
Vero nurin PS:n aloitteesta

MP-kauppias helpottui 
moottoripyöräveron 
peruuttamisesta

Luottamus 
Yleen horjuu

Suurin potti 
sairaille ja 
vammaisille

PS:n kunta-
vaaliohjelma
julkaistu

PS: Homekoulu-
kierteelle saatava 
loppu

Veikkaus jakoi avustuksia:

PERUS-
SUOMALAINEN

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

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

2
/2

0
1

7

http://www.suomenuutiset.fi


Arjesta s
Perussuomalaisten ku

Otteita perussuomalaiste

Lataa koko ohjelma täältä:  

Turvallisuus on ihmisten 
perustarve ja perusoikeus. 

PS ei lämpene sukupuol-
ten tasapäistämiselle.

Perussuomalaiset perään-
kuuluttavat yksilön vas-
tuuta ja vastuunottoa.

Kuntademokratiassa on kyse juuri 
siitä, että ihmiset vaikuttavat pai-
kallisesti yhteisönsä asioihin. Ihmi-
set ovat yleensä oman elämänsä 
parhaita konsultteja, joten heitä on 
syytä kuunnella. Kuntalaisten tulee 
voida sanoa sanansa omaa elinpii-
riään koskeviin asioihin.

Haluamme säilyttää kansalaisia 
palvelevan hyvinvointiyhteiskun-
nan, mutta olemme vakavasti huo-
lissamme sen toimintakyvystä.

Syrjäytymisen estä-
minen on perussuo-
malaisten mukaan 
tärkeintä. 

Julkisiin hankintoihin vaadi-
taan paikallisuutta. Hankinnat 
pitäisi tehdä mieluummin 
läheltä kuin kaukaa.



se alkaa
ntavaaliohjelma 2017

en kuntavaaliohjelmasta

perussuomalaiset.fi

Tuotantoeläimiä tulee 
kohdella nykyistä pa-
remmin.

Suomella tulisi olla 
ensisijaisesti vastuu 
suomalaisista.

Perussuomalaiset esittävät, että 
lähiruoka nostettaisiin sille kuu-
luvaan arvoonsa – ei urbaanina 
vihertrendinä vaan kestävänä 
ja luonnollisena tapana tuottaa 
hyvää, suomalaista ruokaa.

Kannatamme liiallisen 
byrokratian ja ihmisten 
holhoamisen purka-
mista.

Kuntalaisten palvelujen saata-
vuus ja saavutettavuus tulee 
olla ensisijaista, asuivatpa he 
missä päin Suomea tahansa.

Kuntien ei tule tässä vaiheessa 
myöntää uusia rakennuslupia tuu-
livoimalle. Asia on selvitettävä, ja 
kansalaisten terveys on laitettava 
etusijalle.
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

KOHU Yleisradion ympärillä ei ota laantuakseen. Sotkuhan sai mukavasti kier-
roksia, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sai yöllisillä, toimittaja Salla Vuori-
koskelle lähettämillään sähköposteilla Suomen viestintäinfran pahempaan se-
kasotkuun kuin keskikokoinen kyberhyökkäys. 

TAKANA ovat ajat, jolloin Pasilan tornit oli viritetty toitottamaan perussuoma-
laisten varavaltuutettujen heikommista hetkistä. Nykyään Ylellä on täysi työ pi-
dätellä omien superstarojensa pöljimpiä möläytyksiä poissa eetteristä. Joskus 
onnistuu, yleensä ei. 

ÄSKEN näimme senkin ihmeen, että Ylellä 20 vuotta kyntänyt tähtitoimitta-
ja Susanne Päivärinta heitti yhtiölleen vähemmät hellät jäähyväiset ja ilmoitti 
potkaisevansa Iltalehdessä käyntiin ohjelman ”Sensuroimaton Päivärinta”. Ihan 
kaunis tapa todeta se, että on mielestään ollut suu teipattuna viimeiset 20 vuotta. 
Miksi tunnontuskat kävivät vasta nyt ylivoimaisiksi?

JULKINEN tuoksina on ottanut Ylessä niin koville, että ylistysteht .. öh .. an-
teeksi siis ydintehtävät ovat meinanneet jäädä hunningolle. Onneksi tilanneta-
juinen toimittaja Esko Varho huomasi komissaari Jyrki Kataisen ankaran pur-
nauksen Politico-lehdessä ja kopioi sanat sellaisenaan suomalaiseksi totuudeksi.  

”POPULISMI johtaa sivilisaation tuhoon!”, messusi Katainen kuin paraskin 
matkasaarnaaja. Yle toisti käsitykset sen enempiä kummastelematta, mutta mik-
sipä tuohon nyt olisi pitänytkään puuttua? Onhan se kirkkaan loogista, että Yle 
yhtäällä antaa vaaleilla valitsemattoman EU-johtajan manata poliittisista vastus-
tajistaan äärimmäisiä uhkakuvia, ja toisaalla hämmästelee sitä, miten vihapuhet-
ta voitaisiin torjua.  

”SEURAUKSET tavallisille ihmisille ja yhteiskunnille voivat olla kohtalokkaita”, 
Katainen pohdiskeli populismin hirmuisuutta. Rajua. 

KUN viimeksi tarkistin, Jyrki Katainen edusti poliittista valtaa tavoittelevaa ide-
ologista ryhmittymää. Jos olen oikein ymmärtänyt, median tulisi käsitellä tällai-
sia ryhmittymiä ja niiden antamia lausuntoja kriittisesti. Tekeekö se niin? 

ON olemassa neurologinen häiriö nimeltä agnosia. Tästä häiriöstä kärsivä on 
menettänyt kykynsä tunnistaa tuttuja esineitä ja asioita. Suomalainen media kär-
sii samanlaisesta ongelmasta. Se on pitkälti menettänyt kykynsä tunnistaa ilmi-
öitä, vaikka ne ovat aivan sen nenän edessä. Suomalainen media ei enää kykene 
tunnustamaan vallanhimoa, jos vallantavoittelija lausuu performanssinsa aika-
na hyvyyden taikasanoja - ”vastuullisuus”, ”ihmisoikeudet”, ”suvaitsevaisuus”, 
”luomuruoka”, ”kasvisvaihtoehto”, ”solidaarisuus”, ”rauha”. 

Ripaus realismia ei tekisi pahaa. 

EU ei ole hellä tarina vastuullisesta rauhansolidaarisuudesta, jonka lopussa kaik-
ki saavat keksejä ja mehua. EU on massiivinen suurvaltaprojekti. EU-maiden 
kansalaisille kuuluvaa päätösvaltaa siirretään vähin erin EU:n keskusvallalle. Si-
nulta pois, muille maille vierahille.

SINÄ et valitse EU:n keskeisiä johtajia, komissaareja tai virkamiehiä. Sinä et ää-
nestä EU:n presidentinvaaleissa. Sinulla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta vai-
kuttaa siihen, mitä lakeja EU:ssa esitetään. Demokraattista? Ei välttämättä. 

MIKSI sitten me Suomessa nöyränä nyökkäilemme, kun EU:n edustaja Katainen 
saapuu moittimaan ihmisiä siitä, että ovat valinneet parlamenttiinsa ”sivilisaati-
on tuhoon” vieviä kansan edustajia?

EU:N piti perussopimuksensa mukaan ”edistää rauhaa, omia arvojaan ja kanso-
jensa hyvinvointia.” Nyt ollaan edetty siihen pisteeseen, että EU:n komissaari Ka-
tainen edistää rauhaa ja hyvinvointia listaamalla niitä vihollisia, joiden kannatta-
minen johtaa ”kohtalokkaisiin seurauksiin.”

PASILAN toimitus yrittää laittaa vielä paremmaksi: ”Mikä mielestäsi toimii pa-
remmin, että populistit otetaan hallitusvastuuseen kuten Suomessa on tehty tai 
heidät eristetään kuten Ruotsissa on tehty”, A-studion juontaja Vesikallio kysyy 
Kataiselta.

EI nöyryydellä ole äärtä eikä määrää. Niin kuin aina, Yle ottaa haastattelunsa ki-
veenhakatuksi lähtökohdaksi sen, että populismi on pahaa, ja siksi hävitettävä. 
Roomalainen Cato halusi muinoin hävittää Karthagon, EU kaavailee samaa po-
pulisteille. Yle hörisee innokkaasti mukana. 

YLE väittää omissa ohjelmatuotannon periaatteissaan esittelevänsä ”mahdolli-
simman monipuolisesti mielipiteitä, arvostuksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.” On 
vaikeaa sanoa, pitäisikö tuolle väittämälle itkeä vai nauraa. Yhtiö on täysin kuu-
tamolla länsimaailmaa ravistelevien ilmiöiden käsittelyssä. Yle omaksuu kritii-
kittä journalisminsa perustaksi kokonaisia poliittisia oppijärjestelmiä, eikä kyke-
ne näkemään, miten raa’alla ja kyynisellä tavalla sitä käytetään hyväksi. 

YHTEISKUNNALLINEN keskusteluilmapiiri on äärimmilleen kärjistynyt. Pa-
hempaan suuntaan ollaan menossa. Jokin on vialla, eikä Yle kykene ymmärtä-
mään, miksi se ärsyttää ihmisiä niin paljon. Sokeus on huono ominaisuus sille, 
jonka pitäisi nähdä meidän kaikkien puolesta. 

AGNOSIA

SYRJÄYTYMISEN ja eriarvoistu-
misen ehkäisy, poikien oppimistu-
lokset ja ikäihmisten asema ovat pe-
russuomalaisten kuntavaaliohjelman 
keskeisiä painopistealueita. Suoma-
lainen työ ja yrittäjyys ovat etusijal-
la, maailmanparannusta voidaan har-
joittaa vain, mikäli rajalliset resurssit 
antavat myöden. 

- Turvallisuus on ihmisten perus-
tarve ja perusoikeus. Haluamme säi-
lyttää kansalaisia palvelevan hyvin-
vointiyhteiskunnan, mutta olemme 
vakavasti huolissamme sen toiminta-
kyvystä, perussuomalaisten ohjelma-
kirjaus toteaa.

- Kuntademokratiassa on kyse juu-
ri siitä, että ihmiset vaikuttavat pai-
kallisesti yhteisönsä asioihin. Ihmiset 
ovat yleensä oman elämänsä parhai-
ta konsultteja, joten heitä on syytä 
kuunnella. Eikä väärin voi äänestää, 
vaikka joku niin kehtaisikin väittää.

Kunnallista asunto-
tuotantoa lisättävä

Monet ohjelman teemat liittyvät 
asumiseen. Perussuomalaiset tukevat 
ohjelmassaan voimakkaasti kunnal-
lista asuntotuotantoa ja laadukasta 
rakentamista sekä järkevää maan-
käyttöä ja kaavoitusta. Kuntalaisten 
tulee voida sanoa sanansa omaa elin-
piiriään koskeviin asioihin.

Perussuomalaiset esittävät, että lä-
hiruoka nostettaisiin sille kuuluvaan 
arvoonsa: ei urbaanina vihertrendinä 
vaan kestävänä ja luonnollisena tapa-

na tuottaa hyvää, suomalaista ruokaa.

Toimivat liikenne-
yhteydet turvattava 

PS kannattaa kuntiin erityisen tie-
strategian laadintaa. Toimivat liiken-
neyhteydet kodin ja työpaikan välillä 
nostetaan prioriteetiksi. Paljon kes-
kustelua herättänyt tuulivoiman ter-
veysvaikutusten selvitys on myös 
mukana.

- Varovaisuusperiaatteen mukaisesti 
kuntien ei tule tässä vaiheessa myön-
tää uusia rakennuslupia tuulivoimal-
le. Asia on selvitettävä, ja kansalais-
ten terveys on laitettava etusijalle.

Pienryhmät 
palautettava kouluihin

Koulujen ongelmiin halutaan tart-
tua ja lähi- ja kyläkoulut tulee tur-
vata.

- Koulumaailmassa voidaan paikoin 
huonosti. Oppimistulosten lasku eri-
tyisesti pojilla, kasvava eriarvoisuus 
koulujen välillä ja kylä- ja lähikou-
lujen lakkauttaminen ovat merkit-
täviä ongelmia. Haja-asutusalueilla 
koulumatkat pitenevät, kaupungeis-
sa perheet valikoivat hyviä kouluja. 
Osa opettajista uupuu kasvatustaa-
kan alle.

PS kannattaa kouluihin pien- ja ta-
soryhmien palauttamista. Niin ikään 
maahanmuuttajalasten kielenope-
tuksesta ja koulukelpoisuudesta tulisi 

Perussuomalaisten Arjesta se alkaa -kunta-
vaaliohjelma on julkaistu. Ohjelmassa paino-
tetaan vahvasti kohtuuhintaista asumista, 
toimivaa liikennettä, elinkeinopolitiikkaa, 
turvallisuutta ja hyvinvointia sekä asioiden 
laittamista tärkeysjärjestykseen. 

Turvallisuutta ja

PS:n kuntavaali-
ohjelma julkaistu
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a hyvinvointia - koko Suomeen

huolehtia eriytetysti. Integroinnin ei 
tule tapahtua muiden lasten oppimi-
sen kustannuksella. 

PS ei lämpene sukupuolten tasa-
päistämiselle. 

- Tyttöjen ja poikien wc:t on säily-
tettävä kouluissa. Tytöt saavat olla 
tyttöjä ja pojat poikia. Suhtaudumme 
kriittisesti moniin ideologisiin kasva-
tuksen ja feminismin ajatuksiin.

Syrjäytymisen 
estäminen etusijalle

Syrjäytymisen estäminen on perus-
suomalaisten mukaan tärkeintä. Poi-
kien koulunkäyntiin ja nuorten mies-
ten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn 
on kiinnitettävä erityistä huomiota.

- Ongelmiin vastaaminen edellyttää 
vahvaa poliittista tahtoa ja asioiden 
tärkeysjärjestykseen laittamista. Jos 
turvapaikanhakijoille onnistuttiin 
järjestämään vastaanotto ja palvelut 
käytännössä yhdessä yössä, on suo-
malaisten auttamisenkin onnistutta-
va, olipa kyse sitten asunnottomista, 
pitkäaikaistyöttömistä tai järjestel-
mästä pudonneista nuorista. Suo-
malaisten hyvinvoinnin tulee mennä 
kaiken muun edelle.

Ikääntyneiden 
oikeuksista huolehdittava

Ikääntyneiden oikeudet tulee nos-
taa poliittiseen päätöksentekoon ny-
kyistä paremmin ja huolehtia niiden 
toteutumisesta. PS kannattaa ikään-

tyneiden lähipalveluita.
Perussuomalaiset peräänkuulutta-

vat yksilön vastuuta ja vastuunottoa. 
- Yhteiskunnallisten resurssien ja 

uudistusten lisäksi tarvitaan välttä-
mättä ihmisten omaa vastuunottoa 
turvallisen yhteisöllisyyden edistämi-
seksi. Lähiympäristömme huomioi-
minen kuuluu tähän. Vanhempien on 
myös otettava entistä enemmän vas-
tuuta lapsistaan.

- Maailma on muuttunut, mutta 
ei niin paljon, etteivät-
kö normaalit ihmisten 
kanssakäymisen sään-
nöt ja periaatteet voi-
si olla voimassa. Kyse ei 
ole nostalgiasta tai taka-
pajuisuudesta vaan sii-
tä, että hyvistä asioista 
ei kannata luopua. Ha-
luamme turvallisen Suo-
men, ja se on myös tule-
vaisuudessa mahdollista. 
Emme saa päästää irti 
erityisestä hyvästämme. 
Meidän kannattaa olla ylpeitä maas-
tamme, suomalaisuudesta ja kulttuu-
ristamme!

Julkisiin hankintoihin 
paikallisuutta

Julkisiin hankintoihin vaadi-
taan paikallisuutta. PS vaatiikin 
hankintastrategian luomista kaik-
kiin kuntiin. Hankinnat pitäisi teh-
dä mieluummin läheltä kuin kaukaa. 
Esimerkiksi nostetaan suomalaisille 

lapsille syötettävä 9 000 kilometrin 
päästä kuljetettu broileri. 

- Ihmiset matkustakoot ja tutus-
tukoot maailmaan, mutta annetaan 
broilerin pysyä omassa maassaan.

Suomella ensisijainen 
vastuu suomalaisista

Eriarvoistumiskehitystä PS tasai-
si verorahoilla tuettavalla vapaa-ajan 

toiminnalla ja kulttuuri-
palveluilla. Myös keski-
tuloisten kuuluisi saada 
verorahoilleen vasti-
netta.

Maahanmuuton kiih-
dyttämä hyvinvointijär-
jestelmien jakautumi-
nen on saatava kuriin. 
Suomella tulisi olla en-
sisijaisesti vastuu suo-
malaisista. Ennen tur-
vapaikanhakijoiden 
sijoittamista tai uusien 

vastaanottokeskusten perustamista 
tulisi aina kysyä kuntalaisilta suostu-
musta, esimerkiksi kuntalaisäänes-
tyksellä.

Valinnanvapautta 
kuntalaisten ehdoilla

Sote on ohjelmassa mukana suurel-
la painoarvolla. 

- Kuntalaisten palvelujen saatavuus 
ja saavutettavuus tulee olla ensisi-
jaista, asuivatpa he missä päin Suo-

mea tahansa. Ketään ei tule pakottaa 
muuttamaan kotiseudultaan vain sik-
si, että palveluita ei enää ole.

PS ei hyväksy keskittämistä ja vas-
tustaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden avaamista suuryritysten 
voitontavoittelulle. Soten valinnanva-
paus tulee toteuttaa kuntalaisten, ei 
yritysten ehdoilla. PS kannustaa kun-
tia perustamaan hyvinvointilauta-
kuntia.

Byrokratiaa ja 
holhousta purettava

Perussuomalaiset kannattavat jär-
kevien ympäristönäkökohtien huo-
mioimista kaikessa politiikanteossa, 
mutta he vastustavat ihmisestä ja tä-
män hyvinvoinnista täysin irrotettuja 
ympäristöllisiä vaatimuksia. 

- Kohtuuttomat taloudelliset ra-
sitteet, viherpesu ja muut näennäi-
set ympäristönäkökulmat tulee ottaa 
vahvemmin tarkastelun kohteeksi. 
Kannatamme liiallisen byrokratian ja 
ihmisten holhoamisen purkamista.

Tuotantoeläimiä tulee kohdella ny-
kyistä paremmin. 

- Eläinten oikeuksienkin kuuluu 
mennä eteenpäin, ei taaksepäin.

Lue koko ohjelma: 
perussuomalaiset.fi

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Suomalainen työ 

ja yrittäjyys ovat 

etusijalla

Soten 
valinnan-

vapaus
tulee 

toteuttaa 
kuntalaisten, 
ei yritysten 

ehdoilla.
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SUOMI liittyi miinat kieltä-
vään Ottawan sopimukseen 
pitkän kädenväännön jälkeen 
vuonna 2012, vaikka Venä-
jä ja Yhdysvallat eivät siihen 
liittyneet. Virheitä paikataan 
nyt, kun turvallisuuspoliitti-
nen ilmapiiri on täysin muut-
tunut.

Miinojen teho 
pitää korvata

Puolustusministeri Jussi 
Niinistö kertoi valtioneuvos-
ton puolustusselonteon yh-
teydessä meneillään olevasta 
kotimaisen teollisuuden pro-
jektista. Suomessa kehitetään 
etälaukaistavaa keinoa jalka-
väkimiinojen vaikutuskyvyn 
korvaamiseen ja ennen muu-
ta miinakauhun lietsontaan. 

Puolustusministeri Nii-
nistön erityisavustaja Juha 
Martelius on toiminut jal-
kaväkimiinojen korvausope-
raatiossa alusta alkaen. Hän 
täsmensi Perussuomalainen-
lehdelle projektin taustoja. 

Ottawan sopimus sai alkun-
sa aikana, jolloin Eurooppa 
riisui aseitaan ja sodat tun-
tuivat tapahtuvan jossain 
kaukana. Jopa armeija suun-
tautui kansainvälisiin toimin-
toihin.

- Ottawan sopimus sai julki-
suudessakin vauhtia 1990-lu-
vulla, kun Prinsessa Diana 
kävi Afrikassa alueilla, joil-
la miinat olivat silponeet lap-
sia. Tämän vuoksihan näh-
tiin tarkoituksenmukaiseksi 
poistaa tällainen ase, eikä Ot-
tawan sopimuksen aikana voi 
olla tällaista ”tyhmää” asetta, 
joka ei erottele lainkaan koh-
teitaan, Martelius kertoo.

Sotilaalliset edut 
joutuivat taipumaan

Ottawan sopimusta teh-
tiin ulkopolitiikka edellä niin, 
että sotilaspoliittiset edut 
joutuivat taipumaan - myös 
Suomessa, jolla on yli 1 300 
kilometriä yhteistä rajaa Ve-

näjän kanssa.
Myös armeijassa vallitsi 

kansainvälistä yhteistoimin-
taa ja Nato-yhteensopivuutta 
painottava linjaus, johon jal-
kaväkimiinat sopivat huonos-
ti. Tilannekuva poikkesi suu-
resti siitä, mikä se on nyt.

- Ehkä 2000-luvun alussa 
ajateltiin, että tämä on van-
hanaikaista teknologiaa. Voi 
olla, että tuossa tilanteessa ei 
miinojen poistoa vastustettu 
tarpeeksi tarmokkaasti, Mar-
telius aprikoi.

Miinoja poistettiin 
demarien johdolla

Tarja Halonen (sd.) oli ul-
koministerinä 1995-99, kun-
nes pääsi presidentiksi. Ul-
koministerinä jatkoi toinen 
tunnettu pasifisti Erkki Tuo-
mioja (sd.) vuosina 2000-
2007 ja jatkoi jälleen 2011-15.

Ottawan sopimukseen liit-
tymisestä kerrottiin turvalli-
suuspoliittisessa selonteossa 
vuonna 2004. Tämä vahvis-
tettiin 2009. Suomi liittyi so-
pimukseen 2012.

Viimeiset sakara- ja putki-
miinat räjäytettiin lokakuus-
sa 2015. Niitä jäi jäljelle 16 
500 kappaletta koulutustar-
koituksiin, kun alun perin 
niitä oli toista miljoonaa.

Puolustuspoliittinen ym-
päristö muuttui rajusti, kun 
Venäjä miehitti Krimin nie-
mimaan ja Itä-Ukrainassa 
puhkesi taisteluja, joihin Ve-
näjä on sotkeutunut. 

Perussuomalaiset vaativat 
jalkaväkimiinojen palautta-
mista tai vähintään niiden 
nopean valmistuskyvyn säi-
lyttämistä.

Miinakauhun palautus 
ei riko Ottawan 
sopimusta

Hallitusohjelman mukaan 
Suomi ylläpitää laaja-alai-
sesti keskeisiin sotilaallisiin 
suorituskykyihin liittyvää 
kansallista teknologista osaa-

mista sekä riittävää huolto-
varmuutta ja puolustusteol-
lisuutta.

Uusi hallitus otti ohjel-
maansa hankkeen, jolla sel-
vitetään jalkaväkimiinojen 
taisteluvaikutuksen palaut-
tamista sopusoinnussa kan-
sainvälisten sopimusten ja 
yhteistyössä kotimaisen teol-
lisuuden kanssa. Siinä kehi-
tetään Ottawan sopimuksen 
sallimia panos- ja laukaisu-
järjestelmiä. Hanke ei siis ole 
ristiriidassa Ottawan sopi-
muksen kanssa.

- En lainkaan hyväksy joi-
denkin järjestöjen näkemys-
tä, ettei puolustushallin-
to noudattaisi tässä lakeja ja 
määräyksiä. Me noudatam-
me niitä. On huomattava, että 
Ottawan sopimus ei kiellä rä-
jähdysaineiden käyttämistä. 
Painopiste on sytytin- ja sen-
soriteknologiassa. Niiden pi-
täisi olla älykkäitä, Martelius 
valaisee.

Muutkin maat 
kehittävät

Kun Ottawan sopimus tuli 
voimaan, monet maat ryhtyi-
vät kehittämään erilaisia ta-
poja miinoittaa alueita älyk-
käästi niin, etteivät siviilit 
joutuisi vaaraan. Markkinoil-
le pyrki myös Yhdysvallat, 
joka itse ei liittynyt Ottawan 
sopimukseen.

- Puolustusvoimat saatiin 
suostumaan miinojen pois-
toon, kun sille myönnettiin 
200 miljoonaa euroa mii-
nojen tehon korvaamiseen. 
Ongelmana on, että korvaa-
vat järjestelmät eivät palauta 
miinakauhua, joka on miino-
jen suurin vaikutus. Tätä psy-
kologista tekijää lähdimme 
nyt kehittämään uusilla kei-
noilla, Martelius paljastaa.

Uhkakuva ei ole 
vanhanaikainen

Hän korostaa myös, et-
tei hallitus vastaa hankkeel-

Hallitus paikkaa parhaillaan suuria puolustuspo-
liittisia virheitä, joita menneet hallitukset tekivät 
SDP:n johdolla. Armeija joutui luopumaan jalkavä-
kimiinoista tavalla, jossa pasifistinen diplomatia ajoi 
puolustuspolitiikan edelle.

Miinakauhu palaa 
uusin keinoin

Hallitus oikoo Halosen kauden virheitä: 

Kyseessä uusi 

asejärjestelmä

la vanhanaikaiseen uhkaan. 
Miina-aseen korviketta tarvi-
taan myös nykyaikaisessa so-
dankuvassa, jossa taistelui-
ta käydään asutuskeskuksissa 
ja tärkeiden kohteiden tuntu-
massa. Vihollisen liikkeitä pi-
tää voida ohjata ja jarruttaa 
kuten ennenkin.

Meneillään on tutkimus-
projekti, joka tuottaa tulosta 
hyvissä ajoin tämän hallituk-
sen aikana. Kyse on valmis-
telun alaisista turvaluokitel-
luista asioista, joista ei voi 
kertoa vielä yksityiskohtai-
sesti, mutta niistä kerrotaan 
kyllä, kun projekti on val-
mis. Testejä tehdään paras-
ta aikaa.

- Tänä vuonna ollaan jo pal-

jon viisaampia, Martelius 
rohkaisee.

Olisiko kyseessä vastaa-
va innovaatio kuin tienvarsi-
pommi, joita keksitään maa-
ilmalla päivittäin?

- Ei, keksintö on tarkoitettu 
järjestelmällisempään käyt-
töön. Kyseessä on henkilö-
miinojen suorituskykyä kor-
vaava uusi asejärjestelmä, 
Martelius muotoilee.

Tämän tarkemmin ei asias-
ta voi vielä kertoa. Jäämme 
odottamaan testien ja raport-
tien valmistumista mielen-
kiinnolla.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

Kuvassa harjoituksissa käytettävä sakaramiina 
ja panssarimiinana käytettävä telamiina. Kuvan 
miinat ovat harjoituskappaleita, jotka eivät sisällä 
räjähdysainetta tai nallia. Kuva vuodelta 1996.
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TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

VIIDENSADAN VIIKONLOPPU

 KOLUMNI

KIRJOITAN tätä maanantai-iltana. Olemme juuri ylittäneet sa-
dan ehdokkaan rajan Espoossa. Me saamme kasaan täyden lis-
tan: 112 ehdokasta. Se kertoo yhteistyön voimasta. Kukaan ei pär-
jää yksin vaan yhteistyöllä. 

VASTAAVAA intoa on eri puolilla Suomea, jossain on vaikeam-
paa. Suuri tekijä on siinä, kuinka kyseisessä kunnassa on neljän 
vuoden aikana toimittu. Kun tekee koko vaalikauden hyvää työ-
tä, on helpompi hakea ehdokkaita. Jos on tapeltu, sekin näkyy 
ehdokkaiden värväyksessä. 

MEIDÄN on mahdollista puolueena päästä yli 4 000 ehdokkaan 
rajan. Se edellyttää, että joka kunnassa hommataan viimeisenä 
viikonloppuna - mukaan lukien maanantai - vähintään 2 ehdo-
kasta. Se ei voi olla liian vaativa tehtävä. Kysymys on motivaa-
tiosta. Tahdosta. Kansanedustajat ja puoluejohtoon kuuluvat 
näyttäköön esimerkkiä.

KANNATUSTA on mahdollista tehdä ja kuntavaaleissa se ta-
pahtuu hankkimalla ehdokkaita. Kaikki syyt olla tekemättä lop-
pukiriä ovat tekosyitä. Olen soittanut kymmeniä puheluita ja 
saanut kymmeniä ehdokkaita. Kaikki eivät ole suostuneet, mut-
ta kukaan ei ole pahastunut, että kysyin. Samaan yllytän Sinua.

MEITÄ yritetään nujertaa kaiken maailman gallupeilla. Ne eivät 
äänestä. Puolue toimii ja saa tuloksia aikaan. Meidän täytyy puo-
lustaa omaa puoluettamme ja toisiamme. Ei sitä kukaan muu tee.

OLEN suora mies. Haastan jokaisen kunnan loppukiriin. Näyte-
tään mistä perussuomalaiset on tehty. Meitä ei voi kukaan korva-
ta. Annetaan ihmisille sekä syy että mahdollisuus äänestää meitä.

TÄSSÄ palstalla lainaan Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivu-
maan pääkirjoitusta. Siinä on hyvin tiivistettynä työmme tulok-
sia. Ne puhuvat puolestaan. Ennen vaaleja me emme uskoneet 
valheita itsestämme. Emme saa aliarvioida ja halveksia omaa 
työtämme hallituksessa nyt vaalien jälkeen. Me emme anna pe-
riksi.

Pasi Koivumaa muun muassa kirjoittaa: 

“Mitä perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa aikaiseksi? Perus-
suomalaisten kädenjälki näkyy kyllä selvästi Juha Sipilän (kesk.) kol-
men puolueen hallituksen politiikassa. Ei se ole ollut hallituksessa vir-
ran vietävänä takiaispuolueena vaan saanut omia tavoitteitaan läpi.

Kaikkein selvin ja keskeisin perussuomalaisten aikaansaama muutos 
on toteutunut Suomen maahanmuuttopolitiikassa. Sitä olisi kiristetty 
pakolaisaallon vuoksi varmasti muutenkin muttei niin merkittävästi 
kuin on tapahtunut perussuomalaisten päästyä siihen vaikuttamaan.

Myös Suomen EU-politiikassa näkyy selvä perussuomalaisten aikaan-
saama muutos. Suomi on EU:ssa ainakin pari piirua kansallisesti it-
sekkäämpi kuin olisi ilman hallitusvastuussa olevia perussuomalaisia.

Toissapäivänä julkistetussa hallituksen puolustuspoliittisessa selonte-
ossa näkyy myös perussuomalaisten selvä kädenjälki.

Puolustusvoimia vahvistetaan sekä ohjaamalla puolustukseen lisää ra-
haa että nostamalla sodan ajan joukkojen päälukua lähemmäksi sitä 
tasoa, jolta sitä edellisten hallitusten aikana laskettiin alaspäin.

Sisäpolitiikan piiriin kuuluvissa asioissa on viime vuodet jouduttu 
säästämään kaikesta, mutta perussuomalaisten painotukset näkyvät 
sielläkin: mieluummin on tingitty kaikesta muusta kuin sisäisestä tur-
vallisuudesta.

Perussuomalaiset näyttäytyy näiden saavutustensa valossa maahan-
muuttokriittisenä ja EU-vastaisena kurin ja järjestyksen puolueena. 
Eikös se sellaista ennen vaaleja luvannutkin?

Perussuomalaiset on selkeästi konservatiivipuolue ja perinteisellä puo-
luejaolla enemmän oikealla kuin vasemmalla. Nykyisillä puoluekanna-
tuksilla se on porvarihallituksen tärkeä lenkki: ilman sitä maassa olisi 
punamulta- tai sinipunahallitus.”

JUHA MARTELIUS on valtiotieteiden 
tohtori, joka on väitellyt Venäjän so-
tilaspolitiikasta Helsingin yliopistos-
sa vuonna 1999. Hän on työsken-
nellyt 10 vuotta Suojelupoliisissa 
sekä kansainvälisessä sotarikostuo-
mioistuimessa Haagissa, yli 10 vuot-
ta puolustusministeriön tutkimus-
johtajana ja viime vaalikaudella 
pari vuotta eduskunnan puolustus-
valiokunnan valiokuntaneuvokse-
na. Tällä hetkellä hän työskentelee 
puolustusministeri Jussi Niinistön 
erityisavustajana. Martelius on myös 
perussuomalaisten jäsen.

Kuka?

Tutustu valtioneuvoston hyväksymään 
puolustusselontekoon osoitteessa: www.defmin.fi

http://www.defmin.fi
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OVI käy vähintäänkin tasai-
seen tahtiin Jyväskylässä si-
jaitsevassa Bike Forum Oy 
-moottoripyöräliikkeessä. 

- Uusien ja vanhojen moot-
toripyörien ennakkomyynti 
on ollut jopa normaalia vilk-
kaampaa alkuvuoden aikana, 
iloitsee yrityksen toimitus-
johtaja Sebastian Alatalo.

Varastossa 
50 pyörää

Alatalo on tyytyväinen, että 
hallitus luopui suunnitellusta 
moottoripyöräverosta. Moot-
toripyörille kaavailtiin 150 
euron vuotuista veroa, jol-
la olisi kerätty rahaa valtion 
kassaan.

- Se oli hyvä päätös ja aut-
taa koko alan liiketoimintaa. 
Jos minulla on varastossa 50 
moottoripyörää, olisin joutu-
nut maksamaan niistä veroa 
7 500 euroa. Tuon rahan ka-
saan saaminen olisi vaatinut 
15-20 pyörän myyntiä, Alata-
lo laskee.

Vuonna 2000 perustettu 
yritys työllistää viisi vakituis-
ta ja 7-9 kesätyöntekijää.

- Nyt voin rauhassa keskit-
tyä myyntiin. Alan harrasta-
jille ratkaisu antaa henkisen 
turvan ostopäätökselle - ja 

Moottoripyöräkauppias Sebasti-
an Alatalo pitää perussuomalaisten 
aloitteesta tehtyä moottoripyörä-
veron kaatamista hyvänä signaalina 
alan tulevaisuudelle. 

”Nyt voin 
keskittyä 
myyntiin”

selvittää. 
Alatalo arvioi, että uusi vero 

olisi aiheuttanut kansalaisissa 
protestimielialaa.

- Yleensä uusia maksu-
ja protestoidaan ja ne sääs-
tetään jostain. 10 000 euron 
pyörän ostajalle 150 euron 
vero sinänsä ei olisi tuntunut 
kukkarossa, mutta se olisi lei-
kannut esimerkiksi varuste- 
ja varaosakauppaa. Alan kate 
syntyy varuste- ja tarvikekau-
pasta sekä huoltopalveluista. 

“Tarvitaan 
myönteistä potkua”

Alatalo kaipaa valtion suun-
nalta porkkanoita, jotta talou-
den rattaat lähtisivät pyöri-
mään vauhdikkaammin.

- Moottoripyörien autove-
ron alentaminen tai poistami-
nen olisi piristysruiske. Myös 
autojen romutuspalkkion kal-
tainen kannustin kelpaisi. 
Sen ansiosta myytiin tuhansia 
uusia autoja ja valtiolle kertyi 
verotuloja yli odotusten.

Romutuspalkkiota kokeil-
tiin vuonna 2015. Kokeilussa 
valtio maksoi vanhasta romu-
tettavasta autosta tuhat eu-
roa, kun se vaihdettiin uuteen 
autoon. Lisäksi autokauppi-
aat maksoivat asiakkaalle 500 
euroa autolta.

Trafin ja autoalan selvityk-
sen mukaan kokeilu toi 8 000 
uutta autoa liikenteeseen ja 
valtio sai 17 miljoonan euron 
ylimääräiset autoverotuotot.

- Myös meidän toimiala 

elää Suomen hyvinvoinnis-
ta. Motoristien liikkuminen 
kierrättää hyvää muun mu-
assa majoitusliikkeille, kun 
varaamme reissuyöpymisiä. 
Tarvitaan myönteistä pot-
kua perseeseen, jotta kulu-
tus lähtisi liikkeelle. Silloin 
työllisyys paranisi ja valtion 
kassaan kilahtaisi lisää vero-
tuloja. 

Mielenrauhaa ja 
vapauden tunnetta

Alatalo on itse kasvanut 
moottoripyöräilyyn, sillä hän 
on ajanut motocrossia SM-
tason kärkipäässä. Kiirei-
nen yrittäjä ehtii välillä naut-
timaan leppoisasta kyydistä 
kaksipyöräisellä.

Helpottunut moottoripyöräkauppias: 

itse pystyn palkkaamaan ke-
sätyöntekijöitä. 

Lama tiputti 
myyntiä

Uusien moottoripyöri-
en myynti on laskenut koko 
maassa huimaa tahtia viime 
vuosina. Liikenteen turval-
lisuusviraston eli Trafin ti-
lastoista ilmenee, että kun 
vuonna 2007 myytiin liki 11 
500 pyörää, niin vuonna 2016 
uusia pyöriä rekisteröitiin 
noin 3 100 kappaletta.

- Lama ja siitä seurannut 
työttömyys on tiputtanut 
myyntimääriä. Talousvaike-
uksissa luovutaan ylimääräi-
sistä hankinnoista, Alatalo 

”Alan 
harrastajille

ratkaisu antaa 
henkisen turvan 
ostopäätökselle 
- ja itse pystyn 
palkkaamaan 

kesätyön-
tekijöitä.”

Auttaa koko alan 
liiketoimintaa

SUOMI on vihdoin saatu talouskas-
vun tielle, jonka ansiosta työllisyys 
on kohentunut. Kasvu on kuitenkin 
vasta oraalla, muistuttaa ulkominis-
teri Timo Soini.

- Investointi-ilmapiiri on merkittä-
västi parantunut. Tämä kehitys on 
mahdollistettu ratkaisuhakuisella yh-
teistyöllä kolmikannassa. Vaikeiden 

vaiheiden jälkeen on hallituksen ja 
työmarkkinajärjestöjen keskinäistä 
luottamuspääomaa kasvatettu.

- On vaarallista, jos työnantajajär-
jestöt ja ay-liike jyräävät keskinäisel-
lä riitelyllä kaiken nyt saavutetun rau-
nioiksi. Tässä taistelussa häviävät vain 
suomalaiset duunarit ja yritykset. 
Maltti on nyt valttia, Soini toteaa. 

Soini toivoo, että molemmille so-
pijaosapuolille annettaisiin nyt työ-
rauha. Jos sopimuksia ei saada ai-
kaan, on vaihtoehtona lakitie. Se olisi 
kuitenkin huono vaihtoehto niin työ-
tekijöille kuin työnantajillekin. Se tu-
hoaisi Soinin mukaan vakautta ja 
ennustettavuutta varmistaneen Suo-
men sopimusmallin.

Soini varoittaa työmarkkinaosapuolia 
sapelinkalistelusta 
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PÄÄMINISTERI Juha Si-
pilä vahvisti tiedotusvälineil-
le, että moottoripyöräverosta 
luovuttiin nimenomaan pe-
russuomalaisten vaatimuk-
sesta.

- Perussuomalaiset iloit-
sevat, että ehdotuksemme 
moottoripyöräverosta luo-
pumisesta on nyt toteutunut. 
Me emme moottoripyöräve-
roa ehdottaneet, mutta me 
torjuimme sen.

Myös venevero 
voidaan unohtaa

Moottoripyöräveron ohella 
luovutaan samalla kaavaillus-
ta veneverosta.

- Moottoripyöräverosta luo-
puminen oli meille tärkeämpi 
kysymys kuin venevero, ja ve-
nevero voidaan meidän puo-
lestamme unohtaa samassa 
paketissa, nyt kun mootto-
ripyörävero on virallisesti ja 
varmuudella haudattu. 

- Itse asiassa veneverosta 
luopuminen on nähdäkseni 
perusteltuakin, sillä useissa 
laskelmissa ennakoitiin, et-

Hallitus päätti yksimielisesti luopua suunnitellusta moottoripyö-
räverosta, kuten perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Sampo Terho julkisesti ehdotti.

PS: Moottoripyörävero 
torjuttiin aloitteestamme

- Tätä pidetään ehkä kli-
seenä, mutta se on vain niin, 
että moottoripyöräily an-
taa mielenrauhaa ja huikean 
vapauden tunteen, kun ajat 

mutkaisia teitä kauniissa mai-
semissa.

TEKSTI MIKA RINNE, KUVAT
      MIKA RINNE JA LEHTIKUVA

tei veneverostakaan olisi saa-
tu toivottua tuloa valtion kas-
saan, Terho jatkaa.

”Jätetään huonot 
päätökset tekemättä”

Sen enempää moottoripyö-
räverosta kuin veneverosta ei 
annettu hallituksen esitystä 
eduskunnalle.

- Sekä motoristit että venei-

lijät voivat nyt huokaista hel-
potuksesta. Nämä veroideat 
on nyt punnittu ja huonoik-
si havaittu. Mitään ei tarvit-
se perua, jätetään ainoastaan 
huonot päätökset tekemättä. 
Järkevää politiikkaa emme 
vastusta koskaan, Terho to-
teaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Moottoripyö-
räkauppias Se-
bastian Alatalo 
on tyytyväinen 
hallituksen 
päätökseen 
luopua suun-
nitellusta 
moottoripyö-
räverosta.

Moottori-
pyöräveron 
ohella
luovutaan 
samalla 
kaavaillusta 
veneverosta.

- Me emme moottoripyöräveroa ehdottaneet, mutta me
torjuimme sen; Sampo Terho iloitsee.

Kuntavaalit 9.4.2017
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.2017
Valitse perussuomalainen ehdokkaasi

https://vaalit.perussuomalaiset.fi

https://vaalit.perussuomalaiset.fi


10 P e r u s s u o m a l a i n e n  2 / 2 0 1 7  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Suomen somalialaisten liiton hake-
mukset yli 400 000 euron lisärahoi-
tuksesta eivät menneet läpi, kun Veik-
kaus Oy jakoi pelituottorahoja. Rahaa 
myönnettiin entistä enemmän sairail-
le, vammaisille ja perhetyöhön.
SOSIAALI- ja terveysminis-
teriö (STM) on helmikuun 
alussa ministeri Pirkko Mat-
tilan johdolla myöntänyt 
Veikkaus Oy:n pelituotoista 
yhteensä 317,6 miljoonaa eu-
roa avustuksina sosiaali- ja 
terveysalan kansalaistoimi-
joille. STM päätti Veikkauk-
sen voittovaroista jaettavista 
Stea-avustuksista helmikuun 
alussa. STM myönsi avustuk-
set Raha-automaattiyhdistyk-
sen (RAY) ehdotuksen poh-
jalta.

Stea-avustukset ovat käy-
tännössä sama asia kuin toi-
mintansa jo lopettaneen 
RAY:n avustukset. RAY yh-
distyi vuoden alussa osaksi 
valtion uutta rahapeliyhdis-
tystä, jonka nimi on Veikka-
us Oy. Nykyisessä organisaa-
tiossa entisen RAY:n tehtäviä 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuksien käsittelyn osalta 
hoitaa STM:n yhteyteen pe-
rustettu Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus 
(STEA), joka toimii STM:n 
alaisuudessa.

Hallituksen linjaus 
näkyy avustuksissa

Sairaus- ja vammaisjärjes-
töt sekä terveyden ja hyvin-
voinnin järjestöt saivat suu-
rimman potin Veikkaus Oy:n 

Suurin potti 
sairaille ja 
vammaisille

nettiin avustuksia kaikkiaan 
yhdeksään eri kohteeseen. 
Säätiölle myönnettiin 2,4 mil-
joonaa tukiasuntojen han-
kintaan kehitysvammaisille 
henkilöille koko Suomen alu-
eella. Tällaisiin asuntoihin 
asukkaat valitaan sosiaalisin, 
terveydellisin tai taloudellisin 
perustein. Lisäksi säätiö sai 
varoja useisiin erilaisiin pal-
veluhankkeisiin.

Suomen Parkinson-liitol-
le myönnettiin 679 000 euroa 
liiton toiminnan erilaisiin tar-
koituksiin. Liitto toimii Par-
kinsonin tautia ja muita liike-
häiriösairauksia sairastavien 
ja heidän omaistensa elämän-
laadun parantamiseksi.

Asunnottomien tukena toi-
mivalle Y-säätiölle myön-
nettiin 5,1 miljoonaa euroa 
seitsemään eri kohteeseen. 
Summasta 3,6 miljoonaa eu-
roa on kohdistettu tukiasun-

tojen hankinta- ja korjaus-
menoihin erityisryhmille 
olemassaolevasta asuntokan-
nasta pääkaupunkiseudulta.

Perhehoidon asiantunti-
jajärjestölle Perhehoitoliit-
to ry:lle myönnettiin eri tar-
koituksiin yhteensä 660 000 
euroa. Liiton toiminnan pai-
nopisteitä ovat perhehoidon 
toiminnan tukeminen ja ke-

hittäminen sekä perhehoi-
dosta tiedottaminen.

Somaliliitot hakivat 
satojatuhansia euroja

Avustusta sai yhteensä 850 
yleishyödyllistä sosiaali- ja 
terveysalan järjestöä ja sää-
tiötä yhteensä 1834 kohtee-
seen kaikkiaan 317,6 mil-

myöntämistä varoista. Näi-
den sektorien toimijoille luo-
vutettiin yli 150 miljoonaa 
euroa, joka on lähes puolet 
kaikista avustuksina myönne-
tyistä varoista.

Mielenterveys-, päihde- ja 
riippuvuusjärjestöille sekä 
lapsi- ja perhetyön järjestöil-
le myönnettiin yhteensä lä-
hes 90 miljoonaa.

Hallituksen sosiaalipoli-
tiikan kärkihankkeisiin on 
nostettu lapsi- ja perhepal-
veluiden muutosohjelma ja 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen sekä eriarvoi-
suuden poistaminen. STM:n 
myöntämät avustukset ja 
avustuspäätösten painotukset 
heijastavat vahvasti hallitus-
ohjelman linjauksia.

Ministeri Mattila kertoi jo 
tammikuussa, että avustus-
toiminnan ytimessä tulee ole-
maan hyvinvoinnin kokonais-
valtainen edistäminen ja sen 
alla tärkeitä kohdennuksia 
ovat erityisesti lapsi- ja nuo-
risotyö, sekä syrjäytymisen 
ehkäiseminen eri tavoilla.

Tuetaan asunnottomia 
ja perhehoitoa

Avustuspäätöksistä voi nos-
taa esille joitakin järjestöjä. 
Esimerkiksi kehitysvammais-
ten palvelusäätiölle myön-

PERUSSUOMALAISET on ai-
noana puolueena johdonmu-
kaisesti ja yhtenä rintamana 
puolustanut Malmin kentän 
säilyttämistä.

- Keskustan kannanotto ken-
tän säilyttämiseksi ilahdutti. 
Toivomme, että keskustan Hel-
singin valtuustoryhmä tulee 
samalle kannalle kuin puolu-
een eduskuntaryhmäkin, kan-
nustaa perussuomalaisten 

kansanedustaja ja Helsingin 
kaupunginhallituksen jäsen 
Mika Raatikainen.

Helsinkiin tulee lähivuosien 
aikana tuhansia uusia asuntoja. 

- Kummastuttaa, että vihreät 
ovat aina suojelevinaan luon-
toa ja määräämässä hakkuu-
kieltoja ties minne, paitsi jos 
on kysymys asunnoista Helsin-
kiin. Asiantuntijoiden mukaan 
Malmin kentän alueen raken-

taminen tuhoaisi ainutlaatui-
sen lintualueen, Raatikainen ih-
mettelee.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä iloitsee Malmin 
kentän säilyttämisen puoles-
ta tehdyn kansalaisaloitteen 
etenemisestä eduskunnan kä-
sittelyyn. 

PS: Malmin kenttä säilytettävä ilmailukäytössä

Pelituottorahat hyvään tarkoitukseen

Ministeri Mattila kertoi 
jo tammikuussa, että 
avustustoiminnan 
ytimessä tulee olemaan 
hyvinvoinnin kokonais-
valtainen edistäminen ja 
sen alla tärkeitä kohden-
nuksia ovat erityisesti 
lapsi- ja nuorisotyö,
sekä syrjäytymisen eh-
käiseminen eri tavoilla.
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Aselakeja tiukennettiin järkyttävien kouluampumistapausten 
vuoksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Hongiston mie-
lestä “ylireagointi” suunnattiin rehellisiä metsästäjiä ja ampuma-
harrastajia kohtaan. 

Palikkatestistä luovutaan, 
aseen hankkimisesta 
helpompaa

KUVITELTIIN, että suurta 
yleisöä voidaan rauhoittaa tiu-
kentamalla aselakeja. Vähem-
mälle jäivät toimenpiteet va-
litettavien kouluampumisten 
syiden selvittämiseen ja niiden 
korjaamiseen. Tapausten taus-
talla olivat monisäikeiset sosi-
aaliset ja mielenterveyteen liit-
tyvät syyt, koulukiusaaminen ja 
syiden tunnistamisen heikkous, 
kansanedustaja Reijo Hongisto 
huomauttaa.

Metsästäjä ja kasa-ammun-
taa harrastanut Hongisto on ko-
kenyt 2000-luvun alussa tiu-
kennetun aselain seuraamukset 
niin poliisityön kuin harrastuk-
senkin näkökulmasta. 

- Erityisen nöyryyttäväk-
si on koettu aseluvan hakemi-
seen liittyvä palikkatesti. Moni 
ikääntynyt metsästäjä ei uskal-
tanut ostaa uutta asetta kulu-
neen, jopa ampujalle vaarallisen 
pyssyn tilalle. Puhumattakaan 
lupaavasta nuoresta ilmakivää-
riampujasta, jonka olisi ollut 
aika vaihtaa ruutiaseeseen. Po-
liisin pelko ja jokin “mielenter-
veystesti” ovat nuorelle korkea 
kynnys, Hongisto toteaa.

Hongisto on ajanut asiaa mää-
rätietoisesti ja keskustellut pa-
likkatestistä muun muassa 
ex-poliisiylijohtaja Mikko Paa-
teron kanssa. 

 
Luukuttaminen loppuu

Hongisto pitää hyvänä asia-
na aseen hankkimisen sujuvoit-
tamista digitekniikkaa hyväksi 
käyttäen. 

- Aseen hankkijan luukutta-
minen loppuu. Aselupaa voi ha-
kea netin kautta tai miltä tahan-
sa poliisiasemalta riippumatta 
hakijan kotikunnasta. Hyvää on 
myös se, että kun aseen ostaa 
aseliikkeestä, niin sitä ei tarvit-
se enää käydä näyttämässä po-
liisille. Näyttämisvelvollisuus 
koskee vain ostoja yksityiseltä 
henkilöltä. Mutta mikäli ostet-

Hongisto aselain uudistuksesta: 

tavan aseen lupa on 2000-luvul-
ta, niin silloin ei näyttöä vaadi-
ta, Hongisto listaa.

Kotietsinnässä 
oltava vahva epäily

Hongisto arvostelee voimak-
kaasti kolmea lakiin liittyvää 
kohtaa.

- Poliisilakia esitetään muu-
tettavaksi niin, että vaara- ja va-
hinkotilanteissa poliisimiehel-
lä on oikeus päästä kotirauhan 
tai julkisrauhan suojaamaan ti-
laan tai muuhun paikkaan, jo-
hon ei ole yleistä pääsyä tai kul-
kuneuvoon ja suorittaa siellä 
tarvittaessa etsintä, jos on pe-
rusteltua syytä olettaa, että am-
puma-asetta, aseen osaa, pat-
ruunoita tai erityisen vaarallisia 
ammuksia käytetään väärin tai 
niitä koskeva luvan peruuttami-
nen on pantu vireille.

 - Kotirauhan suoja on kirjattu 
perustuslakiin, ja se on vahva. 
Jos laki toteutuu nyt esitetys-
sä muodossa, pelkkä patruuna 
riittäisi keppihevoseksi suorit-
taa aseen omistajan asunnossa 
tai autossa kotietsintä, Hongisto 
ihmettelee.

Hongiston mielestä tulkin-
ta on erikoinen, sillä pakkokei-
nolaissa mainitaan kotietsinnän 
edellytykset silloin, kun etsintä 
kohdistetaan rikoksesta epäil-
lyn asuntoon, autoon tai muu-

hun sellaiseen kotirauhan suo-
jaa nauttivaan paikkaan. 

- Silloin pitää olla vahva 
epäily jo tapahtuneesta rikok-
sesta. Tämän lain muutokses-
sa riittäisi pelkkä olettama.

Toisena epäkohtana Hongis-
to kokee ase-elinkeinon har-
joittajan velvollisuuden il-
moittaa maahantuomansa, 
siirtämänsä, hankkimansa, 
valmistamansa tai muunta-
mansa ampuma-aseen ja aseen 
osan yksilöintitiedot poliisin 
asetietojärjestelmään. Hän pe-
rää tarkkuutta siihen, mitä tar-
koitetaan aseen osalla. 

Keräilyaseiden 
näyttö hankalaa

Kolmantena epäkohtana 
Hongisto kokee asekeräilijöi-
den luetteloiden ylläpitoon 
kohdistuvat muutostarpeet. 
Keräilijän oman luettelon pi-
don oikeudesta luovuttaisiin ja 
kaikki keräilyaseet siirrettäi-
siin valtakunnalliseen poliisin 
rekisteriin. 

- Ensimmäinen siirto olisi 
maksuton, mutta sen jälkeen 
jokaiselle keräilyaseelle tulisi 
hakea maksullinen lupa kuten 
metsästysaseillekin. 

Erityisesti Hongisto arvoste-
lee sitä, että keräilyaseet tulisi 
käydä näyttämässä poliisille. 

- Yhden aseen näyttö vie po-
liisin aikaa puoli tuntia. Keräi-
lijöillä on keskimäärin 50-60 
asetta. Näin ollen yhden ke-
räilijän käsittely kestäisi noin 
viikon. 

- Keräilijöitä on maassamme 
useita satoja. Joillakin on ke-
räilyaseita jopa tuhansia. Onko 
vanhojen aseiden “käpistely” 
poliisin ydintehtävä, tukiteh-
tävä vai työhyvinvointiasia - 
mitä mieltä on veronmaksaja? 
Hongisto kysyy.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Reijo Hongisto

Asunnottomille 

5,1 miljoonaa 

euroa

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmä valitsi yksimie-
lisesti puheenjohtajakseen 
helsinkiläisen Sampo Terhon. 
Ryhmän ensimmäisenä vara-
puheenjohtajana jatkaa Rit-
va Elomaa Maskusta. Ryhmän 
toisena varapuheenjohtajana 
jatkaa varatuomari Leena Meri 
Hyvinkäältä.

Eduskuntaryhmän työvalio-
kunnassa toimivat kaikki ryh-

män puheenjohtajat, hallin-
tovaliokunnan puheenjohtaja 
Juho Eerola, talousvaliokun-
nan puheenjohtaja Kaj Turu-
nen ja liikenne- ja viestintä-
valiokunnan puheenjohtaja 
Ari Jalonen. Lisäksi työvalio-
kunnassa jatkaa ensimmäisen 
kauden kansanedustaja Jari 
Ronkainen Hollolasta.

Eduskunnan puhemiehenä 
jatkaa Maria Lohela.

Tutut edustajat jatkavat

joonaa euroa. Haettujen 
avustusten yhteismäärä oli 
471,1 miljoonaa euroa, jo-
ten monien toimijoiden 
hakemukset eivät sellai-
senaan tai ollenkaan men-
neet läpi.

Esimerkiksi Suomen so-
malialaisten liitto (soma-
liliitto) on viime vuosina 
saanut huomattavia sum-
mia julkisia varoja erilaisiin 
hankkeisiin ja projekteihin. 
Tällekin vuodelle somali-
liitto saa Veikkaukselta 250 
000 euroa kolmeen erilai-
seen hankkeeseen, jotka 
erityisesti edistävät soma-
lialaistaustaisen nuorison 
työllistymistä.

Näiden rahojen lisäksi so-
maliliitto oli hakenut kol-
meen eri kohteeseen lisää 
varoja lähes 400 000 eu-
ron edestä, mutta nämä ha-
kemukset eivät menneet 

enää läpi.
Rahaa ei myönnetty ol-

lenkaan Suomen somali-
nuorten sateenvarjo ry:lle, 
joka haki erilaisiin hank-
keisiin varoja yli 130 000 
euron edestä.

Ilman rahaa jäi myös So-
malien kulttuuri- ja perhe-
yhdistys ry, joka haki 160 
000 euron rahoitusta hank-
keelleen maahanmuuttaji-
en terveyden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseen 
ohjeistamalla ja opastamal-
la maahanmuuttajille eri-
laisia hoitopolkuja.

Kyseinen yhdistys on ai-
emminkin hakenut veik-
kausvoittovaroja erilaisiin 
kulttuuriprojekteihin, mut-
ta rahaa ei ole herunut.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT LEHTIKUVA

Sairaus- ja vam-
maisjärjestöt
sekä terveyden 
ja hyvinvoinnin 
järjestöt saivat 
suurimman potin 
Veikkaus Oy:n 
myöntämistä va-
roista. Näiden
sektorien toimi-
joille luovutettiin 
yli 150 miljoonaa 
euroa.
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11-VUOTIAS Joel-poika 
aloitti Aleksis Kiven perus-
koulussa kolmannella luo-
kalla. Hänen äitinsä mukaan 
pojalla on jatkuvasti terve-
ysongelmia jotka pakottavat 
useasti sairauslomalle. Erityi-
sesti neljännellä luokalla Joel 
kärsi jatkuvasti nenän tuk-
koisuudesta ja hengitysahdis-
tuksista.

Joelille on tullut koulussa 
niin pahoja hengitysvaikeuk-
sia, että poika on viety koulu-
lääkärille tutkittavaksi. Tar-
kemmissa tutkimuksissa ei 
selvinnyt oireiden syytä.

- Lääkärit eivät sano ääneen 
mistä on kyse, mutta onhan 
se nyt aika selvää, Joelin äiti 
Kirsi Alvarez pohtii.

Sisäilmaraportti 
karua luettavaa

Helsingin koulurakennuk-
sista vastaa Helsingin kau-
pungin tilakeskus. Heidän 
lausuntonsa mukaan Alek-
sis Kiven koulu on käyttö-
kunnossa. Suomen Uutiset 
ei tavoittanut tilakeskusta 
kommentoimaan rakennuk-
sen kuntoa, mutta sai käsiin-
sä sisäilmaraportin vuodel-
ta 2016.

Monisivuinen tutkimus on 
karua luettavaa: ”Luokkien 
sisäilman hiilidioksidipitoi-
suus nousee säännöllisesti lii-
an korkeaksi ja voi olla terve-
ydelle haitallista. Käytävien 
ja porrashuoneiden ikkuna-
seinien rakenteissa on havait-
tu runsasta mikrobikasvua.”

Raportissa sanotaan suo-
raan, että lähes kaikkien tut-
kittujen luokkatilojen hiilidi-
oksidipitoisuudet ovat liian 
korkeita. 

Helsingissä sijaitseva Aleksis Kiven koulu 
on surullinen esimerkki maanlaajuises-
ta ongelmasta. Kaupungin tilakeskuksen 
mukaan peruskoulun rakennus on käyt-
tökelpoinen. Virallisessa sisäilmarapor-
tissa kerrottaan kuitenkin toisin. 

Koulun 
sisäilma 
sairastutti 
Joelin

Luokkahuoneissa huono ilmanlaatu

täkään ei voida vedenpitäväs-
ti todeta, johtuuko sairastu-
minen koulurakennuksesta. 

Rehtorin viimeksi saami-
en tietojen mukaan Aleksis 
Kiven koulun peruskorjaus 
aloitetaan kesällä 2018, jol-
loin koulua käydään väestö-
tiloissa.

- Tuntuu kurjalta lähettää 
poika tällaiseen kouluun, Jo-
elin äiti toteaa ja toivoo sa-
malla pikaisia toimenpiteitä.

- Aina vaan sanotaan, että 
monessa muussakin koulus-
sa on sisäilmaongelmia, ja ta-
vallaan huolet kuitataan näin. 
Ymmärrän toki, ettei rahaa 
varmasti ole, mutta nyt on 
kuitenkin kyse lasten – ja tie-
tenkin myös opettajien – ter-
veyden vaarantamisesta.

“Koulussa haisee 
pahalta”

Onneksi Joelin tilanne on 
ollut viidennellä luokalla hie-
man helpompi.

Luokkia tuuletetaan 
välitunnilla

Koulun rehtori Tiina Hieta 
toteaa, että tilanne on ikävä 
kaikille, mutta hän ei ota kan-
taa rakennuksen sisäilmatut-
kimuksien teknisiin tietoihin.

- Opettajat viettävät monta 
tuntia samassa luokkatilassa. 
Ja onhan tämä minunkin työ-
paikka. Teen pitkiä työpäiviä, 
ja toki toivoisin, että kaikil-
la meillä on turvallista työs-
kennellä.

Rehtori  kertoo ilmoittavan-
sa kaikista rakennuksessa ha-
vaituista epäkohdista tila-
keskukseen heti kun sellaisia 
ilmenee, ja henkilökunnalle 
sekä opiskelijoille on annettu 
erityisohjeistuksia rakennuk-
sen käyttöä varten. 

- Perussiivous pitää olla 
kunnossa, ilmanpuhdistimia 
on asennettu, luokkia tuule-
tetaan jokaisella välitunnil-
la ja joidenkin tilojen käyttöä 
pyritään välttämään. Ja vaik-
ka yläkoululaiset saavat päät-
tää, viettävätkö he välituntin-
sa sisällä vai ulkona, suurin 
osa menee ulos kehotuksen 
mukaisesti, Hieta kertoo.

Yhteydenottoja 
vanhemmilta

Rehtori saa usein yhtey-
denottoja henkilökunnal-
ta ja oppilaiden vanhemmilta 
koskien erilaisia oireita. Op-
pilaiden vanhempia on oh-
jeistettu kääntymään koulun 
terveydenhuollon puoleen, 
mikäli heillä on huolta lapsen 
terveydentilasta.

- Yksikin sairastuminen on 
liikaa, mutta valitettavasti si-

SISÄILMAONGELMAT eivät 
ole pelkästään vanhojen kou-
lujen juttu, vaan myös uusien 
rakennuksien, Helsingin pe-
russuomalaisten puheenjoh-
taja Markku Saarikangas to-
teaa. 

Perussuomalaisten kunta-
vaaliohjelmassa sanotaan, 
että laadukkaaseen rakenta-
miseen tulee kiinnittää huo-
miota, ja että homekoulu-
kierteelle on saatava loppu. 

Saarikangas puhuu samas-
ta asiasta. 

- Rakentamisen vaiheittai-
nen valvonta pitäisi olla kun-
nossa. Jos viranomaiset eivät 
voi asialle mitään tehdä, ehkä 
poliitikot voisivat. 

Saarikangas toteaa myös, 

että rakennusten sisäilmamit-
tauksista vaietaan ja kerro-
taan vääriä tuloksia. Jatkuva 
säästäminen ja vääränlaisin 
perustein kilpailuttaminen 
on johtanut huonoon raken-
tamiseen.

Nykyisten homekoulujen 
korjaaminen on Saarikan-
kaan mielestä jokaisen kun-
nan ykkösprioriteetti.

- Helsingin kaupungilla on 
paljon velkaa, mutta tämä 
asia on tärkeä, ja jos ei muu 
auta, sen takia on otettava li-
sää velkaa. Sisäilmaongelmat 
voivat aiheuttaa elinikäisiä 
sairauksia niin oppilaille kuin 
henkilökunnallekin, ja siten 
myös mittavia kuluja kunnal-
le, Saarikangas muistuttaa.

PS: Homekoulukierteelle 
saatava loppu

Sisäilmaraportin kuvamateriaalia. Ikkunaseinän rakenteessa merkkejä kosteudesta.

“Yksikin sairastuminen 
on liikaa.”
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Oikeusministeriö teetti selvityksen, 
vastaavatko rikoksista saadut rangais-
tukset kansan oikeustajua. Selvitystä 
puretaan parhaillaan ja sen tulokset jul-
kaistaan kesään mennessä. 

Antaisitko saman tuomion 
rikoksesta kuin tuomari?

Oikeusministeriön selvitys valmistumassa

RANGAISTUSTEN ja oi-
keustajun vastaavuuden sel-
vitys on mielenkiintoa he-
rättävä selvitys. 

- Idea on se, että jo tapah-
tuneita rikoksia ratkaistaan 
uudestaan. Siellä on eri-
tyyppisiä rikoksia: talous- ja 
henkirikoksia. Siellä on am-
mattilaisia, tuomareita ja 
siellä on myös ihan tavallisia 
kansalaisia, oikeus- ja työ-
ministeri Jari Lindström 
kertoo.

- Ensin annetaan tietoa jo 
jostakin tapahtuneesta ri-
koksesta ja kysytään mikä 
olisi mielestäsi sopiva ran-
gaistus. Sitten annetaan li-
sää tietoa, oleellista ja uutta 
tietoa. Vaikuttaako se sii-
hen, miten näet sen rangais-
tavuuden, muuttuuko se? 
Edellä olevia verrataan kes-
kenään ammattilaisten ja ta-
vallisten kansalaisten kes-
ken. 

Jokaisella on 
oma oikeustajunsa

Selvityksessä pohditaan 
myös, miten eri rikokset 
suhtautuvat toisiinsa, kuten 
esimerkiksi talousrikokset 
ja henkirikokset. 

- Eli sitä keskustelua, mitä 
käydään aina, kun julkisuu-

teen tulee henkirikos tai esi-
merkiksi raiskaus. Tapah-
tumasta tulee julkisuutta, 
ja kun rikoksesta tulee tuo-
mio, alkaa se keskustelu, oli-
ko tuomio missään suhtees-
sa yhtään mihinkään. 

- Aikaisemmin ei ole ol-
lut tutkittua tietoa tästä pro-
sessista. Nyt sitä selvitetään, 
ja saadaan vähän kovempaa 
pohjaa alle, ennen kuin teh-
dään johtopäätöksiä, Lind-
ström toteaa.

Ministeri painottaa, ettei 
tutkimuksella pyritä määrit-
telemään oikeustajua. 

- Sellaista kukaan ei pysty 
määrittelemään. Jokaisella 
on omansa. Tehtävä on kat-
soa tutkitusti ammattilaisen 
silmin, miltä tämä ehdotus 
näyttää.

- Hallitusohjelman hen-
ki on mennyt kiristämisen 
suuntaan. Ennen kuin mi-
tään tehdään, on hyvä saada 
tutkittua tietoa, ja sen takia 
tämä selvitys on tärkeä. Itse 
odotan sitä mielenkiinnolla, 
ja uskon, että moni muukin 
tekee niin. 

Radikalisoituminen 
tunnistettava

Työmiehen tuumaustun-
nilla puhunut Lindström 

Joel-poika 
odottaa jo ko-
vasti kesälo-
maa. - Silloin 
pojan oireet 
katoavat 
kokonaan, äiti 
Kirsi Salvarez 
sanoo.

nostaa tikunnokkaan myös  
varautumisen radikalisoitu-
miseen vankiloissa. Asiasta 
keskusteltiin Euroopan unio-
nissa jo viime vuoden puo-
lella. 

- Suomen puheenvuoros-
sa sanottiin, että Suomessa ei 
ole vielä havaittu radikalisoi-
tumista, mutta me tiesimme, 
että meidän on turha tuudit-
tautua siihen, etteikö se ole 
mahdollista, ja niinpä rikos-
seuraamuslaitos on jo aihees-
sa kiinni, Lindström sanoo. 

Henkilökuntaa on koulu-
tettu tunnistamaan merkke-
jä radikalisoitumisesta van-
kiloissa. 

- Koulutuksessa on keskeis-
tä, että henkilökunta pystyy 
tunnistamaan radikalisoitu-
misen ja pystyy puuttumaan 
siihen. Voidaan puuttua esi-
merkiksi vankien sijoitte-
luun ja kohtaamiseen. Uudet 
vankilat ottavat huomioon 
jo rakennusvaiheessa radi-
kalisoitumisen osastojen ra-
kentamisessa ja sijoittelussa. 
Suomessa on paljon vanho-
ja vankiloita, joissa tämä on 
mahdotonta. 

Vain vähän väkivaltaa 
vankiloissa

Lindström kertoo esitel-
leensä radikalisoitumiseen 
liittyviä konkreettisia toimin-
tamalleja Euroopan unionin 
kokouksissa, ja ne ovat herät-
täneet kiinnostusta.

- Aika usein kun Suomi on 
maailmalla, meillä on enem-
män konkretiaa ja muilla 

enemmän teoriaa. Olen itse 
huomannut, että me pyrim-
me ratkaisemaan ongelmia 
käytännön tasolla, ja tämä on 
tietysti iso juttu. 

- Suomessa on havaittu täl-
lä hetkellä vain vähän väki-
valtaa vankiloissa. On muu-
tamia tapauksia, mutta sen 
sijaan uhkailua ja painostusta 
on havaittu paljon enemmän. 
On tehty katsaus, ja sen mu-
kaan on aika vaikea muodos-
taa mitään luotettavaa koko-
naiskuvaa. 

Vangit eivät puhu

Lindströmin mielestä yk-
sittäisen vangin kohdalla voi 
olla vaikea arvioida, onko 
hän sitoutunut ääritoimin-
taan. Pitäisi tuntea islamilais-
ta kulttuuria ja uskontoa. 

- Yleisesti väkivaltatilan-
teet ovat vaikeita selvittää: 
haasteena on, että vangit ei-
vät puhu. Vanki saattaa saa-
da puhumisesta ongelmia it-
selleen, eli pelon ilmapiiri on 
olemassa. 

- Tarvitsemme resursse-
ja tiedonhankintaan ja kou-
lutukseen. Vankiloiden pi-
tää elää tässä ajassa ja ne ovat 
usein se paikka, jossa radi-
kalisoituminen saattaa läh-
teä leviämään muualle yh-
teiskuntaan, ja sen takia olisi 
hyvä pystyä pysäyttämään 
asia jo siellä vankilassa, mi-
nisteri painottaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA MATTI MATIKAINEN

- Ilmanpuhdistuslaitteet 
ovat helpottaneet jonkin ver-
ran tilannetta. Tosin niis-
tä tulee niin kova meluhaitta, 
että se vaikuttaa keskittymi-
seen.

Joel on itsekin huomannut, 
mitkä asiat eivät ole kunnos-
sa, ja vaikeuttavat koulun-
käyntiä.

- Koulussa haisee pahalta 
ja siellä on välillä tosi vaikea 
hengittää, Joel toteaa.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 

”Hallitus-
ohjelman henki 
on mennyt 
kiristämisen 
suuntaan.”

Joelille on tullut koulussa
niin pahoja hengitysvaike-
uksia, että poika on viety 
koululääkärille tutkitta-
vaksi.
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ESPOOLAINEN Ari Savo-
lainen on asunut samassa 
asunnossa 17 vuotta. Hänen 
kolme lastaan ovat asuneet 
osan kuukaudesta samassa 
osoitteessa. 

Lasten kasvatuksellisista 
syistä sosiaalivirasto antoi jo 
90-luvun lopussa ensimmäi-
sen hyväksynnän ”liian isos-
ta vuokrasta”. Toinen hyväk-
syttävä lausunto tuli vuonna 
2004, kun Arin viimeisin lap-
si syntyi. Sosiaalivirasto oli 
myöntänyt toimeentulotukea 
ottaen huomioon Arin vuok-
ran kokonaisuudessaan. 

Nyt Kela ilmoitti, että Arin 
kahden huoneen rivitalo-
asunnon 725 euron vuokra on 
liian korkea, ja että Arin on 
löydettävä uusi asunto. Kela 
ajattelee Arin yksinasuvak-
si, joten vuokra saisi olla kor-
keimmillaan 675 euroa. Yli-
määräistä vuokraa on siis 52 
euroa.

Vuosien tuki pois

Kelan päätöksen mukaan 
Arin vuokra otetaan koko-
naan huomioon seuraavan 
kolmen kuukauden ajan, mut-
ta siinä ajassa olisi hyvä löy-
tyä uusi asunto. 

- Olen jo vuosia ylläpitä-
nyt arkea sosiaaliviraston 
antamilla tuilla. En ajatte-
le itseäni, vaan pääosin lapsi-
ani. Ajattelen, että on heidän 
edun mukaista asua samas-
sa paikassa koko lapsuuden 
ajan. Mielestäni ehjään lap-
suuteen kuuluu pysyvät ka-
verisuhteet ja samat lapsuus-
ajan maisemat.

Sosiaalivirasto myönsi Arille toimeen-
tulotukea melkein parinkymmenen 
vuoden ajan - liian kalliista asunnosta 
huolimatta. Nyt Kela päätti toisin. 

Mistä halvempi 
vuokra-asunto?

Kela panee toimeentuloasiakkaat ahtaalle

to on pystynyt kartoittamaan 
Arin tilanteen.

- Kelassa kartoittamista ei 
näköjään edes tehdä. Vain lä-
hivanhempi saa paremmat 
etuudet, ja Kelassa näköjään 
vaikuttavat vain neliöt ja nu-
merot, Ari toteaa.

Jos Ari löytäisikin halvem-
man vuokran – mikä on han-
kalaa erityisesti pääkaupun-

kiseudulla – edessä saattaisi 
olla taas muutto parin vuo-
den päästä.

- Mitä sitten, kun vuokra 
nousisi parin–kolmen vuo-
den päästä sallitun 675 euron 
yli? Joutuisinko taas muutta-
maan? Ari pohtii. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

ton laatimaan asiakassuunni-
telmaan.

Asiakassuunnitelmassa on 
otettu huomioon, että Arilla 
on kolme lasta.

Viime syyskuussa Suomen 
Uutiset haastatteli Helsingin 
johtavaa sosiaalityöntekijää 
samasta aiheesta. Petri Pei-
tola uskoi, että Kela ei pys-
ty puuttuvien resurssien ta-
kia huomioimaan asiakkaita 
samalla tavalla yksilöinä kuin 
sosiaalitoimessa on tehty. 

Vain neliöt ja 
numerot vaikuttavat

Kuten Arin tilanteessa, ero-
perheissä lapset eivät ole vi-
rallisesti kirjoilla etävanhem-
man luona, mutta saattavat 
viettää osan ajastaan heidän 
luonaan. Pitkän asiakassuh-
teen ansiosta sosiaaliviras-

SUOMI kasvattaa jälleen sodanai-
kaisen reservinsä kokoa. Hallitus on 
päättänyt lisätä reservin kokoa 50 
000 sotilaalla. Lisäjoukot sijoitetaan 
paikallispuolustukseen. Reservin 
koko kasvaa näin 230 000:sta 280 
000:een. Asiasta kertoi puolustus-
ministeri Jussi Niinistö valtioneu-
voston puolustusselonteon julkis-
tamistilaisuudessa.

Reserviä pienennettiin 350 000 
sotilaasta vain muutama vuosi sit-
ten. Taustalla piilivät ikäluokkien 
pieneneminen ja valtion rahapu-
la, mutta myös maailmalla kasva-
nut trendi siirtyä teknisiin ja pieniin 
joukkoihin sekä kansainväliseen 
yhteistyöhön.

Nyt on palattu takaisin perusasi-
oihin: oman maan puolustamiseen.

Selonteon mukaan Suomi paran-
taa koko maan puolustuskykyä te-
hostamalla nykyiseen 230 000 soti-
laan vahvuuteen kuulumattomien 
joukkojen käyttöä. Heidät varuste-
taan hieman kevyemmin kuin var-
sinaiset taistelujoukot. Niin miehis-
tö kuin varustus ovat jo olemassa 
perintönä aiemmasta suuremmas-
ta reservistä.

Suomi nostaa reservin 
280 000 sotilaaseen

Ari pohtii, että moni saattaa 
Kelan kehotuksesta oikeasti-
kin muuttaa, koska eivät us-
kalla kyseenalaistaa päätöstä. 
Erityisesti iäkkäämmät ihmi-
set voivat ajatella, että hal-
vemman asunnon hankkimi-
nen on väistämättä edessä.

- Me emme todellakaan aio 
muuttaa 52 euron takia. Tun-
tuu vähän siltä, että Kela kyy-
kyttää ihan turhaan, Ari to-
teaa.

Kela tuskin edes 
tutustunut papereihin

Kela ei ole tehnyt vielä pää-
töstä Arin lasten ruoka- ja 
matkarahoista, vaan vaatii sii-
hen käräjäoikeuden päätös-
tä lasten tapaamisista ja huol-
loista. 

Sosiaaliviraston tekemä 
asiakassuunnitelma ei riittä-
nyt todistukseksi, vaikka se-
kin on tehty käräjäoikeuden 
päätöksen perusteella. Sosi-
aaliviraston aiemman päätök-
sen mukaan Ari on saanut tu-
kea ruokaan ja matkoihin 80 
euroa kuussa.

- En usko, että Kela on kun-
nolla tutustunut sosiaaliviras-

“En usko, 
että Kela on 

kunnolla
tutustunut 

sosiaaliviraston 
laatimaan asiakas-

suunnitelmaan.”

Joutuuko vuokralainen 

muuttamaan joka 

kerta, kun vuokra 

kallistuu?
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Valtiovarainvaliokunnan asun-
to- ja ympäristöjaoston jäsen 
sekä perussuomalaisten kan-
sanedustaja Jani Mäkelä on sitä 
mieltä, että toimeentulotuen 
siirtyminen Kelaan on hyvä asia. 
Uudistuksen tarkoituksena on 
rinnastaa toimeentulotuki mui-
den tukien kaltaiseksi. 

- Jotkut ajattelevat, että sosi-
aalivirastossa asioiminen on hä-
peällinen asia, ja eivät siksi hae 
sitä. Toisaalta on myös voinut 
olla niin, että sosiaaliviraston 
antama päätös toimeentulotu-
esta on kunnan päätettävissä ja 
voivat olla myös huonompaan 
suuntaan kallistuvia. Kelassa 
kriteerit ovat kaikille samat. 

Mäkelä: Asiakkaan pitää 
saada itse valita kotinsa

Mäkelän mielestä Arin tapauk-
sessa on kuitenkin aineksia va-
littamiseen.

- Tässä tapauksessa sosiaa-
livirasto on käyttänyt harkin-
nan varaa ottaen huomioon toi-
meentulotuessa koko vuokran. 
En tiedä, miksi Kela antaisi ke-
hotuksen muuttamaan, koska 
asiakashan voi itse valita, mak-
saako ylimenevän osuuden 
vuokrasta.

Tällaiseen kehotukseen pitäisi 
olla Mäkelän mielestä painavat 
perusteet. 

- Koti on ihmiselle tärkeä asia, 
eikä sen valintaan pitäisi min-
kään järjestelmän puuttua. 

Martti Mölsä

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Ville Tavio on jättänyt 
eduskunnassa kirjallisen kysy-
myksen Kelan sairauspäiväraha- 
ja kuntoutusrahahakemusten 
käsittelyaikojen lyhentämisek-
si. Tavio on huolissaan siitä, että 
sairaan ihmisen taloustilanne 
voi hakemuskäsittelyn pitkitty-
essä ajautua hyvinkin huonoksi.

- Jos ensin sairauspäivärahaa 
hakenut henkilö siirtyy kuntou-
tusrahalle, alkaa uusi käsittely-
prosessi.

Kela asettaa vuosittain etuuk-
sien käsittelylle tavoiteajan eli 
ajan, jonka keskimäärin pitäi-
si kulua Kelaan saapuneen ha-
kemuksen rekisteröinnistä 
päätöksen antamiseen. Sairaus-

päivärahan tavoiteaika vuonna 
2016 oli 21 päivää ja kuntoutus-
rahan 14 päivää.

- Kelan pitää pyrkiä aktiivisesti 
järjestämään toimintonsa suo-
raviivaisemmiksi, ettei ihmisille 
pääsisi aiheutumaan käsittely-
jen viivästymisestä kohtuuton-
ta haittaa, Tavio sanoo.

Tavio: Kelan käsittelyajat 
lyhyemmiksi

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) aikoo muuttaa yksityis-
teillä ajamisen luvanvaraiseksi ja maksulliseksi. Bernerin juones-
ta varoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Martti Mölsä.

Mölsä: Berner juonii 
digivalvontaa yhä yksityis-
teille – esitys haudattava

LIIKENNEMINISTERI 
Anne Berner julkaisi luon-
noksen hallituksen esitykses-
tä yksityistielaiksi. Se lähti 
lausuntokierrokselle samaan 
aikaan, kun Bernerin liiken-
neselvitys kuohutti kansaa 
ja mediaa. Bernerin liiken-
nemalli haudattiin nopeas-
ti pääministerin käskystä au-
tokaupan pysähdyttyä. Mutta 
Berner jatkoi vastaavaa mul-
listusta yksityistiepuolella.

- Kukaan ei ehtinyt reagoi-
da asiaan eduskunnan istun-
totauosta johtuen ja kun asia 
ei mediaakaan kiinnostanut, 
perussuomalaisten kansan-
edustaja Martti Mölsä moit-
tii.

Valtion tuet 
alentuneet

Yksityisten toimijoiden 
omistamia yksityisteitä on 
Suomessa noin 360 000 kilo-
metriä. Niiden varrella asuu 
noin puoli miljoonaa ihmis-
tä ja kesämökkejä näiden tei-
den vaikutusalueella on lähes 
190 000, joka tarkoittaa noin 
40 prosenttia koko maan lo-
ma-asuntokannasta.

Yksityistiet rakennetaan 
paljolti alueen asukkaiden 
yksityisin varoin. Valtiolta 
voi anoa hankkeisiin tukea, 
mutta valtion tuet ovat vä-
hentyneet jatkuvasti. Valtio 
lakkautti vuosittaisen kun-
nossapitotuen jo 1996. Valti-
onavustuksia maksetaan nyt 3 
miljoonaa euroa.

- Eli vähissä tulevat ole-
maan ne säästöt, jos niitä 
haetaan uudistuksen johdos-
ta, Mölsä toteaa.

Kustannukset 
nousevat

Myös kunnat voivat avustaa 

yksityisteitä harkinnanvarai-
sesti. Kuntaliiton mukaan 80 
prosenttia kunnista haluai-
si voida avustaa yksityisteitä 
jatkossakin.

- Hallituksen esitykseen 
on jälleen piilotettu se seik-
ka, että kaikki maksavat liik-
kumisestaan. Mielestäni ta-
ka-ajatuksena on, että mustat 
laatikot eli seurantalaitteet 
tarvitaan, sillä porttien ja ve-
räjien aikakauteen ei pala-
ta, vaikka niitä Sveitsistä vielä 
löytyisikin, Mölsä syyttää.

- Mikä muuttuu? Kustan-
nukset nousevat. Tämä halli-
tuksen esitysluonnos on hau-
dattava lausuntokierroksen 
jälkeen, koska uudistusesitys 
ei sisällä mitään sellaista ar-
gumenttia, jolla olisi saavu-
tettavissa säästöä valtionhal-
linnossa ja vielä vähemmän 
kunnan tai yksityisen tien-
käyttäjän taloudessa.

Yksityistielaki ja siihen liit-
tyvät lait on tarkoitettu tule-
maan voimaan 1. tammikuu-
ta 2018.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA

- Tuntuu 
väärältä, että 
sillä ei ole väliä, 
joutuuko lapset 
jättämään sen 
kotinsa, johon 
he ovat tottu-
neet vuosien 
ajan, kolmen 
lapsen isä Ari 
Savolainen 
kertoo. Kuvitus-
kuva.
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EU-PÄÄTÖKSENTEOSTA 
kirjoitetaan Suomessa luvat-
toman vähän. Edes aiheet, 
joita mepit haluavat nostaa 
esille, eivät sytytä kotimaista 
mediaa, sanoo perussuoma-
laisten europarlamentaarikko 
Pirkko Ruohonen-Lerner. 

Tänä keväänä työpöydäl-
lä ovat muun muassa veron-
kierto ja veroparatiisit sekä 
EU:n yhteiset varat, budjet-
tikapasiteetti. Isoja asioita, 
joista olisi syytä isosti myös 
puhua. 

Haastattelun kulissei-
na toimii sumuinen ja har-
maa Bryssel. Kaupunki näyt-
tää turistin silmissä potevan 
vielä pommi-iskun jälkitiloja, 
ihmiset ovat sulkeutuneita ja 
hymyttömiä. Uutisissa kerro-
taan, kuinka ratsioissa ympä-
ri kaupunkia on otettu kiinni 
Syyriasta palanneita Isis-tais-
telijoita. Hotellien auloissa 
seisoskelee treenattuja turva-
miehiä, katujen kulmissa so-
tilaita rynnäkkökivääreineen. 

Tunnelma unionin ytimes-
sä, parlamentissa, on kuiten-
kin lämmin ja aulassa tulee 
vastaan kirjavia seuruei-
ta, monia kansallisuuksia ja 
iloista puheensorinaa. Kame-
rat räpsyvät. Tänään emme 
puhu kuitenkaan turvallisuu-
desta vaan unionin yhteisestä 
rahapussista.

Pitääkö unionin jäsenvaltioiden saada 
elää velaksi yhteisestä kukkarosta? Miten 
veronkierto ja veroparatiisit saadaan kit-
kettyä? Isoja kysymyksiä, jotka kytkeyty-
vät yhteen. Haastateltavana MEP Pirkko 
Ruohonen-Lerner, EU-parlamentin ECR-
ryhmästä.

Veronkierto 
ja yhteiset 
rahamme

Miten kansalaiset voivat kiin-
nostua EU-päätöksenteosta, 
jos toimittajilla ei ole aikaa ja 
mahdollisuuksia avata pää-
töksiä heille? europarlamen-
taarikko pohtii. 

Yhteiset rahat 
kannustavat tuhlailuun

Euroalueen fiskaalikapasi-
teetti tarkoittaa “käytettävis-
sä olevia varoja, joita ei ole 
korvamerkitty vaan voidaan 
käyttää harkinnan mukaan 
esimerkiksi suhdannevaih-
teluiden tasaamiseen. Vii-
mekäden tavoitteena fiskaa-
likapasiteetin luomisella on 
euroalueen yhteinen budjet-
tikapasiteetti. Siihen sisältyi-
si fiskaalikapasiteetin lisäksi 
EU-tason valtiovarainminis-
teriö ja Euroopan oma va-
luuttarahasto.” Puhutaan siis 
yhteisestä kukkarosta, jolle 
kaikki jäsenvaltiot pääsevät. 

Budjettikapasiteetti näh-
dään ratkaisuna moniin euro-
alueen ongelmiin. 

- Sen avulla voidaan elvyt-
tää ja lisätä kokonaiskysyn-
tää. Samaan aikaan kuitenkin 
monilla jäsenmailla on ongel-
mia omien budjettivajeidensa 
kanssa. Näyttääkin siltä, että 
EU-alueella halutaan lisätä 
menoja vain niiden lisäämi-
sen vuoksi, Ruohonen-Ler-
ner ihmettelee. 

EU-parlamentin ECR-ryh-
mä näkee, että kansallisil-

taas olisi alue, jossa itsenäiset 
kansakunnat tekevät yhdes-
sä työtä Euroopan hyväksi. 
Molemmille löytyy kanna-
tusta. Euroopan vaikeuk-

siin tarjotaan 
lääkkeeksi 
kumpaakin. 

- Veronkier-
ron ja vero-
paratiisien 
kitkemisek-
si tarvitaan 
yhtenäisem-
pää verokoh-
telua jäsen-
maissa. Ei voi 
olla niin, että 
yritykset ve-
roshoppaile-
vat itselleen 

parhaita etuja samalla kun ne 
hyödyntävät verorahoilla ra-
kennettujen yhteiskuntien 
infraa ja palvelutarjontaa, 
joka rakennetaan ja pidetään 
yllä muilta kerätyin varoin, 
Ruohonen-Lerner korostaa.

- PANA-tutkintavaliokun-
nan kuulemisessa äskettäin 
mepit tenttasivat muun mu-
assa Nordeaa sen toimista ve-
roparatiiseissa. Saksalaisilla 
ja pohjoismaalaisilla pan-
keilla on oma roolinsa Pana-
ma-papereissa. Niistä on löy-
detty tähän mennessä yli 11 
000 merkintää Nordeasta ja 
yli 400 Nordean asiakasta. 
Nordean johtaja Matthew 
Elderfield kertoi Nordean 
sulkeneen Panama-paljastus-

PERUSSUOMALAISTEN kansanedusta-
jat Laura Huhtasaari, Olli Immonen, Leena 
Meri, Jari Ronkainen, Sami Savio ja Ville 
Tavio vaativat nuorille turvapaikanhaki-
joille automaattista ikätestausta.

Nykyisen käytännön mukaan ikätesti 
tehdään vain yksin tulleille turvapaikan-
hakijoille, joiden kohdalla on syytä epäil-
lä täysi-ikäisyyttä, vaikka hakija itse ker-
too olevansa alaikäinen.

- Niukasti alaikäisten eli 17-vuotiaiksi il-
moittautuvien turvapaikanhakijoiden 
osuus on hämmästyttävän suuri, Immo-
nen pohtii.

Alaikäisiksi luokiteltuja turvapaikanha-
kijoita sijoitetaan perhekoteihin, jotka 
ovat erilaisia kuin aikuisten vastaanotto-
keskukset. Alaikäiset saavat myös edus-
tajan valtion varoista.

Viime vuonna noin kaksi kolmasosaa 

tehdyistä ikätesteistä paljasti alaikäiseksi 
ilmoittautuneen turvapaikanhakijan ole-
van todellisuudessa aikuinen. Tutkimus-
menetelminä käytetään pääsääntöisesti 
hammas- ja ranneluustotutkimuksia.

- Testitulokset paljastavat laajamittai-
sen huijauksen. Kaikkien nuorten haki-
joiden testaaminen olisi tasapuolista ja 
oikeudenmukaista, kommentoi Tavio.

Nuorille turvapaikanhakijoille automaattiset ikätestit

Isoja asioita on 
hankala hahmottaa

Mediaa eivät unionin pää-
tökset kiinnosta. Miksi? 

- Bryssel koetaan kaukai-
seksi ja täällä on suhteellisen 
vähän suomalaisia toimit-
tajia. Uutiset eivät kulkeu-
du. Ongelmana on myös se, 
että jos toimittajalla ei ole ai-
kaa riittävästi paneutua jo-
honkin asiaan ja hän ei ehdi 
haastatella alan asiantunti-
joita vaikeasta aiheesta, jon-
ka ymmärtäminen vaatii eri-
koisosaamista, hän ei kirjoita 
siitä, Ruohonen-Lerner poh-
tii. 

Pieni vilkaisu Brysselin 
asialistoihin vahvistaa aina-
kin sen, että EU-liturgia on 
hankalaa hallinnon munkki-
latinaa, johon pitää vihkiytyä. 
Sen selittäminen ymmärret-
tävästi pienellä palstatilalla 
on jonglöörin, ei journalistin 
hommaa. 

Ruohonen-Lerner on toi-
vonut yleistä keskustelua 
EU-budjettikapasiteetis-
ta Suomessa monta kertaa ja 
heikoin tuloksin. 

- Se on hyvä esimerkki isos-
ta asiasta, joka voi olla hanka-
la hahmottaa. Jos toimittaja 
ei ymmärrä sanaa, hän ei kir-
joita koko asiasta. Siihen pe-
rehtyminen veisi liikaa aikaa. 

Pirkko Ruohonen-Lerner:

la fiskaalikapasiteeteilla saa-
daan aikaan sama tulos, kuin 
euroalueen fiskaalikapasi-
teetilla ilman pitkittyviä tu-
lonsiirtoja tai moraalin ra-
pautumista. 
Yhteinen yli-
määräinen 
kassa kan-
nustaa vel-
kaantumaan 
ja ottamaan 
liian suuria 
riskejä. 

- Sitä var-
tenhan se pe-
rustetaan, 
että muut 
maat voivat 
pelastaa vai-
keuksissa 
olevat, selventää Ruohonen-
Lerner. 

Suomalaisista mepeistä tiet-
tävästi vain perussuomalai-
set Jussi Halla-aho ja Ruo-
honen-Lerner äänestivät 
euroalueen jäsenmaiden ta-
loudellisen yhteisvastuun 
kasvattamista vastaan.

Veronkierto kuriin

Yhteinen talous on ytimes-
sä myös, kun kysytään, halu-
taanko EU:sta liittovaltio vai 
itsenäisten valtioiden liitto. 
Federalistit, liittovaltion kan-
nattajat, haluavat syventää 
yhteistyötä ja häivyttää kan-
sallista päätöksentekoa. It-
senäisten valtioiden yhteisö 

Ruohonen-Lerner 
on toivonut

yleistä keskustelua
EU-budjetti-

kapasiteetista
Suomessa monta 

kertaa ja
heikoin tuloksin.
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Ulkoministeri Timo Soini ja kansanedustaja 
Laura Huhtasaari osallistuivat  Yhdysvaltain 
kongressin isännöimälle kansalliselle rukous-
aamiaiselle, joka järjestetään vuosittain 
Washington D.C:ssä. 

“Trump ei jää penkin lämmittäjäksi”
Rukousaamiaiselle osallistunut Huhtasaari:

TÄNÄ vuonna rukousaamiai-
nen herätti erityisen paljon 
myös mediahuomiota, sillä 
isännöitsijävieraana ja puhu-
jana oli ensimmäistä kertaa 
maailmalla voimakkaita tun-
teita herättävä tuore Yhdysval-
tain presidentti Donald Trump.

- Rukousaamiaisella vallitsi 
viiden tähden tunnelma. Ilma-
piiri oli välitön. Hengellinen il-
mapiiri luo tilaa aidolle ja luot-
tamukselliselle keskustelulle, 
ja tarjoaa poliitikolle erinomai-
sen mahdollisuuden verkos-
toitua, kertoo kutsun saanut 
perussuomalaisten kansan-
edustaja Laura Huhtasaari.

Eurooppalaiset eivät 
välitä omasta edustaan

Rukousaamiaisella keskustel-
tiin monenlaisista ajankohtai-

sista kansainvälispoliittisista 
aiheista, kuten maahanmuu-
tosta, antisemitismistä, Ukrai-
nan tilanteesta, Yhdysvaltain 
politiikasta ja monesta muus-
ta asiasta.

- Siellä ei hävetä juuta-
laiskristillisiä arvojamme, jotka 
ovat länsimaisen sivistyksem-
me pohja. Hengelliset puheet 
olivat koskettavia ja ajankoh-
taisia. Rukoilimme yhdessä, 
sanoo Huhtasaari.

Jotkut Huhtasaaren keskus-
telukumppaneista osoittivat 
kritiikkiä myös eurooppalais-
ta maahanmuuttopolitiikkaa 
kohtaan. Moni oli sitä mieltä, 
että eurooppalaisilla ei ole mi-
tään nälkää puolustaa omia 
etujaan.

- Nykytilannehan on katast-
rofi myös monikulttuurisuu-

ten jälkeen yli sata tiliä.

Nordean selittelyt 
eivät vakuuta

Nordean kasvojen pesu ei 
vielä vakuuta Ruohonen-
Lerneriä. 

- Samaan aikaan kun pank-
ki on sulkenut Suomes-
sa konttoreita ja vähentänyt 
henkilökuntaa, Nordean Lu-
xemburgin osastolla henki-
löstön määrä on ollut kasvus-
sa, siellä on töissä lähes 400 
henkilöä. 

Luxemburg on tunnet-
tu “verosuunnittelustaan”. 
Maassa on noin 15 000 pank-
kia ja 14 000 rahastoa, eikä 
se ole ollut etulinjassa vaa-
timassa veroparatiisien lak-
kauttamista, sehän hyötyy 
omasta asemastaan maail-
manlaajuisesti. 

Ongelmana Ruohonen-
Lerner näkee myös sen, että 
Nordea on aktiivinen julki-
nen keskustelija Suomen ta-
lousasioissa. 

- Nordean ekonomistit ovat 
antamassa ohjeita, kuinka ta-
loutta pitäisi hoitaa. Norde-
an oma toiminta veropara-
tiiseissa, myös muualla kuin 
Luxemburgissa, rapauttaa 
sen uskottavuutta. Samal-
la voi kysyä, millä motiiveilla 
neuvoja jaetaan?

TEKSTI MARJA NOUSIAINEN
      KUVA LEHTIKUVA

den kannattajille, sillä se ajaa 
ihmiset toisiaan vastaan. Kohta 
ei kukaan tänne edes halua, ai-
nakaan ne, joilla olisi resursse-
ja luoda työpaikkoja Suomeen. 
Jos halutaan edistää monikult-
tuurisuutta, pitää se tehdä hal-
litusti. Sveitsi ja Australiahan 
ovat tässä onnistuneet. Viime 
aikoina olen huomannut, mi-
ten yhä useampien suomalais-
kollegojen puntit ovat alkaneet 
tutista, kun he ovat viimein ta-
junneet olleensa väärässä, Huh-
tasaari sanoo.

Suorapuheinen 
hyvässä ja pahassa

Itse presidentti Trumpista 
Huhtasaarelle jäi sellainen mie-
likuva, että mies ei aio jäädä 
Valkoisen talon tuolinlämmit-
täjäksi. Tuore presidentti aikoo 
käyttää aikansa mahdollisim-
man tehokkaasti ja laittaa tuu-
lemaan.

- Trumpin persoona on kiin-
nostava. Hän on nopea liik-
keissään eikä liiemmin välitä 
etiketeistä. Trump on suora-

puheinen, hyvässä ja pahassa, 
Huhtasaari pohtii.

Tavalliset kansalaiset ovat niin 
kyllästyneitä poliittiseen kor-
ruptioon ja teeskentelyyn, että 
Trumpin räiskyvä johtamistyy-
li on monelle raikasta vaihtelua. 
Siksi hänen toisinaan ronskit-
kin tapansa esittää asioita pys-
tytään hyväksymään.

- Trumpin kanssa ja alaisuu-
dessa työskennelleet ihmi-
set pitävät häntä hyvänä ja oi-
keudenmukaisena työtoverina, 
vaikka toiset toivoivatkin, että 
hän olisi nopea oppimaan myös 
diplomatiaa. Hän on selväs-
ti päättänyt tehdä töitä hartia-
voimin ja vastata amerikkalais-
ten huutoon. Itse en olisi lyönyt 
luuria Australian pääministerin 
korvaan, vaikka sopimus kieltä-
mättä onkin Yhdysvaltain kan-
nalta huono, Huhtasaari nau-
rahtaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

PERUSSUOMALAISET on vanhastaan 
kannattanut Viron yritysveromallia, jos-
sa yrityksen tuloksesta peritään veroa 
vasta, kun rahaa otetaan yrityksestä 
ulos. Valtiovarainministeriön työryhmä 
tyrmäsi tämän mallin esitellessään kä-
sityksiään yritysverotuksen uudistamis-
tarpeista.

Työryhmä perusteli kielteistä kan-
taansa sillä, että Virossa on 20 prosen-

tin tasavero kaikille, kun Suomessa taas 
on progressiivinen tuloverotus. Näin ol-
len Viron veromallia ei voisi siirtää Suo-
meen. Toisaalta Viron malli kannustaa 
sitomaan pääomia yrityksiin, vaikka ne 
voisivat tuottaa paremmin muualla.

- Minä olen kannattanut Viron vero-
mallia aina. Vaikka se ensi vaiheessa vä-
hentäisikin yhteiskunnan tuloja, se nä-
kyisi myös investointeina. Investoinnit 

toisivat uusia työpaikkoja ja paikkaisi-
vat työn verotuksen kautta yritysvero-
tuksen vähentämistä. Tämä on myös 
puolueen kanta, talousvaliokunnan pu-
heenjohtaja Kaj Turunen painottaa.

Viron malli on ollut perussuomalais-
ten varjobudjeteissa. Hallitusohjel-
maan sitä ei kuitenkaan saatu, koska 
hallituskumppanit eivät kannattaneet 
sitä riittävästi.

PS kannattaa yhä Viron yritysveromallia

- Veronkierron
ja veroparatiisien
kitkemiseksi
tarvitaan yhtenäi-
sempää verokoh-
telua jäsenmaissa, 
Ruohonen-Lerner 
painottaa.

- Rukousaamiaisella vallitsi viiden tähden 
tunnelma. Ilmapiiri oli välitön, Huhtasaari 
kehuu.
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PERUSSUOMALAISTEN polii-
sitaustainen kansanedustaja Kari 
Kulmala on jättänyt eduskunnassa 
toimenpidealoitteen rattijuopon ajo-
neuvon takavarikointimenettelyn li-
säämiseksi sekä toimintaohjeen saa-
miseksi takavarikkomenettelyyn 
esitutkintaviranomaiselle.

Toimenpidealoitteen ovat allekir-
joittaneet myös kaikki muut kuusi po-
liisitaustaista kansanedustajaa, koska 
he pitävät aloitetta erittäin tärkeänä.

Samat keinot eivät 
sovi kaikille

Aloitteessa Kulmala tuo esille, että 
samat keinot rattijuoppouden torjun-
nassa eivät sovellu kaikille rattijuo-
poille, koska päihteiden käyttäjiä on 
eriasteisia.

- Ongelmallisimpaan ryhmään kuu-
luvien elämänhallinta ja alkoholin-
käyttö eivät ole enää minkäänlaisessa 
kontrollissa. Ajoneuvon takavarikoin-
nin lisäksi ainoastaan vankeusran-

gaistus estää heitä ajamasta.
Kulmala on tehnyt asiasta pro gra-

du-tutkielman Tampereen yliopis-
toon. Tutkimusten mukaan ratti-
juoppo uusii tekonsa saman vuoden 
aikana 30 prosentin varmuudella.

- Ne joiden ajoneuvo oli vähintään-
kin takavarikoitu, uusivat tutkimuk-
seni mukaan teon alle 15 prosentin 
varmuudella, Kulmala toteaa.

Takavarikko vähentää 
rikoskierrettä

Kulmala huomauttaa, että vankeus-
rangaistus on kallis järjestelmä yh-
teiskunnalle – ja joissakin tapauksissa 
myös yksilölle.

- Tämänkin vuoksi halvin ja tehok-
kain keino lisätä liikenneturvallisuut-
ta ja vähentää rattijuopumuksia täs-
sä ongelmaryhmässä on tutkimuksen 
mukaan takavarikoida heiltä ajoneu-
vo. Takavarikko on myös rikoskier-
rettä pysäyttävä toimenpide. Ta-
kavarikko ja konfiskaatio eivät ole 

- Halvin ja tehokkain keino lisätä liikenneturvalli-
suutta ja vähentää rattijuopumuksia on takavarikoi-
da rattijuopolta auto pois, sanoo perussuomalaisten 
kansanedustaja Kari Kulmala. 

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että konkurssin 
tehneiden yrittäjien kunnia on palautettava.

”Autojen 
takavarikointia 
tehostettava”

90-luvulla konkurssin 
tehneet yrittäjät päästettävä 
eroon velkahelvetistä

Rattijuoppo uusii helposti tekonsa 

PS-Nuoret: 

- Ongelmallisimpaan 
ryhmään kuuluvien 
elämänhallinta ja alko-
holinkäyttö eivät ole 
enää minkäänlaisessa 
kontrollissa, Kari Kul-
mala toteaa.

“Takavarikko on 

myös rikoskierrettä

pysäyttävä 

toimenpide.”

ERITYISESTI 1990-luvun lamassa 
konkurssin tehneiden yrittäjien tulee 
päästä taas osaksi yhteiskuntaa ja hei-
dän velkansa tulee antaa anteeksi.

- Monet yrittäjät joutuivat valuutta-
velkojen sekä devalvaation uhreiksi. 
Erityisesti 1990-luvulla tehdyt kon-
kurssit näkyvät edelleen sen ajan las-
ten kautta. On jo korkea aika antaa 
yrittäjille velkansa anteeksi ja päästää 
heidät eroon velkahelvetistään, vaatii 
Perussuomalaisten Nuorten puheen-
johtaja Samuli Voutila.

Henkilökohtainen 
konkurssi mahdolliseksi

Perussuomalaiset Nuoret on esittä-
nyt jo aikaisemmin, että Suomen tu-
lee ottaa Yhdysvaltojen mallin mukai-
nen mahdollisuus henkilökohtaiseen 
konkurssiin.

- Maat ja mannut voivat mennä, 
mutta ei henkilön tulevaisuus. Henki-
lökohtaisessa konkurssissa yrittäjäl-
le taataan reilu mahdollisuus uuteen 

elämään, eikä velkoja joudu kanta-
maan loppuelämäänsä.

Rankaisemisessakin 
oltava rajat

Vaikka PS-Nuoret painottaa, ettei 
yrittäjiä pidä kannustaa liiallisiin ris-
keihin,   ruokkii epäonnistumisesta 
kohtuuttomasti rankaiseva yhteiskun-
ta asenneilmapiiriä, jossa on helpom-
pi jättää kokonaan yrittämättä. 

- Suomi tarvitsee ihmisiä, jotka ovat 
valmiita laittamaan itsensä likoon, 
yrittämään. Näin ollen hinta epä-
onnistumisesta ei voi olla niin suu-
ri, mitä se monelle on ollut, toteaa Pe-

russuomalaisten Nuorten hallituksen 
jäsen Harri Vuorenpää.

Perussuomalaiset Nuoret järjestää 
alkuvuonna 2017 #kunnianpalautus-
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ASIASTA kirjallisen kysymyksen tehnyt 
Mika Raatikainen viittaa Poliisiammatti-
korkeakoulun katsaukseen 2016, jonka 
mukaan Suomessa viharikosten määrä 
ja piirteet eivät ole muuttuneet merkit-
tävästi viime vuosina.

- Suomessa poliisin tietoon tulleiden 
viharikosten määrä on suhteellisen al-
hainen verrattuna moniin muihin mai-
hin. Viharikosten osuus kokonaisrikol-
lisuudesta vuonna 2014 oli noin 0,2 
prosenttia, Raatikainen muistuttaa.

Viharikosten määrä olematon

Oikeusministeriön selvityksessä viha-
puheesta ja häirinnästä ja niiden vai-
kutuksista eri vähemmistöryhmiin 
todetaan, että vuosina 2001–2014 kii-
hottamisrikoksista tuomittiin rangais-
tukseen yhteensä 40 henkilöä, joista 
vuonna 2012 tuomittiin yhteensä 13. 
Muina vuosina luvut ovat vaihdelleet 
0–5:n välillä.

- Miksi hallitus on päätynyt kohdenta-
maan poliisin resursseja mittavasti juuri 
viharikosten torjuntaan niiden määrän 
ollessa melko vähäinen? Raatikainen ky-
syy.

Voimavaroja on lisätty vihapuhetta es-
tävään nettipoliisitoimintaan sekä vi-
hapuherikosten tutkintaan. Resursseja 
osoitetaan keskusrikospoliisille viha-
puheeseen keskittyvään verkkorikos-
yksikköön ja Helsingin poliisilaitoksel-
le vihapuhetta paljastavaan, tutkivaan 
ja ennalta estävään yksikköön ja poliisi-
laitosten nettipoliisitoiminnan vahvis-
tamiseen.

Mikä on vihapuhetta?

Raatikainen huomauttaa myös, että vi-
hapuhetta on vaikea määritellä.

- Raja sen vetämiseen, onko kyseessä 
sananvapauden piiriin kuuluva vai ran-
gaistava vihapuhe ei ole helppoa. Kes-
keisen oikeusperiaatteen mukaan ri-
koksen tunnusmerkistön on täytyttävä 
selvästi, ja tämä asettaa vaikeita haastei-
ta poliisille ja oikeuslaitokselle.

- Monelle kansalaiselle on epäselvää, 
minkä sanominen on nykyään krimi-
nalisoitua ja minkä ei, koska Suomessa 
on tulkittu sananvapautta aikaisemmin 
varsin laajasti. Nyt poliisin resursse-
ja kohdistetaan torjumaan tekoa, jonka 

tunnusmerkistö on määritelty hataras-
ti, Raatikainen huomauttaa ja sanoo ti-
lanteen olevan sananvapauden kannal-
ta vähintäänkin erikoinen.

Yli miljoona euroa 
viharikosten torjuntaan

Suomessa on n. 30-40 muun toimen-
sa ohessa netissä toimivaa poliisia. Po-
liisihallitus osoittaa jokaiselle poliisilai-
tokselle resursseja nettipoliisitoiminnan 
vahvistamiseksi.

Vuoden 2017 täydentävässä talousar-
viossa poliisille on myönnetty 1,260 mil-
joonaa euroa viharikosten torjunnan, 
verkkorikostutkinnan sekä poliisin net-
tipoliisitoiminnan lisäresurssoinnista ai-
heutuviin kuluihin. 

- Helsingin poliisilaitoksen uudessa vi-
hapuheeseen keskittyvässä ryhmässä 
tulee olemaan rikoskomisario, kaksi ri-
kosylikonstaapelia ja 5 vanhempaa ri-
koskonstaapelia, Raatikainen listaa.

- Osoitetut resursoinnit on kohdennet-
tu vain kuluvalle vuodelle, jolloin toi-
mintaa ollaan vasta käynnistämässä. Tä-
män vuoksi Poliisihallitus on esittänyt, 
että näiden toimintojen rahoitus var-
mistettaisiin myös vuosille 2018-2021. 
Kaikki nämä resurssit ovat pois mm. vä-
kivalta-, seksuaali- ja liikennerikosten 
tutkinnasta ja muusta poliisitoiminnas-
ta, Raatikainen harmittelee.

Raiskauksista jää 
iso osa selvittämättä

Raatikaisen mielestä tulisi miettiä tar-
koin, miten tutkintaa priorisoidaan, 
etenkin kun Suomessa on väkilukuun 
suhteutettuna vähiten poliiseja Euroo-
passa.

- Esimerkiksi raiskauksista liian iso osa 
jää selvittämättä osittain resurssipulan 
vuoksi.

Raatikainen kysyykin kirjallisessa kysy-
myksessään, kuinka hallitus aikoo var-
mistaa, etteivät ns. viharikosten tor-
juntaan ja tutkintaan suunnattavat 
resurssit vie kohtuuttomasti voimavaro-
ja muiden rikosten tutkinnasta ja polii-
sin muista lakisääteisistä tehtävistä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen ih-
mettelee hallituksen päätöstä osoittaa mittavia resursseja 
vihapuheiden ja -rikosten torjuntaan.

Poliisin resursseja 
tärvätään vihapuheen 
ja -rikosten valvontaan

Raatikainen: 

”Monelle kansalaiselle 

on epäselvää, minkä 

sanominen on nykyään 

kriminalisoitua ja 

minkä ei.”

rangaistuksia vaan rikoksen tekemi-
sestä tekijälle kohdistuva menettä-
misseuraamus.

Takavarikoinnista 
selvät ohjeet

Tutkimuksessa tuli myös selväs-
ti esiin, että takavarikoinnista on po-
liisilla oltava lain lisäksi selvät ohjeet, 
joita kenttä- ja tutkintajohtajien tulee 
noudattaa työssään.

- Tällä hetkellä tällaisia yhtenäisiä 
ohjeita ei ole, joten myös ajoneuvojen 

takavarikot ovat satunnaisia ja epä-
suhteessa koko maan alueella, Kul-
mala toteaa.

- Ehdotankin aloitteessani, että hal-
litus ryhtyy toimenpiteisiin ratti-
juopumusrikokseen syyllistyneiden 
ajoneuvojen takavarikointien tehos-
tamiseksi sekä antaa esitutkintavi-
ranomaisille ohjeet rattijuopumusri-
koksiin syyllistyneiden ajoneuvojen 
takavarikointimenettelyyn.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Tutkimusten mu-
kaan rattijuoppo
uusii tekonsa 
saman vuoden ai-
kana 30 prosentin 
varmuudella.

kampanjan Suomen 100-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi. Kampanja nostaa 
ansaitsemaansa arvostukseen sellai-
set suomalaiset toimijat, ryhmät ja 

henkilöt, joiden maine on perusteet-
tomasti julkisuudessa loattu.

TEKSTI SUOMEN UUTISET

      KUVA LEHTIKUVA
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TÄLLÄ viikolla julkaistus-
sa Yleisradion (Yle) uutisar-
vostuksia mittaavassa tut-
kimuksessa Yle Uutisia piti 
luotettavana uutismediana 86 
prosenttia vastaajista. 

Arvio luotettavuudesta on 
äskettäin hieman notkahta-
nut, sillä edellisessä, viime 
joulukuussa julkistetussa ja 
lokakuussa tehdyssä suuressa 
Uutisarvostukset-tutkimuk-
sessa tulos oli luotettavuuden 
osalta 90 prosenttia.

Tutkimuksen perusteella 
laskusuunnassa on myös mie-
likuva Ylen uutistoiminnan 
riippumattomuudesta. Vas-
taajista 47 prosenttia arvioi 
Yle Uutiset riippumattomak-
si. Viime lokakuussa tehdys-
sä tutkimuksessa Yle Uutisia 
piti riippumattomana 48 pro-
senttia vastaajista. Korkeim-
millaan Yle Uutisten riippu-
mattomuusluku on vuosina 
2013–2016 ollut 51 prosenttia.

Yle teettää nykyisin Uu-
tisarvostukset-tutkimuksen 
muutamia kertoja vuodes-
sa. Näiden tutkimusten tar-
koituksena on selvittää Ylen 
asemaa suomalaisena uu-
tistoimijana. Tuoreimman 
tutkimuksen on teettänyt 
Taloustutkimus. Siinä haasta-
teltiin yhteensä 1 019 henki-
löä eri puolilta Suomea.

Jo moni 
jättänyt Ylen

Ylen hallintoneuvoston jä-
sen, perussuomalaisten kan-
sanedustaja Jari Ronkainen 
ei ole yllättynyt, että arviot 
Ylen riippumattomuudesta 
ja luotettavuudesta ovat las-
kussa.

- Jos miettii Ylessä viime ai-
koina esille tulleita selkei-
tä epäkohtia ja uutisoinnin 
tasoa, on selvää että ne syö-
vät kansalaisten luottamus-
ta. Ylen uutistoiminnassa on 
paljon parantamisen varaa, 
Ronkainen sanoo.

Viime aikoina Yle on näyt-
täytynyt kriisiyhtiönä. Mar-
raskuussa Yle uutisoi pää-
ministeri Juha Sipilän 
läheisistä yhteyksistä Talvi-
vaaran/Terrafamen urakoit-
sijaan, konepajayhtiö Kate-
ra Steeliin. Jutun julkaisusta 
seurasi kohu. Sen jälkimai-

ningeissa toimittaja Salla 
Vuorikoski ja Yle Uutisten 
esimies Jussi Eronen irti-
sanoutuivat. Erosen mukaan 
syynä olivat näkemyserot sa-
nanvapaudesta.

Helmikuun alussa eduskun-
nan oikeusasiamies ilmoitti 
ratkaisustaan, jonka mukaan 
Sipilä ei ollut esteellinen Ter-
rafame-asiassa.

Äskettäin Ylestä irtisanou-
tui myös tunnettu tv-jour-
nalisti Susanne Päivärinta. 
Hän työskenteli Ylessä lähes 
20 vuotta. Irtisanoutumises-
taan Päivärinta ilmoitti kol-
legoilleen sähköpostilla, jos-
sa hän arvosteli kovin sanoin 
päätoimittaja Atte Jääske-
läisen johtamistyyliä.

Tarkoitushakuista 
uutisointia

Ronkainen on jo aiemmin 
havainnut, kuinka Ylen uuti-
sointi on toisinaan tarkoitus-
hakuista. Yle julkaisee välillä 
uutisia, joiden tietolähteek-
si saatetaan ilmoittaa vain jo-
kin luotettava taho, joka on 
pelkästään Ylen toimituksen 
tiedossa. Tällöin yleisön on 
hankalaa laajemmin arvioi-
da asiaa.

Näin tapahtui viimeksi kak-
soiskansalaisuus-jutussa, 
jossa Yle esitti että puolus-
tusvoimilla olisi käytössään 
”salainen ohjeistus”, jonka 
mukaan Suomi-Venäjä-kak-
soiskansalaisuus vaikuttaisi 
kaksoiskansalaisuuden omaa-
vien henkilöiden koulutuk-
seen ja olisi myös esteenä 
tiettyihin työtehtäviin puo-
lustusvoimissa. 

Puolustusministeri Jussi 
Niinistö kuittasi Ylen uuti-
soinnin virheelliseksi.

- Tarkoitushakuisuudes-
sa voi olla kyse siitä, että Yle 
jättää jotain kertomatta, vää-
ristelee tai tuo julki oman 
mielipiteen tasapuolisen tie-
dottamisen sijaan, Ronkai-
nen lataa.

”Asioista täytyy 
voida puhua”

Ylen hallintoneuvosto on 
yhtiön korkein päättävä elin. 
Sen tehtävänä on lähinnä 

Tuore kyselytutkimus osoittaa, että vain 47 prosenttia 
pitää Yle Uutisia riippumattomana. Myös arvio Yle uu-
tisten luotettavuudesta on laskenut neljä prosenttia.

”Vääristelee tietoja ja 
pimittää rahankäyttöä”

Luottamus Ylen riippumattomuuteen ja luotettavuuteen notkahti 

suurten linjausten valvomi-
nen ja myös hallituksen ni-
mittäminen. Varsinaisiin 
sisältöasioihin hallintoneu-
vosto ei puutu. Ronkainen on 
kuitenkin nostanut hallinto-
neuvoston kokouksissa esil-
le joitakin yksittäisiä uuti-
sointeja.

- Olen muutaman kerran 
huomauttanut jutuista ja ta-
pauksista, jotka ovat vaikut-
taneet puolueellisilta. Vaikka 
hallintoneuvosto ei ole ope-
ratiivisessa johdossa, koen, 
että näistä asioista täytyy voi-
da puhua. Siksi olen tuonut 
näitä esille, Ronkainen sanoo. 

Hän on kirjoittanut samasta 
aiheesta myös blogiinsa.

- Tärkein keino nostaa Ylen 
luotettavuutta on uutisoinnin 
tason pitäminen korkeana. 
Tässä avaintekijöitä ovat toi-
minnan kriittisyys ja tasapuo-
lisuus, Ronkainen ohjeistaa.

Tuhat vastaajaa on 
liian pieni otanta

Yle uutisoi itse, kuinka Uu-
tisarvostukset-tutkimuksen 
mukaan suomalaisten luot-
tamus Yle Uutisiin on säily-
nyt. Päätoimittaja Jääskeläi-
sen mukaan keskustelu Ylen 
uutistoiminnan riippumatto-
muudesta näyttää vaikutta-
neen kansalaisten arvioihin 
vain vähän.

Asian voi esittää myös täl-
lä tavalla, vaikka numeroi-
den valossa kansalaisten ar-
viot riippumattomuudesta ja 
luotettavuudesta ovat laskus-
sa. Voi myös kysyä, onko tut-
kimus, johon on vastannut 
noin tuhat henkilöä riittävän 

kattava antamaan totuuden-
mukaisen kuvan riippumat-
tomuudesta ja luotettavuu-
desta.

Ronkaisen mielestä tutki-
mus voisi olla laajempi.

- Tuhat henkilöä on liian 
pieni otanta, että siitä voi-
si tehdä johtopäätöksiä. Täl-
laisessa kyselyssä pitäisi olla 
3 000-5 000 vastaajaa, että se 
kertoisi paremmin siitä, mis-
sä mennään.

Liikaa esimiehiä?

Ylen toimittajat ja päälliköt 
ovat viime aikoina selittäneet 
laveasti Ylen ongelmien taus-
toja erilaisissa avoimissa kir-
jeissä. Kuitenkin Ylen toimin-
ta on edelleen monin tavoin 
salaista. Kukaan ei esimerkik-
si tiedä tarkalleen, miten toi-
minta on organisoitu yhtiön 
sisällä.

Ylen ongelmaksi on usein 
mainittu se, että esimiesase-
massa olevia journalisteja on 
huomattavan paljon, jolloin 
päällikköporrastasojen väli-
set näkemyserot ja erilaiset 

vastuukysymykset hidastavat 
ja hankaloittavat työtä. Täl-
laisten päällikkötoimittaji-
en lukumäärää Yle ei kuiten-
kaan kerro.

Toimittajat 
matkustelevat 
maailmalla 

Ylen toimittajat myös mat-
kustelevat hyvin paljon. Vero-
ja maksavaa kansanosaa saat-
taisi kiinnostaa sekin, kuinka 
paljon vuositasolla matkoihin 
käytetään rahaa, kuka toimit-
taja on matkustanut ja minne 
sekä kuinka paljon kenellekin 
on maksettu ulkomaanpäivä-
rahaa vuoden aikana.

Ylessä on mahdollista päät-
tää toimittajien ulkomaan-
matkoista varsin vapaasti. 
Esimerkiksi Rion olympialai-
siin viime vuonna Yle päät-
ti lähettää jopa 250 henkilöä. 
Muissa mediayhtiöissä mat-
kustelun tarpeellisuutta jou-
dutaan tapauskohtaisesti aina 
harkitsemaan. Kulujen sääs-
tämiseksi oma toimittaja jää 
usein kotimaahan ja sen si-

- Yle saisi yksilöidä 
rahankäyttöään 
ja sitten julkistaa 
nämä tiedot, Ylen 
hallintoneuvoston 
jäsen, kansanedus-
taja Jari Ronkainen 
kehottaa.

”Olen 
muutaman 

kerran
huomauttanut 

jutuista ja 
tapauksista,

jotka ovat 
vaikuttaneet

puolueellisilta.”
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jaan käytetään ulkomaisessa 
kohteessa jo valmiiksi olevan 
freelance-toimittajan palve-
luksia.

Johtajille 
jättipalkkioita

Suomen kuvalehti kertoi ei-
len (16.2.) Ylen korkeimman 
johdon tulospalkkiojärjes-
telmästä. Yle maksoi viime 
vuonna johtoryhmälleen tu-
lospalkkiota kaikkiaan 78 632 
euroa.

Tämän järjestelmän puit-
teissa esimerkiksi toimitus-
johtaja Lauri Kivinen sai 
palkkiota 10 755 euroa. Uu-
simpien verotietojen mukaan 
Kivisen vuositulot ovat 315 
124 euroa.

Kansalaisilla oikeus 
tietää rahankäytöstä

Ylen toimintakulut ovat 
vuosittain 450-500 miljoonaa 
euroa, ja toiminta rahoitetaan 
lähes kokonaan verovaroilla. 
Ronkaisen mielestä Ylen luo-
tettavuus osaltaan parantuisi, 
jos yhtiö vapaaehtoisesti jul-
kistaisi lisää yksilöityjä tieto-
ja rahojen käytöstä.

- Avoimuus ja läpinäkyvyys 
raha-asioissa olisi yksi kons-
ti parantaa luotettavuutta. 
Vaikka Yle on toimintamuo-
doltaan osakeyhtiö, se kuiten-
kin toimii julkisilla varoilla, 
joten kansalaisilla olisi oikeus 
tietää, miten rahaa käytetään 
ja miten se kohdennetaan. 
Samalla kenellä tahansa olisi 
mahdollisuus arvioida rahan-
käytön tarpeellisuutta.

- Esimerkiksi itse halusin 
aiemmin saada selville, kuin-
ka paljon Yle käyttää rahaa 
ruotsinkielisen ohjelmiston 
ylläpitämiseen. Sain lopulta 
tiedon, mutta se vaati paljon 
työtä. Yle saisikin monilla eri 
tavoilla yksilöidä rahankäyt-
töään ja sitten julkistaa nämä 
tiedot, Ronkainen kehottaa.

Miksi Yle ei paljasta 
kaikkia tutkimus-
tuloksia?

Tätä juttua varten Suomen 
Uutiset halusi saada tietää, 
paljonko Yle maksaa vuosi-
tasolla Taloustutkimukselle 
Uutisarvostukset-tutkimus-
ten teettämisestä. Yle uutis-
ten asiakkuuspäällikkö An-
nika Ruorasen mukaan 
yksittäisten sopimusten hin-
toja ei kerrota.

- Sen voin sanoa, että yksi 
tutkimuskierros on muuta-
mia tuhansia euroja. Teem-
me näitä tutkimuksia, koska 
meidän – kuten minkä tahan-
sa modernin mediatalon – on 
tärkeää ymmärtää koko ajan 
paremmin yleisöä ja yleisön 
käsitystä mediasta.

Uutisarvostukset-tutkimuk-
sen mukaan Ylen luotetta-
vuus ja riippumattomuus 
ovat hieman laskeneet. Lie-
neekö kehitykseen vaikutta-
nut esimerkiksi Juha Sipilä 
-uutisointi ja sen jälkeen ta-
pahtuneet toimittajien irtisa-
noutumiset?

- Tämän tutkimuksen valos-
sa ei voida mitenkään osoit-
taa, että Ylen ympärillä käy-

ty keskustelu ja viimeaikaiset 
tapahtumat olisivat vaikut-
taneet tulokseen. Tutkimus-
tulos on täysin linjassa viime 
vuoden tulosten kanssa.

- On kuitenkin mahdotonta 
tietää mikä on johtanut juu-
ri näihin lukuihin, ja mitä ih-
miset ovat miettineet vasta-
tessaan kyselyyn. Jos vertaa 
lukuja edelliseen tutkimuk-
seen, niin kyse on vain muu-
taman prosenttiyksikön las-
kusta, joten muutos ei ole iso. 
Viime vuoden kyselyissä luo-
tettavuus on vaihdellut 86-89 
prosentin välillä, Ruoranen 
selittää.

Tutkimuksessa on kysytty 
muitakin asioita. Ne koske-
vat paitsi Yleä, myös kilpaile-
via mediataloja. Kaikki tiedot 
eivät ole saatavilla. Minkä 
vuoksi Yle ei ole julkistanut 
tutkimusta kokonaan?

- Koska tutkimus on lähtö-
kohtaisesti tehty vain meil-
le itsellemme oman brändin 
ymmärryksen tueksi. Kun on 
ollut paljon keskustelua esi-
merkiksi Ylen roolista, niin 
olemme sitten tehneet tutki-
mustuloksista katsauksen.

- On myös kohteliasta, et-
tei tässä yhteydessä julkaista 
kaikkea, mitä tutkimus ker-
too muista medioista. Olem-
me kuitenkin julkaisseet tällä 
kertaa luotettavuus- ja riip-
pumattomuustiedot vertailun 
vuoksi myös muista mediois-
ta, Ruoranen sanoo.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

EDUSKUNNASSA äänestettiin 
Aito avioliitto -kansalaisaloit-
teesta. Äänestyksen pohjana 
ollut kansalaisaloitteen hyl-
käävä mietintö voitti lukemin 
120-48, mikä tarkoittaa, että 
maaliskuussa voimaan astu-
vaa sukupuolineutraalia avio-
liittolakia ei voi enää estää. 

Tulos oli monelle pettymys, 
mutta ei oikeastaan yllätys.

- Kannan huolta siitä, mitä 
vaikutuksia lailla on esimer-
kiksi siihen, mitä lapsille ope-
tetaan kouluissa ja miten 
turvataan niiden mielipiteen-
vapaus, jotka ovat asiassa eri 
linjoilla, pohtii perussuoma-
laisten kansanedustaja Jani 
Mäkelä.

Menikö äänestäjien 
tahdon mukaan?

Asian käsittelyssä on jo nyt 
tullut vastaan monia asioita, 
joista Mäkelä ei pitänyt. Koko 
lakialoitteen käsittelyajan val-
litsi eduskunnassa hyvin ikä-
vä ja leimaava ilmapiiri toisin-
ajattelijoita kohtaan.

- Puhuttiin siitä, että rakka-
us voittaa, mutta eihän edus-
kunta päätä rakkaudesta vaan 
avioliittolaista. Ihmettelen, 
että vain yksi edustaja sekä 
kokoomuksesta että sosiaali-
demokraateista oli perintei-
sen avioliiton kannalla. Joku 
taisi kääntää takkinsakin? 
Mahtoiko mennä äänestäjien 
ja kentän tahdon mukaan – 
en usko, sanoo Mäkelä.

Suvaitsevaisuus ajoi yli 
tosiasioiden

Kansanedustaja Mika Nii-
kon mielestä on surullista, et-
tei eduskunnasta löytynyt 
selkärankaa puolustaa perin-
teistä avioliittoa ja lasten oi-
keuksia. Kansanedustaja toi-

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäke-
län mielestä koko lakialoitteen käsittelyajan 
eduskunnassa vallitsi hyvin ikävä ja leimaava 
ilmapiiri toisinajattelijoita kohtaan.

Toisinajattelijat 
leimattiin - käänsikö 
joku takkinsa?

Aito avioliitto 
-kansalaisaloite kaatui

sensa jälkeen taipui median ja 
jopa puolueensa painostuk-
sen alla.

- Perussuomalaiset oli kristil-
lisdemokraattien kanssa ainut 
puolue, joka ei ole paineessa 
taipunut. Sukupuolineutraa-
lia avioliittoa markkinoitiin ta-
sa-arvon, ihmisoikeuksien ja 
kehityksen tärkeimpänä aske-
leena. Hölynpölyä. Pikemmin-
kin kyse on siitä, että niin kut-
suttu suvaitsevaisuus ajaa yli 
tosiasioiden, Niikko jyrähtää.

Kielteisiä vaikutuksia

Niikko uskoo päätöksellä 
olevan kauaskantoisia kieltei-
siä vaikutuksia koko yhteis-
kuntaan. Esimerkiksi kirkkoa 
saatetaan painostaa vihki-
mään homoseksuaaleja ja so-
siaalitoimi alkaa syrjintäsyyt-
teen pelossa suosia homo- ja 
transpareja lasten adoptiois-
sa.

- Näin ei tarvitse käydä. Se 
vaatii kuitenkin eduskuntaa 
hyväksymään lausumaehdo-
tukset adoptiosta ja vihkimi-
sestä, jonka jätämme yhdessä 
kristillisdemokraattien kanssa, 
Niikko sanoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

“Puhuttiin 
siitä, että 
rakkaus

voittaa, mutta 
eihän eduskunta

päätä 
rakkaudesta 

vaan avioliitto-
laista.”

Ylen vastaava päätoimittaja Atte 
Jääskeläinen toivoisi kohinan 
Ylen ympärillä jo laantuvan. Ylen 
entiset toimittajat ovat arvostel-
leet kovin sanoin Jääskeläisen 
johtamistyyliä.
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PERUSSUOMALAISTEN 
PEUKALONJÄLKIÄ 

HALLITUKSESSA
PIENITULOISTEN ASIALLA

• Pienituloisten perheiden päivähoitomaksuja 

 laskettiin

• Perustulokokeilu vuonna 2017-2018, kokeiluun 

 2 000 suomalaista

•  Yle-vero poistui 300 000 pienituloisimmalta

•  Lex Lindström: 5 000 yli 5 vuotta työttömänä 

 ollutta yli 60-vuotiasta suomalaista pääsee 

 eläkkeelle (kertaluontoinen)

•  Takuueläke nousee

•  Työttömyyden hoitoon lisää rahaa ja paljon uu- 

 sia keinoja (työttömyyskorvauksen käyttö palk- 

 katukeen, starttirahaan ja liikkumisavustukseen) 

•  Nollatuntisopimuksiin tulossa reilut pelisäännöt

HUOLEHDITAAN IHMISTEN 
HYVINVOINNISTA

•  Koululaisille taataan tunti liikuntaa päivässä

•  Sotaveteraaneille 40 miljoonan arvosta lisäapua  

 mm. kotipalveluihin 

•  Kaikille omaishoitajille vähintään kaksi lakisää- 

 teistä vapaapäivää kuussa

•  Omaishoitajille säännölliset terveystarkastukset

•  Sosiaali- ja terveysuudistuksessa lähipalvelut 

 turvataan

KOHTUUS KUNNIAAN

•  Puoluetukia on leikattu jo kahdesti

•  Ministereitä vähennettiin ja heidän palkkojaan  

 laskettiin 7 prosenttia

•  Perussuomalaiset esti ylimääräisen puoluetuen  

 uusia maakuntavaaleja varten

•  Valtionyhtiöiden johtajien palkkiot, bonukset ja  

 erokorvaukset joutuvat kovaan leikkuriin 

MAKSUJA MAKSUKYVYN 
MUKAAN

•  Rikkaimpien verotus kiristynyt, ns. solidaarisuus- 

 veron piiriin suurempi joukko hyvätuloisia

•  Pääomatuloveroa on nostettu

•  Yrittäjien ALV-käytäntö järkeistetään, maksut 

 verottajalle vasta kun yrittäjällä saamiset tilillä

•  Hallituksen esittämä 5 prosentin yrittäjävähen- 

 nys hyödyttää erityisesti pienyrittäjiä

JÄRKIRATKAISUJA

•  Maavoimien materiaalihankintoihin lisää rahaa,  

 Suomen puolustusta kehitetään jälleen 

•  Poliisien määrän vähentäminen pysäytetty

•  Teiden korjaamiseen 600 miljoonaa euroa

•  Autoveroa laskettiin, valtiolle lisätuloja jo 

 60 miljoonaa euroa

•  515 miljoonan veronkevennykset palkansaajille  

 hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopimuk- 

 sen ansiosta (ns. kiky)

•  Tuulivoimatukia leikataan ja demarien 

 kolminkertaistama kaivosten sähkövero muun  

 teollisuuden tasolle

•  Raskaalle teollisuudelle päästökauppakompen- 

 saatiota

•  Veropakolaisuus Portugaliin päättyy

•  Kohtuuton jätevesiasetus kumottiin

•  Kuntatyöntekijöiden viiden vuoden irtisanomis- 

 suoja kuntaliitostilanteissa pois

•  Kielikokeilu alkaa vuonna 2017, muita kieliä  

 ruotsin sijaan

•  Kauppojen aukioloajat vapautettiin

•  Alkoholisääntelyn keventäminen 

•  Hallitus ei myönnä Guggenheimille rahaa

•  Kotihoidontuki säilyy ja sitä ei leikata

•  Eläkeläisten asumistukia ei leikata

•  Taksiliikenne säilyy luvanvaraisena

•  Europan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 

 lukukausimaksut

MAAHANMUUTTO JA 
KEHITYSAPU

•  Kehitysapuun raju leikkaus ja päästökauppa-

 tulojen ja kehitysavun välinen kytky pois

•  Perheenyhdistämistä vaikeutettu merkittävästi,  

 2 600 euron nettotuloraja nelihenkisen perheen  

 yhdistämiselle

•  Oleskelulupaa ei saa enää humanitäärisen 

 suojelun perusteella

•  Kaikki oleskeluluvat määräaikaisia

•  Afganistanin kanssa palautussopimus

•  Lisäksi hallituksella on 80-kohtainen toimenpi- 

 deohjelma maahanmuuton suitsemiseksi, joka  

 on lähes kokonaan perussuomalaisten 

 kynästä 


