten 
nyt Trumpin. Nykyaikaisem-
pia amerikkalaisuuden ark-
kityyppejä on Buckleyn mu-
kaan kolme henkilöä: Johnny 
Cash, Muhammad Ali ja Do-
nald Trump. 

Buckley myös mainitsee ar-
tikkelissaan Yhdysvaltojen 
olevan yksi niistä valtiosta, 
joissa ihmisillä on tätä nykyä 
verrattain vähäiset mahdolli-
suudet päästä elämässään toi-

seen sosiaaliluokkaan kuin 
mihin ovat syntyneet. Parhaat 
mahdollisuudet sosiaaliseen 
nousuun ovat Buckleyn lai-
naaman tutkimuksen mukaan 
pohjoismaissa ja Kanadassa. 
Amerikkalainen keskiluok-
ka on huomannut tämän käy-
tännössä, ja on pystynyt ana-
lysoimaan myös tilanteeseen 
johtaneet syyt.

Buckleyn mukaan amerik-
kalaisten rikkain prosentti 
(yli 400 000 dollaria vuodes-
sa ansaitsevat) haluaa pi-
tää sosiaalisen nousun mah-
dollisuudet pieninä ja suosii 
siksi mahdollisimman kou-
luttamattoman väestön maa-
hanmuuttoa – saadakseen 
itselleen halpoja palvelijoi-
ta. Nämä kouluttamatto-
mat maahanmuuttajat eivät 
myöskään uhkaa korkeimmin 
koulutettujen asemaa työ-
markkinoilla.

Vaikka Trump ei olekaan 
maininnut pohjoismaita yh-
teiskunnallisina esikuvinaan, 
niin hänen maahanmuuton 
rajoittamista koskevat lin-
jauksensa suosivat tosiasialli-
sesti – ei vain tunnetasolla – 
keskiluokkaa ja työväestöä.

Sotaveteraanit 
kannattavat 
Trumpia

Trump tiivisti Hearstin aja-
tuksia mukailevan viestinsä 
puheessaan (16.7.2016) seu-
raavasti: “Vastaehdokas Clin-
ton puolustaa globalismia 

ja Trump amerikanismia”. 
Useimmille amerikkalaisille 
se tieto riittää äänestyskopis-
sa – sekä Trumpin kannatta-
jille että vastustajille.

Erityisen suosittu Trump 
on sotaveteraanien keskuu-
dessa, sillä mielipidetiedus-
telujen mukaan heistä 80 % 
kannattaa Trumpia presiden-
tiksi. Olisiko se osoitus sii-
tä, että ne ihmiset, jotka ovat 
nähneet pahimmat paikat ja 
oppineet ihmismielen raa-
dollisuuden, ymmärtävät län-
simaisen sivilisaation olevan 
puolustamisen arvoinen. He 
ymmärtävät ulkopolitiikan 
samoin kuin John F. Kenne-
dy Kuuban kriisissä, Richard 
Nixon Vietnamin rauhanneu-
votteluissa ja Ronald Reagan 
Länsi-Euroopan aseistami-
sessa keskimatkan ohjuksilla: 
vastapuoli kunnioittaa vain 
voimaa.

Onko Clinton 
rehellisempi kuin 
Trump?

Suomessa poliittinen eliit-
ti ja sitä myötäilevät median 
suosimat ”asiantuntijat” ha-
luavat leimata Trumpia ää-
nestävät ihmiset tyhmiksi. 
Näinhän kuulimme Ylen A-
studiossa (16.3.2016), kun Su-
sanne Päivärinnan vieraana 
oli valtio-opin maisteri Lissu 
Moulton.

Trumpin suosiota analy-
soinut toimittaja Saska Saa-
rikoski (HS-kuukausiliite 

6/2016) osoitti laajassa artik-
kelissaan Trumpin esittävän 
epärealistisia vaatimuksia ja 
lupauksia useissa poliittisis-
sa kysymyksissä. Olisiko kui-
tenkin niin, että amerikka-
lainen keskivertoäänestäjä ei 
siitä hetkahda, vaan on lom-
pakkoonsa katsoessaan to-
dennut jo useita vaaleja sitten 
kaikkien presidenttiehdok-
kaiden laskevan enemmän tai 
vähemmän luikuria?

Ronald Reagan lienee ame-
rikkalaisten enemmistön 
muistoissa viimeinen talous-
kasvusta lupauksensa pitä-
nyt presidentti. Reaganin 
vaalikampanjan viestinnäl-
linen voittokulku alkoi La-
bour Day -päivänä syyskuus-
sa 1980. Silloin Reagan puhui 
Detroitissa näin: ”Taantuma 
on silloin kun naapurisi me-
nettää työpaikkansa, lama on 
silloin kun sinä itse menetät 
työpaikkasi, ja nousukausi al-
kaa silloin kun Jimmy Car-
ter menettää oman työpaik-
kansa”.

Kansa ymmärsi Reaganin 
puheen ja Reaganin presi-
denttikausi osoitti tuon pu-
heen pitäneen paikkansa. 
Työssäkäyvä kansa muistaa, 
kuinka Barack Obama lupa-
si vaalikampanjassaan kah-
deksan vuotta sitten kauniilla 
puheillaan parantaa keski-
luokan asemaa. Se jäi pelkäk-
si puheeksi. Tuloerot ovat 
kasvaneet entisestään ja rik-
kaimmat keplottelevat vero-
tuksesta pankkien markki-

noiman verosuunnittelun ja 
veroparatiisien avulla.

Rehellisyys ei ole Hilla-
ry Clintoninkaan vahvimpia 
puolia. Pulitzer-palkittu kir-
jailija ja kolumnisti Maureen 
Dowd kirjoitti (9.7.2016) New 
York Timesissa, kuinka FBI:n 
johtaja James Corneyn to-
distuksen mukaan Clinton oli 
ulkoministerinä käsitellyt 110 
salaiseksi luokitellutta sähkö-
postia henkilökohtaisella säh-
köpostitilillään. Clinton oli 
siis 16 kuukauden ajan valeh-
dellut kansalle väittäessään, 
että ei ollut käsitellyt yhtä-
kään salaiseksi luokitellut-
ta sähköpostia henkilökohtai-
sella sähköpostitilillään.

Dowdin mukaan Clintonin 
valehtelu osoittaa, että Clin-
tonit eivät kunnioita liittoval-
tion hallinnon sääntöjä. Suuri 
osa amerikkalaisista ei sik-
si halua nähdä heitä toista-
miseen Valkoisessa talossa, 
vaikka toinenkaan vaihtoehto 
ei herättäisi kehuttavaa luot-
tamusta.

Kirjoittaja on kansainvälisiin 
luonnonvarakysymyksiin sekä 
Yhdysvaltain ja Iso-Britanni-
an poliittiseen historiaan eri-
koistunut vapaa artikkelitoi-
mittaja. Tässä artikkelissa 
esitetyt näkemykset ovat hen-
kilökohtaisia.

TEKSTI MATTI HUKARI
      KUVA LEHTIKUVA
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irtonumero 3,- 

Ilmoitushinnat: 
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm 
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi
Aineiston muokkaus: 50,- / tunti 

Painopinta-ala: 260 x 375 mm
Palstojen määrä: 5-6 kpl 
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola 

Aineisto: 
Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna 
aineistopäivänä. 
  Toimitus pidättää itsellään oikeuden 
muokata ja otsikoida tekstejä. 
Lehti ei vastaa tilaamattoman 
aineiston säilyttämisestä tai 
palauttamisesta. 

Tule 
kuntavaali-
ehdokkaaksi!
Perussuomalaisten 
riveistä nousi edelli-
sissä kuntavaaleissa 
1 195 valtuutettua. 
Tulos oli huikea, mutta 
tulevissa kuntavaaleis-
sa laitetaan tulos vielä 
roimasti paremmaksi.
Seuraavat kuntavaalit 
järjestetään vuoden 
2017 keväällä. Voit 
ilmoittaa kiinnostuk-
sestasi jo nyt.

Tule mukaan: 

www.perus-
suomalaiset.fi

 

 

 
   

 
 

 
 

 

  

 
   

  
 

 
 

 

Perussuomalainen 
10/16 ilmestyy 
21.10.2016
Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
11.10.2016 



VAALITYÖKALU
AVATTU

 TÄYTÄ TIETOSI TÄÄLLÄ:

Perussuomalaisten vaalityökalu kuntavaalien 
ehdokastietojen täyttämiseen on avattu.

 
Vaalityökalun tietojen perusteella tehdään 

Perussuomalainen-lehden vaaligalleria, 
valtakunnallinen verkkogalleria, vaalijulisteet sekä 

paikallisyhdistysten verkkosivuille upotettavat 
aluekohtaiset ehdokasgalleriat.

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 
koko maassa 9.4.2017.

 

http://ehdolle.perussuomalaiset.fi


