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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

HYVÄ lukija, käsissäsi on suuri kuntavaalinumero. Lehden sivumäärä on suu-
ri, lehden painos on valtava ja sisältö poikkeuksellisen tymäkkää asiaa. Ettei 
kaikki tämä suuruus aivan vyöryisi poloisen lukijan ylitse, niin pidetään tämä 
pääkirjoitus kertaluokkaa keveämpänä ja kurkistetaan hieman sen taakse, 
minkälaisista osasista perussuomalaisten ehdokaslista on tehty. 

PIENET pojat on tunnetusti tehty etanoista ja sammakoista ja pienet tytön 
tylleröt puolestaan inkivääristä ja kanelista ja kaikesta sen sellaisesta romp-
peesta. Perussuomalainen kuntavaalilista puolestaan koostuu melko lailla täs-
mälleen 3 831:stä erilaisesta ihmisestä. 

PERUSSUOMALAISTEN kuntavaaliehdokkaissa on paljon yrittäjiä, auton-
kuljettajia, sairaanhoitajia ja rakennusalalla toimivia. Niin ikään eläkeläisiä, 
pääluottamusmiehiä, insinöörejä, lehtoreita ja taksiautoilijoita, kuten myös 
lääkäreitä, baarimestareita, eräoppaita ja sotilaita. Erikoisempiakin ammat-
teja löytyy: tubettajan, valtiosihteerin, rakennusnaisen ja koti-isän sekaan 
mahtuu joukko oikeustieteilijöitä, artisteja, journalisteja, urheiluhierojia ja 
metsäneuvojia. Ja onpa mukana lentoemäntä, mehiläishoidon opettaja ja vuo-
rineuvoskin. 

LISTAISIN mielelläni tähän kaikki muutkin ammatit, mutta niitä on niin val-
tavasti, että näin tehdessä lehden normaali sisältö jatkuisi vasta sivulta 12. Ih-
misiä on mukana hurja määrä. 

ON harmillista, että keskustelu perussuomalaisten ympärillä kieputtuu usein 
muutamaan paljon julkisuudessa näkyvään hahmoon ja heidän tekemisiinsä. 
Media keskittyy niin valtavalla ylipainolla pieleen puhuneiden ajojahteihin, 
että sitä seuratessa on helppo unohtaa, mistä tässä kaikessa oikein on kyse. Ih-
miset osallistuvat politiikkaan yleensä sen takia, että he kokevat arvokkaaksi 
oman yhteisönsä kehittämisen. He antavat aikaansa sen vuoksi, että asiat tuli-
sivat pikku hiljaa paremmalle tolalle. 

PAINOTUKSET tietenkin vaihtelevat. Mikä on elintärkeää yhdelle, on pieni 
murhe toiselle. Mutta tätä politiikka on. Hyvä lopputulos saadaan, kun kunta-
päättäjiksi valitaan sopiva kirjo ihmisiä, joiden arvokartta ei olennaisesti poik-
kea äänestäjien vastaavasta. 

+ + +

MISSÄ ehdokas, siellä vaaliteema. Hyvässä sloganissa on tunnetusti kolme 
sanaa, erinomaisessa kaksi. Ja joskus pidempikin toimii. Perussuomalaisten 
ehdokkaiden vaaliteemoja selatessa tulee vastaan mainioita kiteytyksiä: ”Suo-
mi suosta sydämellä”. ”Ilman turhaa kimallusta”. ”Pori paremmaksi”. ”Sata la-
sissa Muhos nousuun”. ”Jos kaikki on viulunsoittajia, ei ole yleisöä”. ”Aika An-
taa Takaisin”. ”Laiva kääntyy hitaasti”. ”Tavallisen Ihmisen Asialla”. ”Pikkusen 
parempi Imatra”. 

HARVA asia on yhtä hankalaa kuin nasevan sloganin kehittäminen. Kun nyt 
kaikki tietoteknistyy muutenkin, niin pitihän sitä kokeilla, pärjääkö tietoko-
ne kielenväännössä kansan syville riveille. Perussuomalaisten IT-järjestelmiä 
kehittävä porukka vinkkasi, että Stanfordin yliopistossa kehitetty neuroverk-
ko on eri epeli rakentamaan sloganeita. Ei muuta kuin testaamaan. Kuvio toi-
mii siten, että systeemille opetetaan ensin kaikkien perussuomalasten kunta-
vaaliehdokkaiden lohkaisut, käynnistetään pohdinta ja sittenpä vain jäädään 
opettelemaan, minkälaista jälkeä syntyy. 

ALKU aina tahmea. Neuroverkko yritti ensin tuputtaa melko kurjia sloganei-
ta: ”Tavallisuus ensin”. ”Säätöksenteko”. ”Vaasampi”. 

MUTTA kun antoi riittävästä pähkäilyaikaa, alkoi tulla hieman parempaa jäl-
keä: ”Kaikkien puolesta”. ”Lasten parhaaksi”. ”Perusasialla”. ”Vankasta par-
haaksi”. Samoin neuroverkko kehitti ”Oikeustalainen”-sanan, ja alkoi kampan-
joimaan innolla heidän puolestaan: ”Oikeustalaisten parhaaksi”. Kummallista 
muuten, ettei kukaan ole vielä perustanut Suomeen tämän nimistä puoluetta. 

VÄLILLÄ tekoäly höyrähti aivan hunningolle: ”Taikuuden puolesta”. ”Hyväs-
tä toi seksi”. ”Kokaa kuntalaisten parhaaksi”. Toisaalta on muistettava, että te-
koälyt ovat - nimensä mukaisesti - tekoälyjä, eikä niillä ole tekomoraalia. Niin-
pä ne suoltavat ruudulle sitä, mitä niiden mieleen juolahtaa. 

TÄMÄN suppean testin perusteella on todettava, että neuroverkosta ei vie-
lä politiikantekijäksi. Eivätkä isosta maailmasta löytyvät esimerkit ole sen lu-
paavampia. Politiikassa on, vielä toistaiseksi ainakin, jotain sellaista mitä kone 
ei voi korvata. Koneista ei ole vielä pitkään aikaan politiikantekoon, joten mei-
dän ihmisten on tämä rooteli keskenämme hoidettava. 

Kiroileva keinoäly

PERUSSUOMALAISTEN puheen-
johtaja Timo Soini aloitti puheensa 
toteamalla, että “tämmöinenkin päivä 
tuli, jolloin pidän viimeistä kertaa po-
liittista tilannekatsausta perussuoma-
laisten puoluevaltuustossa puolueen 
puheenjohtajana”. 

- Hyvä että tuli, aikansa kutakin. 
Olen kiitollinen kaikesta siitä ajasta, 
jonka olen ollut tämän puoleen pu-
heenjohtaja. Reissu on ollut ainutlaa-
tuinen, se on sisältänyt runsaasti ko-
timaan matkailua, tuhansia, tuhansia 
tilaisuuksia, monia lähtöjä, monta hy-
vää asiaa. 

- Kun aina kysytään, että miltä nyt 
tuntuu - minä nyt kerron, että mil-
tä nyt tuntuu tai on tuntunut viikon 
verran. On helpotuksen, haikeuden 
ja huolen yhdistelmä: helpotusta 40 
prosenttia, haikeutta 40 prosenttia ja 
huolta 20 prosenttia. En ole yhtään 
huolissani siitä, että pitkässä linjas-
sa perussuomalaiset menestyy. Perus-

suomalaiset on ainutlaatuinen puolue 
Suomessa. Ei ole toista eikä tule tois-
ta. 

“En minä mihinkään 
katoa”

Soini painotti perussuomalaisten 
olevan itsenäisiä ja itsepäisiä, joiden 
kanssa on hienoa, mutta joskus myös 
työlästä tehdä töitä.

- Täällä on uskomaton määrä hyviä 
ystäviä vuosien varrelta. Jotkut ovat 
35 vuoden takaa vanhasta SMP:stä, 
jotkut ovat uudempia tuttavuuksia. Ja 
tämä kaikki, mitä tähän tarinaan liit-
tyy, niin tietysti muistot kultaantu-
vat tällaisena hetkenä. Ei se aina ollut 
helppoa: SMP:n konkurssi oli karmea, 
sitten alettiin nollasta keräämään 
puoluetta, mutta se kerättiin ja se tuo-
tiin. Se tuotiin eduskuntaan Raimo 
Vistbackan toimesta, kuntavaltuus-
toon teidän toimesta, europarlament-

Puheenjohtajan paikalta kesällä väistyvä 
ulkoministeri Timo Soini piti tunteikkaan 
avauspuheen perussuomalaisten puolueval-
tuuston kokouksessa Helsingissä.

“Tämä on oll

Timo Soini kiitti kenttää 

puolueneuvoston 

kokouksessa:
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“Nyt meidän täytyy vaan 

hoitaa tämä vaalihomma 

kotiin, eli tehdään hyvä 

kampanja. Sen me 

osaamme.”

ut ainutlaatuinen reissu”
tiin ja hallitukseen minun johdollani. 
Aika hyvä keikka. 

- Tämä on ollut ainutlaatuinen reis-
su. Hyvä reissu ja haluan sanoa kaikil-
le niille, jotka pettyivät tähän päätök-
seen ja tiedän, että teitä on aika monta 
myöskin täällä; ei syytä huoleen, en 
minä mihinkään katoa. Meillä on yh-
teinen tavoite, mutta se yhteinen ta-
voite vaatii nyt, että puolue uudistuu, 
sitä johtaa tuoreet voimat ja se menee 
eteenpäin. Se on politiikan laki, se on 
elämän laki. Näin se pitää olla. 

Voima kumpuaa kentältä

Soini painotti koskettavassa puhees-
saan, ettei hän aio puuttua kesän puo-
luekokoukseen tai siellä pidettävään 
puheenjohtajavaaliin.

- Se on kentän tehtävä ja kenttä osaa 
sen tehdä. Mutta yhden asian sanon 
vinkkinä; että tuolla, millä aloitin, niin 
toivon, että ehdokkaat jatkavat. Nyt, 
kun meillä on piireissä tuhansia jäse-
niä, niin toivon, että kaikki ehdokkaat 
ja piirit järjestävät puheenjohtajaeh-
dokkaille kiertueen, jotta tämä kutyy-
mi tulee tutuksi, sillä jos ei nyt ennen 
puoluekokousta kierrä kenttää, epäi-
len, että mitkä ne halut ovat puolue-

kokouksen jälkeen, koska sieltä se voi-
ma kumpuaa. 

Suomen paras toripuolue

Ajankohtaisista aiheista Soini aloit-
ti kuntavaaleilla kiittämällä kenttää 
loistavasti sujuneesta kuntavaalieh-
dokasasettelusta.

- Olimme todella hankalassa pai-
kassa monin tavoin, mutta me haim-
me yhdessä 3 831 ehdokasta. Se on vä-
hemmän kuin viimeksi, mutta paljon 
parempi tulos kuin vanhoilla puolu-
eilla ja paljon isompi tulos kuin puna-
vihreillä. Meillä on ehdokkaita 281:ssä 
kunnassa ja näistä 94:ssä on enem-
män ehdokkaita kuin viime kerralla.

- Nyt meidän täytyy vaan hoitaa 
tämä vaalihomma kotiin, eli tehdään 
hyvä kampanja. Sen me osaamme. Me 
olemmme Suomen paras toripuolue 
ja tiedän, että täältä moni lähtee suo-
raan vielä torille tänään - ja se on hie-
no asia. 

Perussuomalaisia tarvitaan 
hallituksessa

Hallituspolitiikasta Soini totesi, että 
hän toivoo perussuomalaisten jatka-

van hallituksessa vaalikauden lop-
puun.

- Viedään loppuun ne asiat, jotka 
olemme saaneet alulle ja sitten mita-
taan mitä tuli. Nyt, jos me tällä hetkel-
lä, kun me olemme gallupien mukaan 
hieman katveessa, jäämme pois, niin 
kannatuksemme ei nouse. Jos teem-
me tämän työn ja uskomme itseemme 
ja siihen, mihin olemme sitoutuneet, 
se nousee. 

- Totta kai linjaa voi ja pitää terävöit-
tää. Uskon, että uusi puoluejohto täs-
sä suhteessa ottaa haasteen vastaan ja 
hoitaa niin, että me voitamme seuraa-
vat eduskuntavaalit. Sen sanon vielä, 

että kun meillä on ajankohtaisia hen-
kilökysymyksiä ministereistä, työtaa-
koista ja muista; ne sovitaan hallituk-
sessa ja hallituspuolueiden kesken, ei 
julkisuudessa tai oppositiossa, Soini 
painotti.

Kotihoidontukeen 
ei kosketa

Hallitustyön hedelmistä puheenjoh-
taja poimi esimerkiksi kotihoidontu-
en.

PERUSSUOMALAISTEN puoluevaltuusto nimesi kokouksessaan uuden 
puoluehallituksen. Valituksi tulivat seuraavat henkilöt: Marke Tuominen, Jari 
Turpeinen, Irma Kemppainen, Veijo Niemi, Anssi Joutsenlahti, Mira Nieminen ja 
Jani Kolehmainen. Eduskuntaryhmän edustajaksi nimettiin Sampo Terho.

PUOLUEHALLITUKSEEN kuuluvat yllämainittujen edustajien lisäksi myös 
puoluekokouksessa valittu puheenjohtaja Timo Soini, varapuheenjohtajat 
Jussi Niinistö ja Hanna Mäntylä ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla

Uusi puoluehallitus valittu
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Kenestä perussuomalaisten uusi 

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta

- Sanoin aikanaan, että Guggenhei-
miin ei tule valtion rahaa, eikä tullut, 
eikä tule Helsinginkään rahaa. Koti-
hoidontukea ei romuteta tämän hal-
lituksen aikana. Me lähdemme sii-
tä, että perheissä on valinnanvapaus. 
Meillä ei ole mitään intressiä ja halua 
määrätä, kuinka paljon isä on kotona, 
kuinka paljon äiti on kotona - se mää-
rätään siellä perheissä. 

- Niin kauan kuin meidän pää keik-
kuu, niin tähän ei tule muutosta. 
Tämä on selvä viesti ja tähän ei myös-
kään vaikuteta oppositiosta, vaikka 
millaisen mallin vihreät, vasemmis-
toliitto, SAK tai joku muu esittää. No 
Can Do. Ei tuu mitään. Malleja saa 
tehdä ja keskusteluja saa ylläpitää, 
mutta tämän hallituksen aikana koti-
hoidontukeen ei tule muutoksia. 

Maahanmuuttopolitiikka 
kiristynyt

Soini sivusi puheessaan myös Suo-
men EU- ja maahanmuuttopolitiik-
kaa, joka on muuttunut tämän halli-
tuksen aikana. 

- Joidenkin mielestä muutosta ei ole 
tarpeeksi, mutta kuitenkin merkittä-
västi.  Kun luin tämän päivän Helsin-

gin Sanomia, huomasin, että siellä oli 
monia kansalaisia, arvostettuja sellai-
sia, jotka valittivat meidän maahan-
muuttopolitiikamme kireyttä. Sitten 
on niitä, jotka valittavat sen löysyyttä. 

- Molemmat mielipiteet on demo-
kratiassa sallittuja. Mutta milloin me 
varmasti saamme löysemmän maa-
hanmuutto- ja Eurooppa-politiikan, 
on se hetki, kun me astumme opposi-
tioon. Sen jälkeen maahanmuuttopo-
litiikkaa tekevät vasemmistoliitto, so-
siaalidemokraatit, vihreät ja RKP. Se 
on huono vaihtoehto. 

Sote on pakko toteuttaa

Sotesta Soini huomautti, että se on 
pakko tehdä. 

- Viime hallituskaudella yritet-
tiin tehdä kaikkien hallituspuolei-
den voimalla. Tehtiin sopimus, meni 
perustuslakivaliokuntaan ja kaatui. 
Nyt täytyy saada ratkaisu. Miksi? Sik-
si, että näillä rakenteilla ja tällä ra-
halla me emme pysty tulevaisuudes-
sa hoitamaan terveydenhuoltoamme. 
Ei perussuomalaiset voi olla sellai-
nen puolue, että odotetaan, että jo-
nain päivänä ajetaan seinään ja sen 
jälkeen tulee suuremmat leikkaukset. 

- Valinnanvapaudesta ihmettelen 
sitä hirveää vastustusta, joka siihen 
liittyy. Tällä hetkellä ne, joilla on hy-

vät tulot tai eläkkeet, voivat mennä 
vaikka yksityiselle ja ne, jotka meis-
tä ovat töissä ja joilla on työtervey-
denhuolto, voivat mennä sinne. Mutta 
mikä ongelma valinnanvapaudelle sit-
ten tulee, jos köyhä eläkeläinen, lap-
siperhe, työtön, pienituloinen halu-
aa mennä jonnekin yksityiselle? Soini 
kysyi.

Punavihreä hallitus 
ei onnistuisi

Soini totesi myös, että hallituksen 
puoliväliriiheen ladataan odotuksia. 

- Olemme puolivälissä ja on hyvä 
katsoa, mitä olemme saaneet aikaan ja 
mitä on saatava aikaan. Ikävät leikka-
ukset on tehty. Enempää leikkauksia 

Perussuomalaiset 
valitsevat seuraajan 
Timo Soinille ensi 
kesän puolue-
kokouksessa. 
Tässä tähän 
mennessä kisaan 
ilmoittautuneet 
ehdokkaat.

EUROPARLAMENTAARIKKO 
JUSSI HALLA-AHO

”Mielestäni puoluejohdon tulee sa-
noissa ja teoissa paremmin heijas-
taa niiden ihmisten huolia ja toivei-
ta, jotka äänestävät meitä. Itse näen 
useimpia kannattajiamme yhdistä-
väksi liimaksi kansallismielisyyden, 
käsityksen siitä, että Suomessa julki-
sen vallan ensisijainen velvollisuus 
on puolustaa suomalaisia ja heidän 
etuaan. Suomi ei voi olla globaali so-
siaalitoimisto, johon kenellä tahan-
sa on oikeus lampsia elätettäväksi ja 
esittää röyhkeitä vaatimuksia. 

Olen politiikassa siksi, että haluan 
muuttaa asioita. Vahvuuksiini kuulu-
vat paksu nahka ja kova pää. En juu-
rikaan pelkää sitä, mitä minusta aja-
tellaan. Etenkään en pelkää sitä, mitä 
vastustajat minusta ajattelevat. Täs-
tä syystä minuun on vaikea vaikuttaa 
uhkailulla, lahjonnalla tai nuoleske-

KANSANEDUSTAJA 
LEENA MERI

“Koska pyyntöjä on tullut runsaasti, 
vastaan osaltani myöntävästi kutsuun 
– lähden siis mukaan kisaan. Toivon 
hyvää kisaa kaikille ehdokkaille ja 
vilkasta keskustelua puolueemme tu-
levaisuudesta. Kaikesta huolimatta 
toivon, että keskitymme puheenjoh-
tajakisan keskellä tekemään hyvän 
kuntavaalituloksen ja toivotan kaikil-
le voimia kuntavaaleihin. Kuntavaali-
en jälkeen räjäytämme puheenjohta-
jakisan satasella käyntiin.

Pientä ihmistä ja hänen vaikutta-
mismahdollisuuksiaan ei saa tehos-
tamisen huumassa unohtaa. Puolu-
eemme tavoitteet eivät myöskään 
saa unohtua, vaikka olemme muka-
na hallituksessa ja kompromisseja on 
jouduttu tekemään. Tällä tarkoitan 
mm. pieni- ja keskituloisten suoma-
laisten arjen tukemista, EU- ja maa-
hanmuuttokriittisyyttä sekä sitä juu-
ri meille kansanomaista tapaa tehdä 
politiikkaa. Emme ole, emmekä ha-
lua olla, kuten kaikki muut puolueet, 
vaan vaihtoehto muille. Perussuoma-
laiset puhuvat asioista kansan äänellä 
ja niin että ihmiset ymmärtävät mis-
tä puhutaan.”

KANSANEDUSTAJA 
VEERA RUOHO

”Perussuomalaiset on aikansa suu-
rimmassa murroksessa. Tarvit-
semme johtajuutta, joka saa mei-
dät toimimaan yhdessä rintamassa 
100-vuotiaan Suomen hyväksi, kan-
san hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
parhaaksi.

Puheenjohtajana korostaisin 
myös pienyrittäjyyden merkitys-
tä. Naisyrittäjät ovat jääneet vali-
tettavan vähälle huomiolle. Olen 
politiikassa muita varten. Kuunte-
len kirjaten muistiin kansan koke-
muksia, mielipiteitä ja ideoita. Pe-
russuomalaiset-puolue ei ole yhden 
miehen bändi, vaan vastuuta ja val-

lulla. En pidä kähminnästä, juonitte-
lusta enkä vehkeilystä millään osa-
alueella. Kun jotain sovitaan, sen 
täytyy pitää.”

Jussi Halla-aho

Leena Meri

Veera Ruoho

“Työllisyys on parantunut 
kymmenillä tuhansilla.”
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TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

VOITETAAN KUNTAVAALIT

 KOLUMNI

EHDOKASASETTELU onnistui hyvin. Se on kentän aktiivien ansiota. Nii-
den, jotka hakivat ehdokkaat. He eivät yleensä henkseleitään paukuttele. 
Kun kelkka liikkuu, on kyytiin tulijoita.

KUNTAVAALIT on mahdollista voittaa. Nyt vaan sama ralli päälle kuin 
eduskuntavaaleissa. Paikallisvaalit voitetaan paikallisesti. Kuntavaaleissa on 
kysymys perussuomalaisten paikallistoiminnan voimasta.

ME olemme valtakunnallinen puolue. Asetimme 3 831 ehdokasta yhteensä 
281:ssä kunnassa. Meillä on enemmän ehdokkaita 94:ssä kunnassa kuin vii-
meksi. Tämä osoittaa, että aina on mahdollista kasvaa. Syyt olla tekemättä 
ovat tekosyitä.

KENTÄN voimaa ja käsityskykyä ei pidä aliarvioida. 

KALLISTA ROSKAPUHETTA: 58 000 ¤  

YLEISRADIO on kerta toisensa jälkeen laiminlyönyt totuutta. Yle antoi 
tuntikaupalla julkisuutta valheelliselle mustamaalaukselle mm. SMP:n ja 
perussuomalaisten tukisäätiötä koskevissa asioissa. 

NYT kun käräjät on käyty ja lainvoimainen tuomio saatu, on Yle ollut hiljaa. 
Kissako kielen vei? Valheellisten väitteiden esittäjä joutui korvaamaan pe-
russuomalaisten oikeudenkäyntikuluja 58 00 euroa. Valittajan ansioksi voi 
sanoa, että hän vastasi huutoonsa ja maksoi. KALLIS SAMBA.

OLEN odottanut Ylen uutisoivan totuuden ja käräjöinnin lopputuloksen. 
Perussuomalaisten on ilmeisesti pistettävä maksettu ilmoitus valtakunnal-
liseen mediaan, kun Yle ei korjaa omia virheitään.

KIITOS 

OLIN puheenjohtajana 20 vuotta. Perussuomalaiset on nostettu työllä ja 
yhteistyöllä. Johdan vielä yhden vaalitaistelun. Seuraavat vaalitaistelut joh-
taa uusi puheenjohtaja. Muistin virkistykseksi ja omaksi ilokseni listasin pu-
heenjohtaja-aikani vaalitulokset: 

Eduskuntavaalit 1999, menivät poskelleen, yksi kansanedustaja.

Eduskuntavaalit 2003, pientä menestystä, kolme kansanedustaja.

Eduskuntavaalit 2007, kasvua, viisi kansanedustajaa.

Eduskuntavaalit 2011, Jytky, 39 kansanedustajaa.

Eduskuntavaalit 2015 Jatko-Jytky, 38 kansanedustajaa.

Eurovaalit 2004, 0,5 prosenttia, ei edustajia.

Eurovaalit 2009, 9,8 prosenttia, yksi edustaja.

Eurovaalit 2014, 12,8 prosenttia, kaksi edustajaa.

Pressan vaalit 2000, Ilkka Hakalehto 31 000 ääntä , kannatus 1,0 prosenttia.

Pressan vaalit 2006, Timo Soini 103 000 ääntä, kannatus 3,4 prosenttia.

Pressan vaalit 2012, Timo Soini 280 000 ääntä, kannatus 9,4 prosenttia.

Kuntavaalit 2000, kannatus noin prosentti, pääsin Espoon valtuustoon.

Kuntavaalit 2004, kannatus noin prosentti, pysyin Espoon valtuustossa.

Kuntavaalit 2008, kannatus 5,4 prosenttia, valittiin uudestaan.

Kuntavaalit 2012, kannatus 12,3 prosenttia, valittiin. Valtuuston 
puheenjohtaja 2013. 

Kuntavaalit 2017, tämä on auki, uskon, että voitamme nämäkin.

TÄMÄN olen saavuttanut YHDESSÄ KENTÄN kanssa. On ollut ilo olla 
puheenjohtajana. Yhdessä teimme tulosta. Kiitos!

puheenjohtaja?

ei pidä tehdä. 
- Mitä sitten pitää tehdä? Vahvistaa 

talouskasvua, vahvistaa työllisyyttä, 
tukea yrittäjyyttä, työpaikkojen syn-
tyä. Käänne on tapahtunut. Talous-
kasvu on kitualiasta, mutta sitä on. 
Työllisyys on parantunut kymmenil-
lä tuhansilla. Pahinta, mitä meille voi-
si nyt tapahtua olisi, että meille tulisi 

punavihreä hallitus, joka sotkisi ta-
loutemme orastavan nousun. Puna-
vihreä hallitus ei tule onnistumaan, 
eikä perumaan yhtään tämän halli-
tuksen leikkausta. Ei ensimmäistä-
kään.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
     KUVAT MATTI MATIKAINEN

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtajakisaan ovat ylläolevien lisäksi ilmoittau-
tuneet ainakin Satakunnan Perussuomalaisten hallituksen jäsen Riku Nevan-
pää, Keski-Suomen Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Teemu Torsso-
nen ja Oulun Perussuomalaisten taloudenhoitaja Raimo Rautiola.

EDUSKUNTARYHMÄN PJ. 
SAMPO TERHO

“Olen päättänyt asettua ehdolle pe-
russuomalaisten puheenjohtajak-
si. Minä haluan johtaa tätä puoluetta 
kohti tulevaa, jos kenttämme, jäse-
nemme, kannattajamme sitä tukevat 
ja antavat minulle luottamuksensa.

Tulen pian kuntavaalien jälkeen 
esittämään yksityiskohtaisemman 
suunnitelman siitä, miten tuo ide-
ologinen uudistustyö minun pu-
heenjohtajakaudellani tehtäisiin. 
Samoin tulen kevään aikana kier-
tämään kenttäämme, jotta saan jä-
sentemme kanssa vaihtaa ajatuksia 
puolueemme tulevaisuudesta. Uu-

taa jaetaan. Osaamista meiltä löytyy 
eri sektoreilta. Meillä on monenlai-
sia ajatuksia, joskus toisistaan täysin 
poikkeaviakin, mutta meitä kaikkia 
yhdistää perusuomalaisuus. Suosi-
omme perustuu kenttäväkemme ko-
vaan työhön säässä kuin säässä. Jos 
saan arvostamani kenttäväkem-
me luottamuksen puheenjohtajak-
si, otan myös ministerin salkun vas-
taan.”

distumisen ohella haluan korostaa, 
että perussuomalaisten arvot tulevat 
pysymään samoina. Kohti tulevai-
suutta on kuljettava jalat tukevasti 
maassa. Perussuomalaiset rakasta-
vat isänmaataan, kunnioittavat työtä 
ja ahkeruutta, haluavat kuulla suoraa 
ja rehellistä puhetta sekä arvostavat 
maansa vapautta ja turvallisuutta. 
Siksi tulevan ohjelmani painopistei-
tä ovat työllisyys- ja talouspolitiik-
ka, EU-politiikka ja maahanmuutto-
politiikka.” 

Sampo Terho



si saada sen verottomana kä-
teen. Tällä hetkellä tilanne 
on se, että esimerkiksi tääl-
lä Helsingissä asuva tonnin 
kuussa tienaava maksaa ve-
roja vajaat kuusi euroa kuus-
sa. Tähän on syynä se, että 
olemme onnistuneet laske-
maan pienituloisten verotus-
ta, poistamaan Yle-veron kai-
kista pienituloisimmilta sekä 
korottamaan työtulovähen-
nystä.

Teollisuuden 
kustannukset 
pysyneet kurissa

Virtasen mielestä näiden 
kaikkien tavoitteiden koh-
dalla se iso kuva on kaikista 
oleellisin. 

- Mietitään vaikkapa tuota 
kilpailukykyä ja yrittäjyyttä. 
Olemme ajaneet läpi yrittäjä-
paketin ja yrittäjävähennyk-
sen. Hankintalain uudistuk-
sessa on paljon hyvää pienille 
ja keskisuurille yrityksille.

- Meidän ansiostamme teol-
lisuuden kustannukset eivät 
ole nousseet. Olemme var-
mistaneet epäsuoran päästö-
kauppakompensaation toi-
mimisen ja tuoneet järkeä 
Suomen ilmasto- ja energia-
politiikkaan. Metsäteollisuus 
antaa suljettujen ovien taka-
na viestiä, että tämän halli-

tuksen toimien ansiosta he 
ovat pystyneet pitämään työ-
paikat Suomessa. Toivon, että 
samat tahot voisivat kertoa 
viestinsä myös julkisesti.

Laskeneen gallup-
kannatuksen syyt

Perussuomalaisten työ hal-
lituksessa on vahvaa, mutta 
gallupkannatus on laskenut. 
Virtasen mielestä siihen on 
monta syytä.

- Omasta mielestäni neljä 
nousee kuitenkin yli muiden. 
Ensinnä tulee yleinen suut-
tumus leikkauksia kohtaan. 
Saavutetuista eduista ei olla 
valmiita tinkimään.

- Toinen syy liittyy työ-
markkinoihin. Opposition 
pakkolakipaketiksi nimeämä 
kokonaisuus sai meidän ää-
nestäjämme hermostumaan.

Kaksi muuta Virtasen esiin 
nostamaa syytä liittyy perus-
suomalaisten keskeisiin asia-
kysymyksiin ja hallituskau-
den alkuun.

- Kun aloitimme hallitus-
kauden, tilanne oli koko puo-
lueelle uusi. Lisäksi odotuk-
set olivat valtaisat. Ja sitten 
iski kaksi pahaa kriisiä. Eu-
rokriisi kärjistyi kesällä 2015. 
Suomi joutui osallistumaan 
Kreikan tukemiseen. Runsas 
kuukausi myöhemmin pako-

laiskriisi kärjistyi ja Suomeen 
virtasi turvapaikanhakijoita 
enemmän kuin koskaan en-
nen.

- Jokainen kentän aktiivi 
on silloin ollut tukalassa pai-
kassa, kun äänestäjät tulevat 
torilla kysymään, miten ih-
meessä tällainen on mahdol-
lista.

“Olimme valmiit 
heittämään Kreikan 
ulos eurosta”

Näistä kahdesta kriisistä 
lähti Virtasen mukaan liik-
keelle negatiivinen kierre, 
jonka pysäyttäminen ja kään-
täminen on ollut hyvin vaike-
aa. Syntyi ajatus, että perus-
suomalaiset olisivat pettäneet 
äänestäjänsä, kääntäneet tak-
kinsa ja unohtaneet kaikki 
vaalilupauksensa.

- Eikä se tietenkään niin ole 
mennyt. Me olemme alusta 
asti olleet vaikutusvaltainen 
ja tasavertainen hallituspuo-
lue, Virtanen painottaa.

- Kun talouskriisi pulpah-
ti pintaan, Suomi ajoi mei-
dän vaatimuksestamme Eu-
roopan tiukinta linjaa. Me 
olimme valmiit heittämään 
Kreikan ulos eurosta. Halli-
tuskumppanit harasivat vas-
taan. Ensimmäinen kriisi hal-
lituksen sisällä oli valmis, 
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HALLITUS kokoontuu myö-
hemmin tänä keväänä puoli-
väliriiheen. On välitilinpää-
töksen aika – saumakohta 
katsoa, mitä on saavutettu, 
missä onnistuttu ja missä pi-
tää vielä parantaa.

Perussuomalaisten minis-
teriryhmän valtiosihteeri Sa-
muli Virtasen mielestä myös 
perussuomalaisten ryhmän 
on syytä tarkastella mennyttä 
kahta vuotta.

- Meidän on myös omassa 
porukassa syytä arvioida, mi-
ten olemme onnistuneet ta-
voitteissamme: katsoa, mitä 
puhuimme kaksi vuotta sit-
ten, ja verrata sitä tämänhet-
kiseen tilanteeseen.

Isot uudistukset 
linjattu

Virtanen toimii tehtäväs-
sään kaikkien neljän perus-
suomalaisen ministerin val-
tiosihteerinä, joten hänellä 
on iso kuva hyvin hallussa.

- Me olemme tehneet listo-
ja yksittäisistä saavutuksis-
tamme hallituksessa, mikä on 
toki hyvä, mutta sen lisäksi 
meidän pitäisi mielestäni kat-
soa isoa kuvaa. Neljän mil-
jardin kovat suorat leikkauk-
set ovat pitkälti kasassa. Isot 
uudistukset, keskeisimpä-
nä sote, on linjattu. Talous on 
kääntynyt kasvu-uralle. Suo-
messa on nyt 34 000 työtöntä 
vähemmän kuin vuosi sitten. 
Työttömyysaste on pitkäs-
tä aikaa alle kahdeksan pro-
senttia. Pitkän synkkyyden 
jälkeen suomalaiset yrityk-
set työllistävät ja investoivat 
enemmän.

Valtiosihteeri tähdentää, 
että kehityskulku ei ole sat-
tumaa.

- Nämä ovat hallituksen ko-
van työn tuloksia. Hallituk-
sen, jossa me perussuomalai-
set olemme mukana.

Hallitus kokoontuu myöhemmin tänä 
keväänä puoliväliriiheen. On väliti-
linpäätöksen aika – saumakohta kat-
soa, mitä on saavutettu, missä onnis-
tuttu ja missä pitää vielä parantaa.

Talous on 
kääntynyt 
kasvu-uralle

Valtiosihteerin puoliväliarvio: 

Ydintavoitteet 
etenevät

Perussuomalaiset julkaisi 
viime eduskuntavaalien alla 
omat pääteemansa. Virtasen 
arvio niiden toteutumisesta 
on myönteinen.

- Moni tavoite on täyttynyt 
tai täyttymässä, jos vain hal-
litus jatkaa rohkeasti valitse-
mallaan linjalla. Muutamissa 
kohdin olemme menneet oi-
keaan suuntaan, mutta emme 
vielä tarpeeksi. Joidenkin ta-
voitteiden henki on toteutu-
nut toisella tavalla. Kaikkia 
päämääriä ei saavuteta, mut-
ta se on koalitiohallituksessa 
ihan ymmärrettävää.

Joidenkin tavoitteiden to-
teutumistapa on muuttunut. 
Perussuomalaiset esitteli vii-
me kaudella oman kehitys-
yhteistyömallin, joka olisi vä-
hentänyt kehitysavun osuutta 
valtion budjetissa ja joka kir-
jattiin myös ydintavoitteisiin. 
Malli ei kuitenkaan kelvan-
nut hallituskumppaneil-
le, mutta sen sijaan kehitys-
apuun tehtiin 300 miljoonan 
vuosittainen leikkaus.

- Joissakin tavoitteissa ol-
laan hyvin lähellä. Meillä on 
edelleen päämääränä, että 
tonnin kuussa tienaava voi-

“Suomessa 
on nyt 34 000 

työtöntä
vähemmän kuin 

vuosi sitten.
Työttömyysaste 

on pitkästä
aikaa alle 

kahdeksan 
prosenttia.”

Moni tavoite on 

täyttymässä
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ja lusikat meinasivat men-
nä jakoon. Lopulta päädyt-
tiin siihen, että Suomi ei yk-
sin lähde ajamaan Kreikkaa 
ulos eurosta, mutta jos löy-
tyy joku toinen maa, joka on 
valmis samaan, silloin taiste-
lemme päätyyn asti.

Pakolaiskriisi 
yksi suurimmista 
haasteista

Kukaan ei lähtenyt Suomen 
linjalle. Euroalue päätyi yk-
sissä tuumin rahoittamaan 
Kreikkaa.

- Se oli hyvin masentavaa 
ja turhauttavaa. Tiesimme 
olevamme oikeassa. Tiesim-
me, että rahan lapioiminen 
on järjetöntä, mutta emme 
voineet sitä mitenkään es-
tää. Päätös tehtiin määrä-
enemmistöllä ja edellisen 
hallituksen antamien si-
toumusten puitteissa. Vaik-
ka olisimme tehneet mitä, 
lopputulos olisi ollut sama: 
Suomi on mukana.

Pakolaiskriisi on Virtasen 
mielestä yksi tämän hetken 
suurimpia haasteita niin 
Suomessa kuin Euroopas-
sa. Hallituksen turvapaikka-
poliittisen ohjelman toimet 
ovat purreet hyvin, mutta 
keinovalikoima kaipaa koko 
ajan tarkastelua ja päivittä-
mistä.

Menestys 
upean kenttäväen 
käsissä

Kannatuslukuja katselles-
saan Virtanen ei vaivu epä-
toivoon.

- Kaikki on vielä meidän 
omissa käsissä. Täytyy vain 
tehdä kovasti töitä ja va-
kuuttaa ne katsomoon siir-
tyneet äänestäjät siitä, että 
perussuomalainen puo-
lue on edelleen kaikista pa-
ras vaihtoehto. Ja yhtenäi-
syyden merkitystä ei voi olla 
korostamatta liikaa. Media 
ja meidän poliittiset vastus-
tajamme rakastavat sitä, kun 
kinastelemme keskenämme. 
Ja sitä, kun meidän omat 
lähtevät heidän kelkkaan-
sa levittämään mielikuvaa 
siitä, että perussuomalaiset 
ovat pettäneet äänestäjän-
sä ja hylänneet tavoitteen-
sa. Oman politiikan mollaa-
minen on kaikista pahinta 
myrkkyä.

- Sitä paitsi meillä on upea 
kenttäväki. Perussuomalai-
set ovat ahkeraa, rehellis-
tä ja isänmaallista väkeä. Ja 
sisukasta. Periksi ei anne-
ta, vaikka välillä tie veisi ko-
viinkin koettelemuksiin. Me 
emme ole mitään politiikan 
Riitaojia.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA PS ARKISTO 

SAMULI VIRTANEN syntyi Hel-
singissä 1983. Hän valmistui fi-
losofian maisteriksi Helsingin 
yliopistosta syksyllä 2010 pää-
aineenaan englannin kään-
täminen ja tulkkaus. Oman 
alan töistä hän siirtyi politii-
kan maailmaan jytkyvaalien 
jälkeen toukokuussa 2011. Vir-
tanen on työskennellyt kan-
sanedustajan avustajana, edus-
kuntaryhmän kansainvälisten 
asiain sihteerinä ja Timo Soinin 
esikunnassa. Viime hallitusneu-
vottelujen jälkeen perussuo-
malaiset ministerit kutsuivat 
hänet valtiosihteerikseen.

Valtiosihteerin pesti on vaa-
tiva ja työläs, kun vastuulla on 
neljä ministeriä. Valtiosihtee-
ri toimii ministeriensä lähim-
pänä apuna poliittiseen ohja-
ukseen ja poliittisten asioiden 
valmisteluun liittyvissä tehtä-
vissä. Hän avustaa ministerei-
tä poliittisten linjausten muo-
dostamisessa, ministeriöiden 
välisessä koordinoinnissa ja 
kantojen yhteensovittamises-
sa, hallitusohjelman toimeen-
panossa sekä EU-tehtävien ja 
kansainvälisten tehtävien hoi-
tamisessa.

Valtiosihteeri Virtanen

Perussuomalaisten 
eduskuntavaaliohjelma 2015

Valtiosihteerin tiivistetty arvio perussuomalaisten ydintavoitteiden 
toteutumisesta tähän mennessä.

Tavoite: Julkinen talous 
kestävälle pohjalle

Seuraavan hallituksen on jatkettava 
julkisen sektorin kestävyysvajeen umpeen 
kuromista. Tarvittavat leikkaukset on 
aloitettava maahanmuuton ja kehitysavun 
tapaisista maailmanparannusmenoista. 
Pelkät leikkaukset eivät kuitenkaan riitä, 
vaan myös taloutemme ja työllisyytemme 
on saatava kasvu-uralle.
 

 Velkaantuminen taitettava 

   Verotusta oikeudenmukaistettava 
 ja kohtuullistettava 

 1 000 euron tulot kuussa 
 verovapaasti 

   Autovero pois 

  Perussuomalaisten 
 kehitysyhteistyömalli käyttöön

Tavoite: Isänmaan 
turvallisuudesta ei tingitä

Ukrainan kriisi on osoittanut, että turvalli-
suuspoliittinen tilanne voi nykymaailmassa 
muuttua hyvinkin nopeasti. Siksi on tärke-
ää, että Suomella on uskottava puolustus, 
joka pystyy takaamaan turvan kaikissa 
olosuhteissa.
 

  Puolustusvoimien rahoitus 
 riittävälle tasolle 

  Parlamentaarisen työryhmän 
 esitys on minimi 

  Nato-jäsenyydestä voidaan 
 tehdä selvitys, jossa analysoidaan
 kiihkottomasti jäsenyyden haitat 
 ja hyödyt 

   Jalkaväkimiinat takaisin 

   Sisäisestä turvallisuudesta 
 huolehdittava

Tavoite: Suomalaisista 
huolehdittava

Miljoona suomalaista elää köyhyysrajalla 
tai sen alapuolella. Pienituloisuus vaikuttaa 
koko elämään ja sen valintoihin. Mielival-
taisten leikkausten on loputtava ja 90-lu-
vun laman virheitä ei tule enää toistaa. 
Suomalaisista on ryhdyttävä nyt huolehti-
maan. Meidän ei kuulu olla koko maailman 
terveyskeskus tai sosiaalitoimisto.
 

   Kestävä perhepolitiikka 

   Oikeudenmukainen sosiaaliturva 

   Tasavertaiset palvelut kaikille 
 suomalaisille 

   Päivystysasetus purettava 

   Omaishoitajat asetettava 
 etusijalle vanhuksia ja 
 eläkeläisiä unohtamatta

Tavoite: Kilpailukyky ja 
yrittäjyys etusijalle

Hyvinvointi syntyy elinvoimaisesta 
yksityissektorista. Edelliset hallitukset 
ovat 2000-luvun virheellisellä politiikal-
laan tuhonneet maamme kilpailukyvyn. 
Työllisyyden ja talouskasvun selkäranka 
ovat ennen kaikkea pk-yrittäjät. Tämä on 
otettava paremmin huomioon, ja ennen 
kaikkea kasvavia ja aloittavia pk-yrityksiä 
on tuettava nykyistä paremmin. 

 Kilpailukyky kuntoon 

 Käänne energia- ja ilmasto-
 politiikkaan 

 Pk-yrittäjyys nostettava 
 ansaitsemaansa arvoon 

 Yrittäjyyden kannustamiseksi 
 käyttöön Viron mallinen vero-
 kannustin ja ALV:n alarajan nosto 

 Kilpailukykyä haittaavat 
 viherverot alas

Tavoite: Ei saa kiusaa

Suomalaisessa yhteiskunnassa kiusaa-
minen ei rajoitu pelkästään kouluun ja 
työpaikalle. Monesti kiusaajia ovat myös 
viranomaiset, jotka kohtelevat kansalaisia 
epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi pom-
pottelemalla heitä luukulta toiselle. Myös 
turha sääntely voidaan nähdä kiusaami-
sena. Turhaa sääntelyä purettava. Purka-
minen aloitettava haja-asutusalueiden 
jätevesiasetuksesta. 

 Lupabyrokraatti ei saa hidastaa  
 investointeja 

 Vakuutuslääkärijärjestelmää 
 parannettava 

 Huomioitava lapsen oikeus sekä  
 isään että äitiin 

 Nollatoleranssi 
 koulukiusaamiseen 

 Sulku vahingolliselle 
 EU-byrokratialle

Vihreä = tavoite saavutettu tai 
se saavutetaan, kunhan jatketaan 
valitulla linjalla.

 
Keltainen = tavoite toteutuu 
osin tai toisella tavalla.

 
Punainen = tavoite ei näillä 
näkymin ole toteutumassa.

- Meidän on myös 
omassa porukassa 
syytä arvioida, 
miten olemme 
onnistuneet 
tavoitteissamme, 
valtiosihteeri 
Samuli Virtanen 
toteaa.

1 4

5

2

3
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Perussuomalaisten kansanedustaja 
Jari Ronkainen laati hallitukselle laajan 
toimenpidealoitteen vakuutuslääkäri-
järjestelmän muuttamiseksi. Tarkoitus 
on auttaa Saara Auvista ja muita vam-
mautuneita, jotka ovat pitkään taistel-
leet vakuutusyhtiöitä vastaan korvauk-
sien saamiseksi. 

24-VUOTIAS Saara Auvi-
nen on helsinkiläinen enti-
nen hevosalan yrittäjä, jonka 
elämä muuttui peruuttamat-
tomasti kesällä 2014. Ratsas-
tuslenkillä kouluttaessaan 
asiakkaan hevosta, hevonen 
säikähti yllättäen ja pukitti, 
eli nosti äkillisesti takapään-
sä. Saara lensi kovalle hiekka-
kentälle ja satutti päänsä. 

Kypärä pelasti hengen, mut-
ta seurauksena oli aivo- ja 
niskavamma. 

“En välttämättä muista, 
mitä tein eilen”

Elokuussa tapahtumista tu-
lee kuluneeksi jo kolme vuot-
ta. Ratsastusonnettomuuden 
seurauksena todettu vaikea 
aivovamma hankaloittaa Saa-
ran elämää monilla tavoilla. 

- Minua väsyttää usein. Saa-
tan nukkua 12-17 tuntia vuo-
rokaudessa, kertoo Saara. 

“Vakuutusyhtiön 
mukaan olen 
työkykyinen” 

turmavakuutus, jonka hän 
odotti kattavan sekä vam-
man hoitamisesta ja kuntout-
tamisesta aiheutuvat kus-
tannukset että yritystulon 
menetykset. Saaran kiistely 
vakuutusyhtiön kanssa kor-
vauksien saamiseksi on kes-
tänyt jo vuosia, eikä ratkaisua 
vielä ole näkyvissä. 

Ratsastusonnettomuuden 
jälkeen Saara tutkittiin välit-
tömästi Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalan aivovam-
mapoliklinikalla. Tuolloin 
hänellä todettiin keskivai-
kea aivovamma, jonka haitta-
asteeksi määritettiin 11. Nyt 
Saaralla on aivovamman jäl-
kitila ja sen haittaluokituk-
seksi on osoitettu 14. 

Lähitapiola kuitenkin kat-
soi 2015, että Saaralla on erit-
täin lievä aivovamma eikä 
hän tarvitsisi kuntoutusta. 

Tähän päätökseen Saara haki 
muutosta tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunnas-
ta, joka maaliskuussa 2016 

päätöksellään palautti asian 
uudelleen Lähitapiolan käsi-
teltäväksi. 

Onnettomuuden seuraukse-
na hänen tunto- ja makuais-
tinsa ovat osittain tuhoutu-
neet, joten esimerkiksi ruoka 
ei maistu juuri miltään. Saa-
ran vireyden taso vaihtelee 
huomattavasti päivän mit-
taan, eikä lähimuisti enää toi-
mi kuten sen pitäisi toimia. 

- En välttämättä edes muis-
ta, mitä olen tehnyt edel-
lisenä päivänä, joten joudun 
tarkistamaan asioita muisti-
lapulta, Saara kertoo arjes-
taan. 

Ei korvauksia 
ansionmenetyksestä 

Vakuutusyhtiö Lähitapiolan 
mielestä Saara on kuitenkin 
täysin työkykyinen, eikä hän 
ole saanut enää minkäänlaisia 
korvauksia ansionmenetyk-
sestä eikä kuntoutusta vuo-
den 2015 jälkeen. 

Saaralla on yrittäjän tapa-

Ratsastusonnettomuudessa 

vammautunut Saara nukkuu yli 

puolet vuorokaudesta, muisti ja 

tuntoaisti ovat osittain mennyttä 

- Järkytyin siitä, miten Saaraa on kohdeltu ja ryhdyin heti 
toimeen. Olen jo aiemminkin saanut aiheesta kansalaispa-
lautetta, joten oli selvää, että asialle on tehtävä jotain, Jari 
Ronkainen sanoo.

PANIMOLIITON mukaan pel-
kästään olutta tuodaan matkus-
tajatuontina yli nelinkertainen 
määrä Alkossa myydyn oluen 
määrään nähden. Viranomais-
ten matkustajatuontitutkimuk-
sen mukaan Virosta tuodusta 
oluesta vain kolmannes on Suo-
messa valmistettua.

- Siksi alkoholilain uudistus-

ta on kiirehdittävä. Laki lisää 
kilpailua panimojuomien ko-
timarkkinoilla ja kasvattaa ko-
timaanmyyntiä rajakaupan 
kustannuksella, sanoo perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Leena Meri.

Viro on kaavaillut olutveroon 
70 prosentin korotusta tuleva-
na kesänä. Noston jälkeen Viron 

olutvero olisi edelleen alle puo-
let Suomen veron tasosta, joka 
on EU:n korkein.

- Kansantalouden kannalta on 
järkevää, että esimerkiksi olui-
den, siidereiden ja long drink 
-juomien verotulot jäävät Suo-
meen, Meri huomauttaa.

Meri: Alkoholilain uudistusta kiirehdittävä

“Jouduin 

luopumaan 

työstäni 

yrittäjänä”
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Vakuutuslääkärillä 
eri näkemys

Ongelman ydin on siinä, että 
vakuutusyhtiö kyllä myön-
tää, että Saaralla on aivovam-
ma, mutta ei sitä, että Saaran 
nykyinen tila johtuisi rat-
sastusonnettomuudesta. Va-
kuutusyhtiön mielestä Saara 
myös kykenee työhön. 

- Vakuutusyhti-
öihin en oikein 
enää luota. Vai-
kuttaa siltä, että 
tässä käytetään 
väsytystaktiikkaa, 
jotta luopuisin 
vaatimasta minulle 
kuuluvia korvauk-
sia, Saara Auvinen 
toteaa.

- Minut on tutkittu usean 
neurologin ja moniammatil-
lisen työryhmän toimesta ja 
näissä tutkimuksissa minut 
on todettu vaikean aivovam-
man ja niskavamman vuoksi 
työkyvyttömäksi. Tämä on it-
sestään selvää. 

Tammikuussa Saaran tut-
ki vakuutusyhtiön osoittama 
lääkäri. Hän kuitenkin arvi-
oi, että kyseessä on vain kes-
kivaikea tai lievä aivovamma, 
joten kannanotto poikkesi ai-
emmista lääkärinlausunnois-
ta. 

- Kyseinen lääkäri ei edes 
lukenut minulle tehtyjä aiem-
pia tutkimuksia eikä lääkärin 
itse teettämiä tutkimuksia, 
jotka osoittivat työkyvyttö-
myyden aivovamman ja nis-
kavamman vuoksi. Tein asi-
anajajani kanssa äskettäin 
jälleen uuden valituksen ta-

paturma-asioiden muutok-
senhakulautakuntaan. Mah-
dollista on, että tapaustani 
käsitellään vielä vakuutusoi-
keudessa, Saara sanoo. 

“Tässä käytetään 
väsytystaktiikkaa”

Ratsastusonnettomuuden 
seurauksena hän on joutunut 
luopumaan työstään yrittäjä-
nä. Tällä hetkellä vakuutus-
yhtiö ei maksa mitään, joten 
Saara joutuu pärjäämään Ke-
lan korvaamalla kuntoutus-
tuella. 

Saara toivoo silti, että kiista 
vakuutusyhtiön kanssa ratke-
aisi ja että hän voisi kuntou-
tua työkykyiseksi vielä jonain 
päivänä. 

- Vakuutusyhtiöihin en oi-
kein enää luota. Vaikuttaa sil-
tä, että tässä käytetään väsy-

tystaktiikkaa, jotta luopuisin 
vaatimasta minulle kuuluvia 
korvauksia. 

Päätökset haastavat 
kansan oikeustajua 

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jari Ronkainen on 
huolissaan Saaran ja monien 
muiden vakuutusyhtiöiden 
kanssa taistelevien tapatur-
mapotilaiden puolesta. 

Ronkainen on juuri toimit-
tanut hallitukselle toimen-
pidealoitteen, jossa esitetään 
muun muassa, että vakuu-
tusyhtiöt ryhtyisivät nou-
dattamaan korkeimman oi-
keuden (KKO) linjauksia 
koskien tapaturmien syy-yh-
teyksiä ja että vakuutusyh-
tiöiden käsittelyajat pysyi-
sivät tapaturmiin liittyvissä 
korvausasioissa kohtuullisi-
na, pääsääntöisesti korkein-
taan yhdessä vuodessa. Myös 
vakuutuslääkärijärjestelmään 
esitetään toimenpidealoit-
teessa muutosta. 

Useista KKO:n työtapatur-
mia koskevista ennakkorat-
kaisuista ilmenee muun mu-
assa linjaus, jonka mukaan 
mikäli vammoille ei ole osoi-
tettu muuta todennäköisem-
pää syytä kuin turma, on syy-
yhteys oikeudellisesti selvä. 

- Iso ongelma on myös sii-
nä, että vakuutuslääkärien ja 
potilaita hoitavien lääkäri-
en arviot vammasta poikkea-
vat usein toisistaan. Kuiten-
kin vakuutuslääkärien arvio 
on käytännössä ratkaiseva 
päätettäessä vakuutusetui-
suuksista. Tästä syystä poti-
laat usein menettävät vakuu-
tusetuisuuksia, jotka hoitavan 
lääkärin arvion mukaan heil-
le kuuluisivat. Tällainen käy-
täntö haastaa kansan oikeus-

tajua, Ronkainen sanoo.
 

Oikeusturvaa on 
viimein parannettava 

Ronkainen päätyi laatimaan 
kokoavan toimenpidealoit-
teen, koska tapaturmapoti-
laiden oikeusturvan paranta-
minen edellyttää muutoksia 
useampaan eri lakiin. 

- Viime kesänä sain tietää 
Saaran tilanteesta. Järkytyin 
siitä, miten häntä on kohdel-
tu ja ryhdyin heti toimeen. 
Olen jo aiemminkin saanut 
aiheesta kansalaispalautet-
ta, joten oli selvää, että asi-
alle on tehtävä jotain. Tilan-
teeseen olisi kylläkin pitänyt 
puuttua jo aiemmin, Ronkai-
nen sanoo. 

Vakuutuslääkärien puolu-
eettomus on sekin oma kysy-
myksensä. Tapaturmavakuu-
tuslaki sallii tilanteen, jossa 
vakuutuslaitoksessa käsitel-
tävä korvausasia koskee lää-
ketieteellisen seikan arvioin-
tia, jolloin vakuutuslääkäri 
voi kuitenkin merkitä kan-
nanottonsa asiakirjoihin nou-
dattamatta terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä anne-
tussa laissa säädettyjä todis-
tuksia ja lausuntoja koskevia 
muotovaatimuksia. 

- Vakuutuslääkärien koh-
tuuttomasta vallankäytös-
tä vakuutuslaitosten hyväksi 
on jo aiemmin tehty edus-
kunnassa erilaisia aloitteita 
ja kirjallisia kysymyksiä. Toi-
menpidealoitteelleni on laa-
ja tuki yli puoluerajojen. Tar-
koitus on lopultakin parantaa 
tapaturmapotilaiden oikeus-
turvaa, Ronkainen painottaa.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN 
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

SOSIAALI ja terveysministeri 
Pirkko Mattila sanoo Ronkaisen 
toimenpidealoitteen osoitta-
van, että kansalaisten huolia on 
kuultu ja toimeen on tartuttu.

- Kansalaisten huolet vakuu-
tusjärjestelmän toimivuudes-
ta on tärkeä ottaa huomioon, ja 
vakuutuslääkärijärjestelmän ke-
hittäminen onkin vireillä. 

- Erityisen tärkeää on pitää 
huolta siitä, että hoitavalta ta-

holta saadaan riittävän tarkat 
tiedot vakuutuslaitokselle asi-
an selvittämiseksi ja oikean rat-
kaisun tekemiseksi. Myös va-
litusprosessien pituuteen on 
hyvä kiinnittää huomiota, mut-
ta on kuitenkin hyvä asia, että 
jokainen saa asiansa uudelleen 
käsittelyyn uuden selvityksen 
kuten lääkärinlausunnon perus-
teella, Mattila toteaa.

Valitusprosessien pituuteen 
kiinnitettävä huomiota

KAUPUNKILEHTI Uusi Lahti jul-
kaisi haastattelun huolestu-
neesta äidistä, joka kertoi turva-
paikanhakijoiden seksisuhteista 
alaikäisten tyttöjen kanssa. 
Maahanmuuttajataustaiset 
miehet ovat äidin mukaan juot-
taneet tyttöjä humalaan ja 
käyttäneet näitä seksuaalises-
ti hyväksi.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Olli Immonen huo-
mauttaa, etteivät Lahden 
tapahtumat ole yksittäistapa-
uksia.

- Olen kuullut, että tätä sa-
maa tapahtuu Lahden lisäk-
si myös muualla Suomessa. Il-
miö on erittäin vastenmielinen. 
Vanhemmat, suojelkaa lapsian-

ne yhdessä poliisin kanssa näil-
tä hyväksikäyttäjiltä, Immonen 
toteaa Facebookissa.

Immonen ehdotti jo viime 
vuoden helmikuussa, että tur-
vapaikanhakijoiden liikkumisoi-
keutta rajoitettaisiin häiriöiden 
ja rikosten ennaltaehkäisemi-
seksi. 

Immonen: Vanhemmat, suojelkaa lapsianne

Vakuutus-
lääkärien ja 

potilaita hoitavien 
lääkärien arviot 

vammasta 
poikkeavat

usein toisistaan.
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VUODEN 1995 Euroopan unionin jä-
senyydestä alkaen Suomessa on hy-
väksytty varsin yksimielisesti kas-
vavia kansainvälisiä yhteisvastuita 
ja itsemääräämisoikeuden rajauksia 
väistämättömänä ja yleensä hyvänä-
kin asiana. 

Euroalue ja osin koko unionikin on 
nyt nopeaa tahtia kehittymässä suun-
taan, jossa jäsenmaiden yhteisvastui-
ta aiotaan kasvattaa merkittävästi ja 
varsinkin talouspoliittista päätöksen-
tekoa keskittää Brysseliin ja Frank-
furtiin. Viimeistään nyt onkin aika 
avoimesti keskustella edessämme ole-
vien vaihtoehtojen hyvistä ja huo-
noista puolista sekä tehdä päätöksiä 
niiden mukaisesti.

Ensin tuli finanssi- ja 
velkakriisi

Euroopan unionin poliittinen ja ta-
loudellinen tilanne on muuttunut no-
peasti. Ensin tuli finanssi- ja velka-
kriisi, joita seurasi monen vuoden 
taantuma. Kriisien aikana yhteis-
vastuita alettiin lisätä nopeasti pe-
lastamalla useita jäsenmaita kuten 
Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ja 
Kypros. Tällöin rikottiin Maastrichtin 
sopimuksen (1993) no bailout -sään-
töä, jonka mukaan jäsenmaat vastaa-
vat omista veloistaan. 

Perustettiin Euroopan vakausme-

kanismi (EVM), joka hoitaa pelastus-
operaatiot jäsenmaiden takauksella. 
Pankkiunioni käynnistettiin vuon-
na 2012. Siihen tuli aluksi yhteinen 
pankkivalvonta ja myöhemmin yh-
teinen kriisinratkaisurahasto. Pank-
kiunionista puuttuu vielä yhteinen 
talletussuoja, jota kuitenkin on val-
misteltu jo pari vuotta. Suomen edus-
kunta ja hallitus ovat vastustaneet yh-
teistä talletussuojaa.

Sitten tulivat 
turvapaikanhakijat

Syksyllä 2015 alkoi yllättävän nope-
asti valtava pakolaisten ja turvapai-
kanhakijoiden aalto unionin alueelle. 
Unionin päätöksentekijöillä oli suuria 
vaikeuksia hallita tilannetta ja muo-
dostaa yhteinen linja. Lopulta EU:n ja 
Turkin välisellä sopimuksella saatiin 
tilanne toistaiseksi hallintaan. Kaik-
ki jäsenmaat eivät ole kuitenkaan hy-
väksyneet yhteisiä linjauksia. 

Pakolaisvirta voi voimistua milloin 
tahansa uudelleen. Lähi-idän tilanne 
pysyy vielä pitkään sotaisana ja levot-
tomana. Pohjois-Afrikan tilanne on 
hyvin huono ja varsin yleisesti on en-
nustettu, että sieltä tulee tulevaisuu-
dessa miljoonia pakolaisia Euroop-
paan.

Venäjän kanssa on ollut kireät suh-
teet Ukrainan kriisistä ja Krimin mie-

Suomalaisilla on parin seuraavan vuoden aikana 
edessään itsenäisyytemme ajan merkittävim-
mät turvallisuus- ja talouspoliittiset päätökset. 
Niissä ratkaistaan, mistä voimme maassam-
me itsenäisesti sopia ja päättää, kirjoittaa VTT 
Heikki Koskenkylä.

Itsenäisyyden 
säilyttäminen vai 
liittovaltio?

Suomi tienhaarassa:

- Viimeistään 
nyt on aika
avoimesti kes-
kustella edes-
sämme olevien 
vaihtoehtojen 
hyvistä ja huo-
noista puolista 
sekä tehdä 
päätöksiä niiden 
mukaisesti, 
Heikki Kosken-
kylä painottaa.

Eurooppaa uhkaa 

miljoonien ihmisten 

pakolaisaalto 

Afrikasta

hityksestä lähtien. Nämä tapahtumat 
ovat lisänneet keskustelua Euroopan 
unionin yhteisen puolustus- ja turval-
lisuuspolitiikan lisäämisen tarpees-
ta. Donald Trumpin valinta Yhdys-
valtojen presidentiksi on edelleen 
kasvattanut tätä keskustelua, koska 
Trumpin tuki NATO:lle on herättänyt 
epäilyksiä.

Muutoksen tuulet 
puhaltavat

Euroopassa ja Yhdysvalloissa ele-
tään nyt poikkeuksellisen hektisiä ai-
koja. Kahdet vaalit ovat ravistelleet 
yhteiskuntia ja talouksia voimakkaas-
ti eli Brexit ja Trumpin valinta presi-
dentiksi. Ja lisää merkittäviä vaaleja 
on tänä vuonna useassa EU-maassa. 
Nämä kaikki saattavat vaikuttaa olen-
naisesti Euroopan unionin ja siten 
myös Suomen kehitykseen. Poliiti-
koilla onkin tulossa hankalia valinta-
tilanteita eteen. Elämme nyt poikke-
uksellisia aikoja. 

Muutoksen tuulet pakottavat Suo-
men arvioimaan omaa tilaansa ja suh-
detta Euroopan unioniin ja euroon 
uudelleen. Myös perussuomalaisten 
on syytä tarkastella puolueensa linjaa 
uusista näkökulmista ja ennakkoluu-
lottomasti.

Brexit eli Ison-Britannian eroami-
nen EU:sta ja Trumpin valinta Yh-
dysvaltojen presidentiksi osoittavat 
sekä Euroopan liittovaltiokehityksen 
että globalisaation olevan vastatuu-
lessa kansalaisten keskuudessa. Bre-
xitin varjolla suunnitellaan kaiken ai-
kaa EU:n ja euroalueen integraation 

syventämistä. Tämä tarkoittaa lisää 
yhteisvastuuta, talouspolitiikan val-
lan keskittämistä Brysseliin sekä lisää 
monenlaista keskitettyä ohjailua ja 
päätöksentekoa. 

Eliitti haluaa ”Euroopan 
Yhdysvallat”

Tekeillä on Euroopan parlamentis-
sa ja komissiossa useita konkreetti-
sia suunnitelmia. Unionin poliittisen 
eliitin tavoitteena onkin pitkään ollut 
luoda ”Euroopan Yhdysvallat”. Täs-
sä federalistisessa kehityksessä on 
kyse aivan keskeisiltä osin kansojen 
itsemääräämisoikeudesta. Liittoval-
tiokehitys veisi päätösvallan kauak-
si Suomesta ja demokratiavaje kasvai-
si entisestään. 

Rooman huippukokouksessa maa-
liskuun puolivälissä tarkastellaan eri-
laisia kehitysvaihtoehtoja komis-
sion puheenjohtajan Jean-Claude 

Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa eletään

nyt poikkeuksellisen 
hektisiä aikoja.

Kahdet vaalit ovat 
ravistelleet yhteiskuntia 

ja talouksia 
voimakkaasti, eli Brexit 

ja Trumpin valinta 
presidentiksi.



13

Unionin ja euro-
alueen ongelmat
osoittavat, että 
talouden, kult-
tuurin ja geopoli-
tiikan osalta liian 
erilaisia valtioita 
ei ole mahdollis-
ta sovittaa yh-
teen tiivistyvässä 
liittovaltiossa.

Junckerin laatiman raportin pohjal-
ta. Junckerin raportissa (valkoinen 
kirja) esitetään viisi vaihtoehtoista 
mallia EU:n suunnaksi. Niistä keskei-
sin on puhdas liittovaltio. Keskuste-
lua jatketaan syksyn kokouksissa ja 
ratkaisun hetket lähestyvät Saksan 
vaalien jälkeen loppusyksyllä.

Unionin ja euroalueen ongelmat 
osoittavat, että talouden, kulttuu-
rin ja geopolitiikan osalta liian erilai-
sia valtioita ei ole mahdollista sovit-
taa yhteen tiivistyvässä liittovaltiossa. 
Euroopan mailla ei ole samanlaista 
yhteistä kulttuuria ja kieltä kuin Yh-
dysvalloissa. Talouksien rakenteelli-
set erot ovat jopa kasvaneet euroaika-
na tuottavuudessa ja kilpailukyvyssä. 
Euro ei ole kaventanut maiden väli-
siä eroja vaan pikemminkin lisännyt 
niitä. Talouskehityksen valtavia ero-
ja onkin jouduttu paikkaamaan tuki-
politiikalla, tulonsiirroilla ja yhteisil-
lä veloilla.

EU:n ei tulisi enää 
laajentua

Varsin yleisesti on nähty, että EU:lla 
olisi vain kaksi vaihtoehtoa: liittoval-
tioksi tiivistyminen tai hajoaminen. 
Sama koskee myös euroaluetta. On 
kuitenkin olemassa myös kolmas tie, 
jossa Euroopan unionista muodostet-
taisiin löyhä itsenäisten valtioiden vä-
linen yhteisö. Yhteisvastuut puret-
taisiin ja talouspolitiikan vastuu olisi 
ensi sijassa kansallisella tasolla. Eu-
roopan parlamentti voitaisiin lopet-
taa. Enintään voitaisiin harkita, että 
EU-tasolle keskitettäisiin vain ulko- 
ja turvallisuuspoliittista päätöksente-
koa sekä koordinointia. 

EU:n ei tulisi enää laajentua. Varsin-
kin Ukraina ja Turkki ovat aivan lii-
an epädemokraattisia ja korruptoitu-
neita maita. Niillä ei voi olla mitään 
asiaa EU:n jäseniksi. Uudella EU:lla 

voisi olla komissio, joka olisi uuden 
löyhän yhteisön yhteistyön sihteeris-
tö ja tiedonhankinnan keskus ilman 
päätöksentekovaltaa. Tällainen mal-
li voisi olla varsin hyvin toimiva käy-
tännössä.

Junckerin vaihtoehdoissa ei ole tätä 
mallia. Hänellä liittovaltion vasta-
kohtana on malli, jossa EU olisi lä-
hinnä yhteismarkkina-alue eli sisä-
markkinat. Tällöin ei olisi yhteistä 
talouspolitiikkaa eikä yhteistä maa-
hanmuutto-, turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikkaa. Komissio ei ilmeises-
ti kannata lainkaan tätä vaihtoehtoa. 
Näiden äärivaihtoehtojen välissä on 
kolme eräänlaista sekamallia (hybri-
dimalli). Näistä yksi on se, että ”jatke-
taan entiseen tapaan”. Tällöin yhteis-
vastuita ei kasvatettaisi nykyisestä.

Saksa päättää 
EU:n kohtalosta

EU:n ja varsinkin euroalueen koh-
talon ratkaisee viime kädessä Saksa. 
Saksa on ollut voimakkaasti sitoutu-
nut euroon. Euro onkin ollut Saksalle 
edullinen ratkaisu, koska euro on ol-
lut Saksan kannalta ”heikko valuut-
ta” jo vuosia. Heikko euro on tukenut 
Saksan loistavaa vientimenestystä. 
Saksan vaihtotaseen ylijäämä on dol-
lareissa laskettuna jopa suurempi 
kuin Kiinan. Italia ja Ranska ovat ta-
loudellisesti pudonneet täysin Saksan 
kyydistä. Niillä on suuria rakenteelli-
sia ja kilpailukyvyn ongelmia ja Itali-
alla vielä paha pankkikriisi. 

Saksa on uusi eurooppalainen suur-
valta. Se on johtava maa sekä talou-

dellisesti että poliittisesti ja se haluaa 
säilyttää tämän roolin itsellään. To-
dellisuudessa Saksa sanelee EU:n ja 
euroalueen tulevien ratkaisujen pää-
linjat. 

Suomen kannalta EU:n ja euroalu-
een tilanne voi muodostua tänä ja 
ensi vuonna hyvin haasteelliseksi. Jos 
populistipuolueet pääsevät valtaan 
jossakin euromaassa (esim. Hollan-
ti, Ranska tai Italia) niin maa voi al-
kaa erota EU:sta ja eurosta. Tällöin 
euro saattaisi jopa hajota. Jos kuiten-
kin vanhat puolueet voittavat kaikis-
sa maissa niin Saksan vaalien jälkeen 
syyskuussa voi alkaa nopeasti tapah-
tua merkittäviä asioita. 

Monet yhteisvastuuta lisäävät hank-
keet ovat silloin pitkälle valmisteltu-
ja. Näitä voivat olla yhteinen talletus-
suoja, yhteinen budjetti euroalueelle, 
jotakin yhteistä verotusta, yhteinen 
suhdannerahasto, EVM:n muutta-
minen Euroopan valuuttarahastoksi 
(EMF/vrt. IMF) ja ajan myötä yhtei-
set velkakirjat (eurobondit). Komis-
siolla on jo esitys yhteisestä talletus-
suojasta, jota parlamentin valiokunta 
on alkanut käsitellä. Yllättävän vä-
hälle huomiolle on Suomessa jäänyt 
se, että parlamentti käsitteli jo helmi-
kuussa Euroopan valuuttarahaston 
(EMF) perustamista. Tämän EMF:n 
puitteisiin luotaisiin euroalueen yh-
teinen budjettikapasiteetti.

Perussuomalaisilla 
tärkeä rooli

Sipilän hallitusohjelman mukaan 
yhteisvastuuta ei saisi enää lisätä 
lainkaan. Tämä oli nimenomaan pe-
russuomalaisten vaatimus. Entä jos 
yhteinen talletussuoja ilmestyy pöy-
dälle syksyllä 2017 tai ensi vuonna? 
Tilanne on Suomelle erityisen han-
kala, jos Saksa on hankkeen takana. 
Nykyisessä ilmapiirissä Saksa taipu-
nee yhteisvastuun lisäämiseen aiem-
min selostetuista syistä. Sosiaalide-
mokraattien liittokansleriehdokas 
Martin Schulz on gallupeissa jo An-
gela Merkelin edellä. Schulz oli pit-
kään Euroopan parlamentin puheen-
johtaja. Vuonna 2015 hän oli mukana 
ns. viiden presidentin raportissa, jos-
sa ehdotettiin euroalueelle täydellistä 
poliittista ja taloudellista unionia eli 
liittovaltiota.

Jos Suomi vastustaisi esim. yhteistä 
talletussuojaa, vastustusta tuskin hy-
väksyttäisiin. Suomi voisi silloin jou-
tua eroamaan eurosta. Suomen on 
kuitenkin hyvin vaikeaa olla histori-
allisista syistä Saksan kantaa vastaan. 
Tämä koskee myös kaikkia muitakin 
yhteisvastuun lisäysehdotuksia.

Perussuomalaisten keskuudes-
sa on syytä käynnistää nopeasti laa-
ja ja perusteellinen keskustelu EU:n 
ja euron kehittämisvaihtoehdoista. 
On luultavaa, että tällainen keskus-
telu syntyy jo puolueen uuden pu-
heenjohtajan valintaprosessin kaut-
ta. Valittava linja ratkaisee myös sen, 
jatkaako puolue hallituksessa vai läh-
teekö se oppositioon. Toisaalta yh-
teisvastuun konkreettinen lisääminen 
saanee vauhtia vasta loppusyksyllä ja 
ensi vuoden aikana, jolloin PS-puolue 
voisi jatkaa hallituksessa. Kohtalon 
ajat tulevat silloin myöhemmin esil-
le, mutta selkeä linja on oltava ajois-
sa valmiina.

TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
      KUVAT LEHTIKUVA
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ASUMISOIKEUSTALOJEN 
eli asojen asukkaiden oi-
keussuoja on ollut heikko sii-
tä lähtien, kun asumismuoto 
vuonna 1990 astui voimaan. 

Espoolainen filosofian toh-
tori ja entinen Suomen Asu-
misoikeusasukkaat ry:n pu-
heenjohtaja Jukka Kilpi 
Espoosta tyrmistyi luettu-
aan ympäristöministeriön 
23.2.2017 julkistaman esityk-
sen uudeksi asumisoikeus-
laiksi. 

Rahat yhtiöiden 
omistajien taskuun

Asoasukkaiden jo pitkään 
uumoilema “suuri puhallus” 
näyttää olevan toteutumassa 
– asukkaat aiotaan laittaa pi-
halle ja talot lihoiksi!

- Asoasukas on sijoittanut 
kaikki kotinsa rakentami-
sen pääomat, maksanut asu-
miskulut, lyhentänyt lainat 
ja hoitanut korot ilman min-
käänlaista päätäntävaltaa asu-

Ympäristöministeriön esitys uudeksi asu-
misoikeuslaiksi on asumisoikeustalojen eli 
asojen asukkaille tylyä luettavaa. 

Asukkaat pihalle 
ja talot lihoiksi!

Asumisoikeustalojen suuri puhallus:

si valtaviin rahavirtoihin il-
man omaa riskiä, haluavat nyt 
realisoida ne itselleen, Kil-
pi kertoo.

- Merkillepantavaa on se, 
että nämä yhtiöt tekevät pa-
rempaa tulosta kuin vapail-
la markkinoilla toimivat kiin-
teistöyhtiöt. Esimerkiksi alan 
suurimman toimijan, Aso-
kotien liikevoittoprosentti 
vuonna 2014 oli 35 prosent-
tia, tuplasti enemmän kuin 
kiinteistösijoitusalalla yleen-
sä. Se tuottaa enemmän kuin 
huumekauppa.

Tuhansien 
prosenttien voittoja

Asoyhtiöiden osakkeen-
omistajat voivat siis odot-
taa omille sijoituksilleen tu-
hansien prosenttien tuottoja. 
Esimerkiksi lähes 12 000 

TA-asuntoa omistavassa Asu-
misoikeus Oy:ssä kaikkea 
päätösvaltaa käyttävien osak-
keenomistajien sijoittama 
osakepääoma on 8 000 euroa, 
eli kiinteistönomistajat ovat 
itse sijoittaneet alle euron per 
asunto!

- Nämä ovat uskomattomal-
ta kuulostavia lukuja, mutta 
uskomaton on järjestelmäkin, 
Kilpi toteaa.

Lakimuutosta on valmistel-
tu kaikessa hiljaisuudessa ja 
asia on pysynyt poissa julki-
suudesta, vaikka Kilpi itse on 
yrittänyt nostaa kissaa pöy-
dälle. Asoyhtiöt ovat vahvo-
ja vaikuttajia ja niillä on po-
liittisia kytköksiä vanhoihin 
poliittisiin puolueisiin, mikä 
saattaa selittää toimittaji-
en haluttomuuden tarttua ai-
heeseen.

- Käytännössä vain perus-
suomalaiset ovat vastustaneet 

laittaa rahat omaan taskuun, 
Kilpi kertoo.

Tuottaa enemmän 
kuin huumekauppa

Kilpi arvelee, että asoyhti-
öiden omistajat, joilla on li-
keisiä kytköksiä tiettyihin 
poliittisiin puolueisiin, ovat 
laskelmoineet hetken olevan 
kypsä “suuren puhalluksen” 
toteuttamiseksi. 

Kiinteistöjen omistajathan 
eivät käytännössä ole sijoit-
taneet taloihin yhtään mitään 
- vain alle prosentin sijoitus-
pääomasta. Loput 99 pro-
senttia pääomista tulee asuk-
kaiden taskuista. Tämä on 
johtanut huonoon hallintoon 
ja asukkaiden rahastukseen.

- Tässä on kyseessä klassi-
nen moraalikato-ongelma. 
Ihmiset, jotka pääsevät käsik-

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Timo Soini muis-
tutti Ylen ensimmäisessä kunta-
vaalien tv-tentissä, että uudessa 
sote-mallissa asiakas valitsee 
palveluntarjoajan itse. Kaikki 
voivat valita, eivät vain rikkaat. 

- Nytkin ihmiset valitsevat: jos 
on rahaa niin yksityisen – tai 
työterveyshuollon, jos on sellai-

nen. Mutta he, jotka ovat kaik-
kein heikoimmassa asemassa, 
eivät voi valita. Heillä ei ole ra-
haa tai työsuhdeturvaa. Lapsi-
perheet, köyhät, eläkeläiset ja 
työttömät.

- Valinta pitää vain tehdä niin, 
että se on oikeudenmukaista, 
kustannuksiltaan siedettävää ja  
ihmisten tarpeisiin perustuvaa. 

Hoidetaan sairauden, ei lompa-
kon perusteella. Minä en ym-
märrä, miksi valinnanvapaus, 
joka nyt onnistuu rahamiehil-
tä ja miljonääreiltä, pitää kaikin 
mahdollisin keinoin pitää pois-
sa köyhiltä, Soini totesi opposi-
tion niskoittelusta.

Soini: Valinnanvapaus kaikille, 
ei vain miljonääreille

misoikeusyhtiöissä. Käy-
tännössä järjestelmän ainoa 
oikeussuoja on ollut, että asu-
misoikeus on asukkaalla py-
syvä ja sen voi siirtää lapsil-
leen. 

- Nyt tämä viimeinenkin oi-
keussuoja halutaan viedä 
pois. Toteutuessaan ympäris-
töministeriön lakiesitys an-
taisi talojen sijoittajaomista-
jille oikeuden vaikka myydä 
talot vapailla markkinoilla ja 

“Tässä on 
kyseessä klassinen

moraalikato-ongelma. 
Ihmiset, jotka 

pääsevät käsiksi 
valtaviin rahavirtoihin 

ilman omaa 
riskiä, haluavat 

nyt realisoida ne 
itselleen.”

“Käytännössä vain 

perussuomalaiset ovat 

vastustaneet 

lakiesitystä.”

- Nämä yhtiöt tekevät parempaa tulosta kuin vapailla 
markkinoilla toimivat kiinteistöyhtiöt, Jukka Kilpi toteaa.
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SASTAMALASSA sattui järkyttä-
vä tragedia, kun itsemurhaa yrittä-
nyt rattijuoppo törmäsi tahallaan 
vastaantulevaan mopoautoon sur-
maten kaksi 17-vuotiasta nuorta. 
Mopoautosta ei jäänyt jäljelle juu-
ri mitään.

Perussuomalaisten kansanedusta-
ja Reijo Hongisto ehdotti jo vuonna 
2013, että mopoautojen sijaan nuo-

rille voisi antaa nopeusrajoittimella 
varustetun pikkuauton.

- Olen poliisiurani aikana joutu-
nut tutkimaan monta mopoautoko-
laria, joissa jälki on ollut karmeaa, 
kun alkaa muovi kolisemaan. Pel-
tiähän mopoautoissa ei ole ollen-
kaan. Nykytekniikalla olisi kuitenkin 
helppo alentaa niin sanotulla lastul-
la normaalin henkilöauton moot-

torin tehoa siten, että ajoneuvon 
suurin rakenteellinen nopeus aleni-
si 45 kilometriin tunnissa, Hongis-
to kertoo.

- Juttelin jo kesällä asiasta nykyi-
sen liikenneministeri Anne Bernerin 
kanssa ja hänen mielestään ajatus 
oli aivan loistava. Hän on näyttä-
nyt ehdotukselleni varovaisen vih-
reää valoa.

Hongisto: Mopoauton sijasta 
oikea auto

Hallitus esittää Ylen hallintoneuvoston asemaa vahvistamista si-
ten, että hallintoneuvosto päättäisi jatkossa yhtiön strategiasta. 

”Ihmisten ajattelun ja 
mielipiteiden ohjailu 
on turhaa”

MEDIASSA on liikkunut hu-
huja, joiden mukaan erityi-
sesti perussuomalaiset halu-
aisivat puuttua suoraan Ylen 
toimitukselliseen sisältöön.

- Tämä ei pidä paikkaan-
sa. Hallituksen esitys Ylen 
hallintoneuvoston roolin 
selkeyttämisestä on kaik-
kien puolueiden yhdessä 
muodostama ja hyväksymä. 
Puolustamme Ylen riip-
pumattomuutta, sanoo pe-
russuomalaisia työryhmäs-
sä edustanut kansanedustaja 
Ritva Elomaa.

- Hallintoneuvosto ei tule 
millään tapaa vaikuttamaan 
ohjelmien sisältöön. Sen roo-
li on selkeästi rajattu Yleisra-
diota koskevassa laissa. Jat-
kossa hallintoneuvostolla 
voisi olla mahdollisuus kuul-
la esimerkiksi asiantuntijoita 
koskien yhtiön toimintaa. Yle 
tulee ehdottomasti pitää po-
liittisesti riippumattomana.

”Hella Wuolijoen 
haamu pitää ajaa pois”

Ylen parlamentaarisen työ-

ryhmän jäsenenä toiminut 
Teuvo Hakkarainen kertoo 
kansalaisilta tulevan paljon 
palautetta Ylen poliittisesta 
riippumattomuudesta.

- Usein toimitustyöstä välit-
tyy sellainen vaikutelma, että 
aihevalinta tai painotus ei-
vät ole puolueettomia. Nyky-
päivänä tietoa on rajattomas-
ti saatavilla, joten ihmisten 
ajattelun ja mielipiteiden oh-
jailu on turhaa. Hella Wuoli-
joen haamu pitää ajaa Yleltä 

pois. On tärkeää, että veron-
maksajien kriittisiäkin mie-
lipiteitä tuodaan esille. Mak-
savathan he Ylen toiminnan, 
Hakkarainen sanoo.

”Parantamisen 
varaa on”

Yleisradion uutis- ja ajan-
kohtaistoiminnan vastaava 
päätoimittaja Atte Jääske-
läinen ilmoitti, että Ajanta-
sa-radio-ohjelmassa aletaan 
keskustella viikoittain Ylen 
journalismista yleisön kanssa.

- Tämä on hyvä avaus, joka 
voi lisätä kansalaisten luotta-
musta Yleä kohtaan. Vaikka 
valtaosa suomalaisista luottaa 
edelleen yhtiön uutisointiin, 
parantamisen varaa aina on. 
Yle on koko kansan media. Se 
ei saa olla hallituksen, oppo-
sition eikä minkään yksittäi-
sen puolueen äänitorvi, Elo-
maa toteaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Asoyhtiöt ovat 
vahvoja vaikut-
tajia ja niillä on 
poliittisia kyt-
köksiä vanhoi-
hin poliittisiin 
puolueisiin.

Ylen poliittinen riippumattomuus varmistettava

“On tärkeää, 
että veron-
maksajien

kriittisiäkin 
mielipiteitä

tuodaan 
esille.”

lakiesitystä, ja ilman heitä se 
olisi varmaan mennyt jo läpi, 
sanoo Kilpi.

Taustalla vahvoja 
puolueyhteyksiä

Kun asukas tekee itse pää-
omasijoituksia kiinteistöyh-
tiöön, on selvää, että tämä 
varallisuus on perustuslais-
sa määritellyn omaisuuden-
suojan piirissä. Kuitenkin laki 
halutaan säätää tavallises-
sa lainsäätämisjärjestyksessä, 
vaikka kyseessä on selkeäs-
ti perustuslain vastainen laki-
muutos.

Miksi ympäristöministeriö 
tällaista lakimuutosta on aja-
massa? Sitä on Kilven mu-
kaan vaikea sanoa, mutta spe-
kuloida voi aina. Esimerkiksi 
keskustan linkit puhalluksen 
edunsaajiin ovat selvät, sillä 

puoluetta lähellä olevat sää-
tiöt ovat suuromistajia TA-
konsernissa, maan toiseksi 
suurimmassa asumisoikeus-
asuntojen omistajassa. 

Suurimman asumisoikeus-
yhtiön, Asokotien jäljet puo-
lestaan johtavat demareihin, 
sillä sen omistavan Asunto-
säätiön taustalla kummittele-
vat muiden muassa Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK sekä Vuokralaisten 
keskusliitto VKL.

- Asoyhtiöiden korporatii-
visesta rakenteesta ja niiden 
puolueyhteyksistä voitaneen 
hakea selitystä sille, miksi täl-
laista lakia on luonnosteltu. 
Uskon ja toivon, että perus-
suomalaiset pystyy tämän es-
tämään, Kilpi pohtii.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA 
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EN näe siinä mitään järkeä, 
että olen erossa lapsista muu-
taman satasen takia. Mie-
luummin olen kotona kuin 
että lapset olisivat päiväkodis-
sa tai kerhoissa päivät pitkät. 
Sitä paitsi haluan olla koto-
na lasten kanssa. Haluan itse 
pitää huolta siitä, että lapset 
voivat hyvin, helsinkiläinen 
Minni Lindberg sanoo.

Lindberg muutti puoli vuot-
ta sitten Australiaan tulevan 
lapsensa isän luokse, mutta 
maaliskuun alussa perhe tuli 
takaisin Suomeen.

- Mieheni menetti siellä työ-
paikan, joten oli pakko tulla 
kotiin. Emme saa tukia sinne, 
ja koska olemme siellä maa-
hanmuuttajia, emme saa tukia 
sieltäkään. 

Penniä pitää venyttää

Lindberg kävi juuri laitta-
massa hakemukset Kelaan ko-
tihoidontuesta.

- En ymmärrä niitä, jotka sa-
novat, että senkö takia hankit 
lapsia, että tulisit rikkaaksi. 
Vaikka Suomen tukijärjestel-
mä onkin hyvä, ei sillä pitkäl-
le pääse. Kyllähän sillä elää, 
mutta jos joku asia menee rik-
ki, uuteen ei ole varaa. Nyt pi-
täisi ostaa uudet talvivaatteet, 
kun tultiin Suomeen, mutta 
niihin ei tahdo löytyä rahaa. 
Olen etsinyt vaatteita mah-
dollisimman halvalla löytö-
nurkista. 

Tänään Lindberg aikoo 
mennä Hurstin hävikkiautolle 
hakemaan ruokatarvikkeita. 
Hopesta Lindberg käy hake-
massa vaatteita ja leluja. 

Helsinkiläinen Minni Lindberg, 31, on kahden koulu-
ikäisen ja yhden taaperoikäisen lapsen äiti. Lindberg 
on ollut käytännössä parikymppisestä lähtien koto-
na, lukuun ottamatta sosiaalialan opintojaan. 

“Haluan hoitaa 
lapset kotona”

voa: naisella on feminiininen 
rooli kotona, miesten rooli on 
taistella maailmalla ja viedä 
ruoka pöytään. Isällä on tie-
tenkin hyvä olla mahdollisuus 
isyyslomaan, mutta lopul-
ta äiti on se, joka on lapsien 
kanssa kotona. 

- Joka tapauksessa tämän 
asian täytyisi olla jokaisen 
oma valinta, haluaako olla 
uraihminen vai haluaako olla 
kotona lasten kanssa. Asian 
päätöstä ei ainakaan pitäisi 
antaa valtion tai kunnan pää-
tettäväksi. 

Itse asiassa Lindbergin mie-
lestä parasta olisi, jos äiti voi-
si tehdä osan kotona olemisen 
ajasta töitä, eikä se vaikuttai-
si tukiin. 

- Uskoisin, että jokainen nai-
nen, joka on ollut pitkään ko-
tona, haluaisi palata töihin, 
mutta senkin pitäisi olla per-
heen oma päätös. Valtion ja 
kunnan pitäisi tukea tällais-
ta mallia. 

Mies tuo rahan kotiin

Kotihoidontuen uudistus-
ten tausta on ajatus siitä, että 
isiä kannustettaisiin olemaan 
kotona. Lindbergin mielestä 
tämä on alkuperäistä, toimi-
vaa ajatusta vastaan.

- Ihan takuulla isät haluaisi-
vat olla kotona lastensa kans-
sa, mutta koska miehet yleen-
sä tienaavat enemmän, on 
taloudellisesti järkevämpää, 
että äidit ovat kotona. Se, joka 
tienaa vähemmän, jää kotiin. 

Lindbergin mielestä on äly-
töntä, että vanhaa hyvää mal-
lia pitäisi muuttaa.

- Ei ole luontaista, että äi-
dit joutuisivat jättämään lap-
sensa kotiin. Naisen paikka on 
kotona hoitamassa lapia ja te-
kemässä ruokaa, mies tuo ra-
han kotiin. 

Lindbergin mielestä ny-
ky-yhteiskunnassa on pakko-
mielteistä muuttaa asioita.

- Kotihoidontuen muutok-
sissa yritetään mielestäni teh-
dä naista mieheksi ja miestä 
naiseksi. Ei ole mielestäni mi-
tään järkeä repiä äitiä työelä-
mään vasten hänen tahtoaan. 

Lindberg ei usko, että isät 
edes viihtyisivät kotona las-
ten kanssa. 

- Isien päät eivät edes kes-
täisi olla kotona pidempiä ai-
koja. 

Jokaisen oma päätös

Naisen kuuluu olla koto-
na lasten kanssa, Lindberg sa-
noo. 

- Sehän on juuri sitä tasa-ar-

Kolmen lapsen äidille valinta oli selvä:

Kotihoidontukeen 
ei saa koskea

Lindbergin mielestä on myös 
hassu ajatus, että kotihoidon-
tukea leikattaisiin yli kaksi-
vuotiaiden vanhemmilta. 

- Mistä sitä enää leikataan, 
kun ei ole mistä leikata? Oi-
keastihan leikkaus ei olisi ke-
neltäkään muulta pois kuin 
lapsilta. Uskon, että suuri osa 
äideistä olisi mielellään koto-
na lasten kanssa, jos se vaan 
olisi mahdollista taloudelli-

Minnin poika on 11-vuotias, tyttö on yhdeksän ja nuo-
rimmainen täyttää elokuussa kaksi. Vatsa-asukki syntyy 
vuoden lopussa.

- Tietenkin joku 
hieno työ, josta 
maksetaan hyvin, 
olisi hyvä asia, 
mutta lähihoita-
jana palkka on 
surkea. Mieluiten 
olen kotona omien 
lasten kanssa ja 
varmistan, että he 
voivat hyvin, Min-
ni Lindberg sanoo. 

JÄMSÄN kaupunginvaltuustossa teh-
tiin päätös hakeutua kokeilualueeksi, 
jossa luovutaan pakollisesta ruotsin 
kielen opetuksesta, mikäli Sipilän hal-
litus aloittaa hallitusohjelmassa luva-
tun alueellisen kielikokeilun.

Jämsän valtuuston tahdonilmai-
sua voidaan pitää jopa historiallisesti 
merkittävänä, sillä aikaisemmin jous-
tavampaa kielipolitiikkaa on vaadittu 

vain Itä-Suomessa johtuen alueelli-
sista tarpeista venäjän kielen osaami-
seksi, kirjoittaa Vapaa kielivalinta ry:n 
puheenjohtaja, professori Ilmari Ros-
tila Iltalehden blogissaan.

- Keskisuomalaisen kaupungin kan-
ta kielipoliittisen joustavuuden puo-
lesta heijastelee yleisemmin suomen-
kielisten näkökulmaa. Jämsä toi asian 
toivottavasti koko Suomen kunta-

päättäjien pöydälle, Rostila kirjoittaa.
Asia yhdisti yli puoluerajojen ja kie-

likokeilun puolesta äänesti kahdek-
san perussuomalaista, viisi keskus-
talaista, neljä sosialidemokraattia, 
kolme Uuden Jämsän valtuutettua 
sekä yksi valtuutettu kokoomuksen, 
kristillisdemokraattien ja vasemmis-
toliiton ryhmistä.

Jämsä hakeutuu vapaaehtoisen ruotsin opetuksen kokeilualueeksi
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Perussuomalaiset vaativat, että hallitusoh-
jelmaan kirjattu kielikokeilu pitää käynnistää 
pikaisesti ja mahdollisimman laajana. 

Ensi askel kohti pakko-
ruotsista vapautumista

Kielikokeilu viimein käyntiin

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustajat ja kielivapaustyöryh-
män jäseninä toimivat Simon 
Elo ja Sami Savio ovat tyytyväi-
siä eläkkeellä olevien opetus-
neuvoksien Anna-Kaisa Mus-
taparran ja Liisa Jääskeläisen 
mielipidekirjoitukseen Helsin-
gin Sanomien verkkosivuilla.

Mustaparran ja Jääskeläisen 
mukaan ”Pohjoismaiden ulko-
puolella suomella ja ruotsilla 
on vähän käyttöä. Suomen kie-
litaitovarannon korjaaminen 
edellyttää ruotsin kielen pakol-
lisuudesta luopumista.” Lopuk-
si opetusneuvokset toteavat, 
että ”jokaista suomenkielistä ei 
tule enää pakottaa lähes ident-
tiseen kielitaitoprofiiliin.”

- Tarvitaan näköjään eläköity-
minen, että voi kertoa perus-
tellun kriittisen mielipiteensä 
kielipolitiikasta. Toivottavas-
ti opetusneuvoksia ei leimata, 
vaan heidän esityksensä ote-
taan vakavasti, Elo sanoo.

- On erinomaisen hienoa, että 
perussuomalaisten vaatimus 
kielitaitomme kehittämisek-

si saa tukea arvovaltaisilta ta-
hoilta. Työmme kohti kansa-
laisia palvelevaa järkevämpää 
kielipolitiikkaa etenee. Hallitus-
ohjelmaan kirjattu kielikokei-
lu pitää käynnistää pikaisesti ja 
mahdollisimman laajana, Sa-
vio vaatii.

”PS:n ohjelmassa jo kauan”

Pakkoruotsista vapautumi-
sen ensimmäinen askel otetaan 
tänä vuonna, kun alueellinen 
kielikokeilu käynnistyy eri puo-
lilla Suomea. Perussuomalaiset 
on perustanut kielivapaustyö-
ryhmän tarkkailemaan kokeilun 
edistymistä ja valmistelemaan 
suunnitelmaa siitä, kuinka kie-
livapaus voitaisiin toteuttaa eli 
pakkoruotsi lakkauttaa tulevai-
suudessa koko Suomessa.

- Vapaaehtoinen kielivalin-
ta on sisältynyt jo kauan perus-
suomalaisten ohjelmaan, ja sii-
hen liittyvä kokeilu on kirjattu 
vaatimuksestamme myös ny-
kyiseen hallitusohjelmaan. Kie-
likokeilu on yksi askel kohti 

vapaata kieltenopiskelua. Va-
paaehtoisuus johtaa parempiin 
oppimistuloksiin, ja monipuoli-
nen kieltenosaaminen palvelee 
vientiyritystemme kilpailuky-
kyä, Savio toteaa.

Pakkoruotsia ei tarvita

Pohjoismaiden neuvoston jä-
senenä toimiva Elo ei ymmärrä 
näkemystä, jonka mukaan pak-
koruotsia tarvitaan Pohjoismai-
sen yhteistyön vuoksi.

- Pohjoismaiden Neuvoston 
Suomen valtuuskunta esittää, 
että suomen kielestä tehtäi-
siin neuvostossa tasavertainen 
työkieli. Esitys on saanut vah-
van kannatuksen. Kielitaidosta 
on aina hyötyä, mutta suomen-
kielinen suomalainen on ai-
van yhtä pohjoismaalainen kuin 
muutkin, Elo linjaa.

Perussuomalaisten kieliva-
paustyöryhmään kuuluvat Sam-
po Terho (pj.), Juho Eerola, Si-
mon Elo, Ritva Elomaa, Laura 
Huhtasaari, Sami Savio ja Vil-
le Tavio.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Ville Tavio jätti edus-
kunnassa kirjallisen kysymyksen 
laittomasti maassa olevien ko-
koontumisesta julkisella paikal-
la. Tavio on huolissaan siitä, että 
valtiovalta on sallinut laittomasti 
maassa olevien henkilöiden leiriy-
tyä viikkokausia Helsingin ydinkes-
kustassa.

Tavion mukaan on lakia ja järjes-
tystä halveksivaa, että laittomas-
ti maassa olevien henkilöiden salli-
taan organisoitua tällä tavoin. 

- Näin organisoidut laittomasti 
maassa olevat henkilöt kannusta-
vat systemaattiseen kansalaistotte-
lemattomuuteen, kun he kannus-
tavat vastaavassa tilanteessa olevia 
jäämään laittomasti maahan.

Tavio katsoo, että laittomasti 
maassa olevat leiriytyjät pyrkivät 
vaikuttamaan Suomen kansalaisiin 
siten, että nämä eivät enää luottai-
si tuomioistuimien laillisesti teke-
miin päätöksiin. Tavio pitää turval-
lisuuspoliittisesti vaarallisena, jos 
toisten maiden kansalaisten salli-
taan saapua Suomeen luvatta vas-
tustamaan oikeusvaltiota.

Tavio: Miksi paperittomat saavat leiriytyä Helsingin keskustassa?

PERUSSUOMALAISTEN linja-
uksen mukaan nykyinen koti-
hoidontuki jätetään sellaiseksi 
kuin se nyt on. Puheenjohta-
ja Timo Soini on todennut use-
aan kertaan, että perussuoma-
laiset ei hyväksy minkäänlaisia 
muutoksia kotihoidontuelle. 

Soini on ottanut myös blo-
gikirjoituksessaan kantaa ko-
tihoidontuen säilyttämiseksi 
nykyisessä muodossa. Perus-
suomalaisten perhepolitiikan 
ydin on perheiden itsemäärää-
misoikeus. 

- Suomen ja hallituksen pi-
tää tukea ja kunnioittaa todel-
lista valinnanvapautta hoitaa 
lapset kotona selkeänä vaih-
toehtona päivähoidolle. Viisas 
perhepolitiikka ei sanele vaan 
antaa päätösvallan perheille.

Hallituksessa on erilaisia mie-
lipiteitä kotihoidontuesta. Kes-
kusta olisi valmis aloittamaan 
uudistuksen valmistuksen seu-
raavalla hallituskaudella, ko-
koomus haluaisi muuttaa per-
hevapaita vaikka heti. 

PS: Kotihoidontukeen ei kajota

sesti.
Lindbergin mielestä on las-

ten etu, jos vanhemmat voi-
vat olla kotona. 

- Lasten pitää antaa elää 
stressitöntä elämää mahdol-
lisimman pitkään. Työssä-
käyvien vanhempien kanssa 
elämä on helposti suoritta-

mista ja kellon kanssa kilpaa 
juoksemista. Oikeasti lapset 
eivät välitä rahasta, niille tär-
keintä on yhdessäolo. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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HELSINGIN Perussuoma-
laisten kuntavaaliehdokas 
ja kaupungin varavaltuutet-
tu Mari Rantanen arvostelee 
kaupungin päätöstä möyriä 
uusiksi omaishoitajien tuet. 

Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveysviraston viras-
topäällikön antaman ohjeen 
mukaan liki 4 000 omaishoi-
tajan tuet syynätään kun 
omaishoidon tuen maksuluo-
kat ja tuen kriteerit muuttui-
vat helmikuun alusta alkaen. 

Yhteydenottoja 
omaishoitajilta

Rantanen on monivam-
maisen lapsensa omaishoi-
taja ja hän on saanut run-
saasti yhteydenottoja muilta 
omaishoitajilta. 

- Ihmiset ovat tyrmistyneitä. 
Kaupunki kiristää omaishoi-
tajien rahallista tukea ja leik-
kaa vapaapäiväoikeuksia. 
Tämä saattaa merkitä sato-
jen ihmisten tippumista tu-
kien ulkopuolelle, Rantanen 
kertoo. 

Uudistuksen myötä tuki-
luokkia on entisen neljän si-
jaan kolme ja jo tukea saavien 
perheiden tilanne arvioidaan 
uudestaan kuluvan vuoden 
aikana. 

- Esimerkiksi työssäkäyvän 
omaishoitajan tuki tippuu 
alimmalle tasolle ja vapaapäi-
vät kahteen kuukaudessa, oli 
hoidettavan kunto mikä ta-
hansa, Rantanen kummas-
telee. 

Omaishoito on yksi hallituksen kärkihank-
keista. Kunnat ja kaupungit saavat lisää ra-
haa omaishoitajien tukemiseen, mutta silti 
toiset kiristävät tukikriteerejä.

“Inhimillisyyttä 
päätöksentekoon” 

PERUSSUOMALAISET halua-
vat varmistaa, että EU:n ahtaalle 
ajamat suomalaisviljelijät pysty-
vät jatkamaan toimintaansa. 

- Suomalaisen maataloustuo-
tannon säilymisellä on suuri 
merkitys myös muun elintarvi-

kesektorin sekä siihen liittyvien 
työpaikkojen säilymisen kan-
nalta maassamme. Kehotam-
me lämpimästi kansalaisia tu-
kemaan kotimaista tuotantoa 
entistä vahvemmin omissa os-
topäätöksissään: osta suoma-

Perussuomalaiset haluavat tehdä kaikkensa, 
että suomalaisten pienten ja keskisuurten 
perheviljelmien kannattavuus paranisi. Tämä 
tapahtuu esimerkiksi tukemalla sukupolven-
vaihdoksia.

PS: Ostakaa puhdasta, kotimaista ruokaa

PS puolustaa huolissaan olevia omaishoitajia:

Omaishoitaja tekee työ-
tään rakkaudesta - usein 
läpi vuorokauden viikon 
jokaisena päivänä.

den arvioitavaksi, Rantanen 
vaatii. 

Rantanen huomauttaa, että 
omaishoitajien tekemä arvo-
kas työ tuo merkittäviä sääs-
töjä kaupungille. 

- Kaupunki käyttää 
omaishoitoon 38 miljoonaa 
euroa tänä vuonna. Mikäli jo-
kaisen hoidettavan vuoro-
kausimaksu olisi kodin ulko-
puolella 100 euroa, niin siitä 
koituisi kaupungille 140 mil-
joonan euron lasku, Ranta-
nen laskee. 

Uhkakuvat 
myönnetään 

Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimialan toi-
mialajohtaja Juha Jolkko-
nen ei kommentoinut asiaa 
Perussuomalainen-lehdel-
le, vaan delegoi vastaamisen 
alaiselleen. 

- Käytännössä muutos mer-
kitsee sitä, että joillakin 
omaishoitajilla tuki voi tip-
pua ja joillakin se voi nous-
ta, toteaa omaishoitoasioiden 
kanssa työskentelevä Idän 
palvelualueen johtaja Merja 
Etholén-Rönnberg Helsin-
gin kaupungista. 

Etholén-Rönnberg peruste-
lee muutosta sillä, että omais-
hoidon tuen myöntämis-
perusteita ei ole päivitetty 
Helsingissä kahteenkymme-
neen vuoteen. 

- Edun poistuminen on iso 
juttu ja joillekin se merkitsee 
paljon. Kuitenkin tavoitteena 
on, että kaikkien perheiden 
asia tulisi hyvin hoidettua. 
Jos tapahtuu omaishoidon 
tuen piiristä tippumista, niin 
sitten perhettä tuetaan muil-
la tavoilla, Etholén-Rönnberg 
kertoo. 

“Omaishoitaja 
tekee työtä 
rakkaudesta”

Perussuomalaisten ansiosta 
hallitus muutti viime vuon-
na omaishoitolakia, jonka pe-
rusteella kaikki sopimuksen 
tehneet omaishoitajat saivat 
oikeuden vähintään kahteen 
vapaavuorokauteen kuukau-
dessa. 

- Omaishoitaja tekee työ-
tään rakkaudesta ja kysees-
sä on luottamustehtävä, jota 
tehdään usein läpi vuorokau-
den viikon jokaisena päivänä. 
Hallitus lisäsi omaishoitajien 

tukemista ja vapaapäivät ovat 
tarpeen jaksamisen kannalta, 
Rantanen sanoo. 

Kaupungin linjaus 
oudossa valossa

Omaishoito on yksi hallituk-
sen kärkihankkeista ja valtio 
korvaa lain tuomat kustan-
nukset kunnille. Tälle vuo-
delle rahaa myönnettiin 75 
miljoonaa ja kahdelle seuraa-
valle vuodelle 95 miljoonaa 
euroa. 

- Helsingin linjaus näyttäy-
tyy tässä mielessä oudossa 
valossa. Kaupunki on saanut 
lisää rahaa omaishoitajien tu-

laista, perussuomalaisten ruo-
kapoliittisen selonteon esitellyt 
kansanedustaja Ritva Elomaa 
kehottaa.

Lisätään kotimaista 
lähiruokaa

Perussuomalaisten mieles-
tä myös kouluissa, päiväkodeis-
sa ja sairaaloissa tulisi käyttää 
enemmän kotimaista lähiruo-
kaa.

- Kun maataloustuotanto tur-
vataan, pystymme takaamaan 

kotimarkkinoidemme toimi-
vuuden myös jatkossa. Samal-
la tulee huomioiduksi myös 
maamme huoltovarmuus. Mei-
dän politiikassamme suomalai-
nen työ on etusijalla.

- Kuluttajilla on oikeus saada 
varmuus siitä, missä ja millai-
sissa olosuhteissa ruoka tuote-
taan. Tätä myös tuore ruokapo-
liittinen selonteko pitää varsin 
keskeisenä asiana. Hallituksem-
me panostaakin siihen, että ku-
luttajat voivat valita lautasel-

leen entistä maukkaampaa ja 
terveellisempää ruokaa, joka 
on tuotettu lähellä, kestävästi ja 
turvallisesti, Elomaa kertoo.

Puhtaasta ruuasta 
vientivaltti

Perussuomalaiset peräänkuu-
luttavat ruuan arvostuksen nos-
tamista.

- Laadukas ruoka edistää ter-
veyttä. Olemme huolissamme 
siitä, että esimerkiksi tuontiruu-
an lisääntyminen markkinoilla 
voi lisätä myös erilaisten epide-
mioiden mahdollisuutta, Elo-
maa huomauttaa.

“Helsingin 
linjaus näyttäytyy 
oudossa valossa. 

Kaupunki on 
saanut lisää rahaa 

omaishoitajien 
tukemiseen, mutta 

kiristääkin
tukikriteereitä.”

Kylmää kyytiä 
Helsingissä

Rantanen teki viime vuo-
den lopussa talousarviokäsit-
telyn yhteydessä kaupungin-
valtuustolle ponnen, etteivät 
omaishoitajat joutuisi sääs-
töjen kohteeksi kuluvan vuo-
den budjetissa. 

Perussuomalaiset kannatti-
vat esitystä. Sitä vastusti ai-
noastaan sosiaali- ja terveys-
lautakunnan puheenjohtaja, 
SDP:n Maija Anttila, joka 
äänesti Rantasen inhimillistä 
esitystä vastaan. 

- Anttilan äänestyspäätös 
ja kaupungin linjaukset ovat 
kylmiä omaishoitajia koh-
taan. Koko prosessi on pel-
kästään virkamieslähtöistä eli 
se ei ole kulkenut demokraat-
tisen päätöksenteon kautta. 
Tämä asia täytyy saada uu-
delleen luottamushenkilöi-
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VOISIMME lähteä miettimään, 
missä määrin pienet sosiaa-
lietuudet voisivat olla verot-
tomia jossain vaiheessa. Tuki-
rahoja ei todellakaan käytetä 
ulkomaan matkoihin vaan ne 
kuluvat arjen menoihin. Pie-
net tuet jäävät käytännössä 
kansalliseen kulutukseen, so-
siaali- ja terveysministeri Pirk-
ko Mattila sanoo.

Pienituloisten tukeminen on 
tärkeää perussuomalaisille.

– Sosiaalietuutta ei voi ver-
rata palkkatuloon, mutta pie-
nelläkin tukisummalla on 
iso asia perheelle, kun yrite-
tään selvitä arjessa laskujen ja 
maksujen kanssa.

Kunnissa tehdään 
erilaisia päätöksiä

Yhteiskunnan näkökulmas-
ta omaishoitajien tekemä työ 
säästää vuosittain huomatta-
van rahasumman muista hoi-
tokustannuksista. Hallitus 
muutti omais- ja perhehoi-
tajia koskevaa lainsäädäntöä 
viime vuonna.

– Laki ei ole muuta tehnyt 
kuin lisännyt omaishoitaji-
en oikeutta vapaaseen, ja hei-
tä tukevia palveluja on tullut 
lisää. Niistä esimerkkinä voi-
daan mainita esimerkiksi hy-
vinvointi- ja terveystarkas-
tukset.

Ministeriä mietityttävät joi-

denkin kuntien tulkinnat, että 
omaishoidon kriteerejä pitäi-
si kiristää.

– Peräänkuulutan, että lain 
tarkoitus on erilainen eli 
omaishoidon tukeminen. Nyt 
tullaan kuitenkin kunnallisen 
itsehallinnon piiriin, eli kun-
nat voi tehdä erilaisia pää-
töksiä.

”Hallitus ei ole 
kuntien kukkarolla”

Mattila muistuttaa, että kun-
nat voivat tehdä myös pa-
rempia päätöksiä ja myöntää 
lain määräämää minimita-
soa enemmän vapaapäiviä 
omaishoitajille. Tukiasioihin 
vaikuttaa usein kuntien talou-
dellinen tilanne.

– Tämä hallitus ei ole valti-
onosuuksien kautta ollut kun-
tien kukkarolla, vaan niiden 
taloutta on pyritty vahvista-
maan, Mattila toteaa. 

Terveyspalveluiden järjes-
tämisvastuu siirtyy kunnil-
ta maakunnille vuoden 2019 
alussa. 

– Silloin on hyvä mahdol-
lisuus ottaa käyttöön par-
haat mahdolliset alueelliset 
ja yhdenmukaiset käytännöt 
omaishoidon tukemiseksi, 
Mattila arvioi.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan 
mielestä omaishoitajien saama taloudellinen 
tuki voisi olla verovapaata.

Omaishoitajien 
taloudellinen tuki 
verottomaksi

Mattila ehdottaa:

- Kaupunki käyttää 
omaishoitoon 
38 miljoonaa euroa 
tänä vuonna. Mikäli
 jokaisen hoidettavan 
vuorokausimaksu 
olisi kodin ulkopuolella 
100 euroa, niin siitä
koituisi kaupungille 
140 miljoonan
euron lasku, 
Mari Rantanen 
muistuttaa.

Helsingissä 

omaishoitajat 

pelkäävät 

pahinta

- Tässä yhteydessä haluamme 
kiinnittää huomiota niin eläin-
ten terveyteen kuin siihen, että 
elintarvikkeet säilyvät jatkossa-
kin geenimuuntelusta vapaina 
maassamme. Tämä voi olla suo-
malaisen maatalouden vienti-
valtti jo lähitulevaisuudessa.

Luomutuotannon 
edellytykset säilytettävä

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmän mielestä luomutuo-
tannon edellytykset pien- ja 
perheviljelmillä on säilytettävä 
koko Suomessa.

- Sekä lähiruokatuotannon 
että luomutuotannon laajentu-
miselle on turvattava riittävät 
puitteet, jotta maatalous elin-
keinona ja luomuviljely ovat 
kannattavia. Sen, kuinka paljon 
luomutuotanto lopulta kasvaa, 
päättävät viime kädessä kulut-
tajat, Elomaa toteaa.

Kotimaista kalaa 
ruokapöytiin

Perussuomalaiset haluavat tu-
kea ja helpottaa uusien myynti-
kanavien syntyä niin, että tuo-
tanto kohtaa kysynnän entistä 

paremmin. Tämä edellyttää, 
että viljelijöille tarjotaan apua ja 
palveluja kansainvälistymiseen 
ja markkinointiin, kuten muille-
kin yrittäjille.

- Hallituksemme kiinnittää eri-
tyistä huomiota ns. siniseen 
biotalouteen eli kalastukseen. 
Tavoitteena on kotimaisen ka-
lan osuuden merkittävä lisäys 
ruokapöydissämme. Tämä ol-
koon yksi tärkeimmistä ruoka-
poliittisista tavoitteistamme täl-
lä hallituskaudella.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

kemiseen, mutta kiristääkin 
tukikriteereitä. Laki ei sitä 
edellytä eli ilmeisesti säästö-
jä tässä haetaan, Rantanen to-
teaa. 

Myös Omaishoitajat ja lä-
heiset -liitto pitää valitetta-
vana lain muutoksista Hel-
singin ja muiden kuntien 
tekemiä tulkintoja, jotka ovat 
johtaneet omaishoitoperhei-
den toimeentulon ja arjes-
sa selviytymisen heikkene-
miseen. 

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO
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HELSINKILÄISET ovat jo 
muutaman vuoden saaneet 
ihmetellä julkisuudessa ollut-
ta suunnitelmaa, jonka mu-
kaan kaupunkiin oltaisiin ra-
kentamassa suurmoskeija eli 
islaminuskoa tunnustavien 
temppeli.

Kulisseissa moskeijaa vei-
vaavat lähinnä kolme kan-
salaisjärjestöä; Suomen 
Muslimiliitto, Suomen Mus-
liminaiset ja Kulttuuri- ja 
uskontofoorumi Fokus ry. 
Nämä tahot toimivat nykyi-
sin moskeijan puolesta myös 
Oasis-säätiössä, joka perus-
tettiin viime joulukuussa 
moskeijan edistämiseksi ja 
tukemiseksi.

Moskeija halutaan 
paraatipaikalle

Kansalaisjärjestöjen toi-
veissa olisi saada Helsinkiin 
mahdollisimman suuri mos-
keija mahdollisimman hyväl-
lä sijainnilla. Järjestöt ovat 
tehneet Helsingin kaupungil-
le tontinvarausesityksen, jos-
sa esitetään moskeijalle paik-
kaa Helsingin Hanasaaresta, 
Sörnäisten rantatien varrelta. 
Paikan välittömässä läheisyy-
dessä on metroasema.

Tontinvarausta on tarkoi-
tus käsitellä ensin kaupun-
gin kiinteistölautakunnas-
sa, joka voi esittää varausta 
kaupunginhallitukselle. Kau-
punginhallituksen tehtävä on 
valmistella valtuustossa käsi-
teltävät asiat.

Järjestön toiveiden mukaan 

Helsingin kaupunki myö-
hemmin joko vuokraisi tai 
myisi tontin, jolloin moskei-
jan rakentaminen voitaisiin 
aloittaa erilaisten lupamenet-
telyjen jälkeen. Hanasaaren 
lisäksi on ollut esillä muita-
kin, vaihtoehtoisia paikko-
ja moskeijalle. Vielä tällä het-
kellä hankkeen toteutuminen 
on kuitenkin epävarmaa.

Helsingin kaupunki ei to-
dennäköisesti ehdi enää ottaa 
kantaa asiaan, vaan päätöksiä 
tehdään vasta kevään kunta-
vaalien jälkeen.

Helsinki tarvitsee 
asuntoja, ei moskeijaa

Helsingin perussuomalais-
ten valtuustoryhmä ja Pe-
russuomalainen Helsinki il-
moittivat jo viime vuonna 
vastustavansa moskeijan ra-
kentamista. PS-vaikuttajat 
huomauttivat muun muas-
sa, ettei moskeija ole yleis-
hyödyllinen hanke, jota tulisi 
edistää veronmaksajien va-
roilla tai muutenkaan tont-
tien luovuttamisella.

Helsinkiin tarvitaan perus-
suomalaisten mielestä pi-
kemminkin uusia asuntoja ja 
veronmaksajia asuntoihin. 
Moskeijan verotuotto on nol-
la. Perussuomalaiset toivat 
esille myös esille hankkee-
seen liittyvät lukuisat turval-
lisuusriskit, kuten todennä-
köisyyden uskonnollisten 
ryhmien välienselvittelyihin 
moskeijan liepeillä.

Perussuomalainen Helsin-

Nyt kannattaa miettiä tarkkaan, ketä äänestää Helsingin 
kaupunginvaltuustoon, sillä päätökset kaavaillusta suur-
moskeijasta tehdään kevään kuntavaalien jälkeen. Perus-
suomalainen Helsinki vastustaa hanketta yksimielisesti.

“Vaarallinen ja 
kallis riskihanke”

PS ei hyväksy Helsinkiin kaavailtua suurmoskeijaa

ki ry:n puheenjohtaja Mark-
ku Saarikangas kertoo, ettei 
Helsingin kaupunginhalli-
tus ole ehtinyt tehdä moskei-
jan tonttia koskevassa asiassa 
päätöksiä.

- Moskeijan tonttiasiasta 
täytyisi päättää kaupungin-
hallituksessa, jossa sen pitäisi 
ensin mennä läpi ja vasta sit-
ten moskeija-asia voisi men-
nä valtuustoon. Nyt olemme 
jo niin lähellä kuntavaaleja, 
että tuskinpa nykyinen val-
tuusto ehtii tähän puuttua.

- Ensi alkuun kyse olisi ton-
tista, eli löytyykö sellaista 
edes. Hanasaarta on esitet-
ty paikaksi, mutta se on hy-
vin kallista aluetta. Siihen on 
jo suunniteltu rakennettavak-
si asuntoja, joten on kyseen-
alaista, miksi tontti pitäisi an-
taa jollekin uskonnolliselle 
ryhmälle, Saarikangas pohtii.

Kaksi kertaa 
Tuomiokirkon 
kokoinen

Moskeijahankkeen taustal-
la toimivassa Oasis-säätiös-
sä vaikuttava Pia Jardi kertoi 
viime vuonna MTV:n haastat-
telussa, että moskeijan koko 
olisi jopa 3 000 neliömet-
riä. Moskeijan yhteyteen olisi 
myös tarkoitus tulla monitoi-
mikeskus, jonka koko olisi 15 
000 neliötä. Monitoimikes-
kukseen tulisi erilaisia mus-
limien kulttuuri- ja sosiaali-
tiloja.

Tällaisenaan suurmoskei-
jasta tulisi pinta-alaltaan jopa 

kaksi kertaa Helsingin Tuo-
miokirkon kokoinen, eikä 
muita vastaavia rakennuksia 
Helsingissä ole. Toteutues-
saan moskeijan rakentami-
sen aloittamista ja toimin-
nan käynnistymistä hidastaisi 
joka tapauksessa Hanasaares-
sa nykyisin toimiva voimala, 
joka toimii paikalla vuoteen 
2024 saakka.

Maksajista 
ei vielä tietoa

Moskeijahankkeeseen liit-
tyy useita outoja piirteitä, 

joista yksi on rahoitus. Suun-
nitelman mukaisen moskei-
jan rakentamisen kustan-
nukset olisivat ainakin 140 
miljoonaa euroa. Rahoitus 
olisi tarkoitus kerätä ulko-
maisista lähteistä.

Oasis-säätiö on aiemmin il-
moittanut, että hankkeen ra-
hoitusta tulisi koordinoimaan 
Bahrainin valtio. Kukaan ei 
kuitenkaan tiedä, mistä ra-
hat tosiasiassa olisivat tulos-
sa. Arabimaista kanavoituvil-
la varoilla on aiemmin muun 
muassa rahoitettu radikaalia 
islamismia eri puolilla maa-

- Helsinkiin tarvitaan 
uusia asuntoja ja 
veronmaksajia asun-
toihin. Moskeijan 
verotuotto on nolla, 
sanoo Perussuoma-
lainen Helsinki ry:n 
puheenjohtaja Mark-
ku Saarikangas.

MAAKUNTAMALLI on ainoa oikea 
tapa sote-uudistuksen toteuttami-
seksi. Näin sanoi perussuomalais-
ten ryhmäpuheenvuoron käyttänyt 
Vesa-Matti Saarakkala, kun edus-
kunta käsitteli hallituksen esitystä 
maakuntien perustamista ja sote-
palveluiden järjestämisen uudistus-
ta koskevaksi lainsäädännöksi.

- Tämä perusratkaisu on ainoa oi-
kea vaihtoehto, sillä yksittäisin kun-

taliitoksin ei voida vastata siihen 
haasteeseen, että väestöraken-
teemme on paikoittain jopa seu-
dullisesti epätasapainoinen, ja tuo 
epätasapainoisuus ei ennusteiden 
mukaan ole ainakaan vähenemään 
päin.

Saarakkalan mukaan tarvitaan 
vähintään nykyisten maakuntien 
kokoisia alueita, jotta pystytään 
suoriutumaan peruspalveluiden jär-

jestämisestä riittävän yhdenvertai-
sesti.

- Nykyiset maakunnat ovat kun-
tien jälkeen monelle suomalaisel-
le myös alueita, joihin heidän omat 
identiteettinsä kiinnittyvät luonnol-
lisesti. Minä ainakin olen vahvas-
ti eteläpohjalainen, vaikka edustan-
kin täällä eduskunnassa vaalipiirini 
myötä kolmen eri maakunnan asuk-
kaita, Saarakkala alleviivasi.

PS: Maakuntamalli ainoa oikea tapa



21

ilmaa.
Saarikangas arvostelee epä-

selvää rahoituskuviota.
- Helsingin perussuomalais-

ten tiedossa ei ainakaan ole 
mitään konkreettisia perus-
laskelmia tai arvioita rahoi-
tuksesta eikä siitä kuka edes 
on maksajana. Muuallakaan 
ei oikein tiedetä, mistä rahat 
tosiasiassa olisivat tulossa.

- Huhujen mukaan osa ra-
hoista olisi kerätty arabi-
maista, joista osa tunnetaan 
terrorismipesäkkeinä. Ulko-
puolinen rahoitus on omiaan 
synnyttämään erilaisia etu-

ristiriitoja ja muita ongelmia, 
Saarikangas sanoo.

Lisää muslimivaltaa 
kohdemaissa?

Perussuomalaisten ja kris-
tillisdemokraattien kansan-
edustajat tekivät viime vuon-
na eduskunnassa kirjallisen 
kysymyksen ulkomailta tule-
vasta moskeijoiden rahoituk-
sesta. Kysymyksessä oli esil-
lä huoli muun muassa siitä, 
että muslimivaltiot voivat täl-
laisella rahoituksella lisätä 
valtaa moskeijoiden kohde-
maissa.

Viime syksynä myös Helsin-
gin kaupunki pyysi sisäminis-
teriön poliisiosastolta arviota 
moskeijahankkeesta erityi-
sesti kansallisen turvallisuu-
den kannalta.

Moskeijoiden rahoitus ara-
bimaiden tuella huolestuttaa 
muuallakin Euroopassa, ku-
ten Ranskassa, jonne viime 
aikoina on kohdistunut ääri-
muslimien toteuttamia terro-
ri-iskuja. Itävallassa moskei-
joiden säännöllinen rahoitus 

ulkomailta on kokonaan kiel-
letty.

Helsinkiläiset 
vastustavat

Perussuomalaisten Hel-
singin varavaltuutettu Mari 
Rantanen tietää, että kau-
punkilaiset vastustavat mos-
keijan rakentamista. Myös 
Facebookissa toimii aktii-
vinen moskeijaa vastustava 
ryhmä, jonka sivulla on yli 14 
000 tykkääjää.

- Hanke on suorastaan vaa-
rallinen. Kukaan ei kunnol-
la tiedä, mitä moskeijoissa 
tapahtuu ja mitä niissä saar-
nataan. Esimerkit maailmalta 
eivät ole rohkaisevia.

- Helsingissä tarvitaan 
asuntoja, eikä tällaisia valta-
via uskonnollisia rakennuk-
sia. Moskeijaprojekti on nyt 
edennyt salakavalasti, vähän 
kuten Guggenheim-museo, 
jossa ensin puhuttiin vain 
tontin varaamisesta ja sen jäl-
keen ryhdyttiin jo suunnitte-
lemaan rakentamista. Kau-
punkilaiset eivät kuitenkaan 

“Huhujen 
mukaan osa 

rahoista olisi 
kerätty 

arabimaista,
joista osa 

tunnetaan
terrorismi-

pesäkkeinä.”

Lontoon suurmoskeijan 
kaltaista temppeliä ei 
haluta Helsinkiin.

moskeijaa halua, yleinen mie-
lipide on selkeästi sen vas-
tainen. Hankkeelle tulisikin 
selkeästi sanoa ei, kuten jo ai-
emmin Guggenheimille kävi, 
Rantanen sanoo.

Hankkeen tulevaisuus 
äänestäjien käsissä

Rantasen arvion mukaan 
nykyisessä Helsingin kau-
punginvaltuustossa vain pe-
russuomalaiset ja kristillis-
demokraatit yksimielisesti 
vastustavat moskeijaa.

- Pahoin pelkään, että jos 
nykyinen valtuusto saisi asi-
asta päättää, siihen suhtau-
duttaisiin myötämielisesti 
koska ainakin vihreissä ja va-
semmistoliitossa ollaan mos-
keijan kannalla. Myös osa 
RKP:n, SDP:n ja kokoomuk-
sen valtuutetuista puoltaa 
moskeijaa.

- Kun miettii sopivaa ehdo-
kasta jota äänestää kuntavaa-
leissa Helsingissä, kannattaa 
myös huomioida, miten eh-
dokas suhtautuu moskeija-
hankkeeseen, Rantanen neu-
voo.

Pääkaupunkiseudulla on jo 
nyt useita muslimien rukous-
tiloja. Mikäli Helsingin suur-
moskeija toteutuisi, ei sekään 
silti riittäisi vastaamaan is-
laminuskoisten tarpeisiin. 
Tätä mieltä on ainakin Suo-
men islamilaisen yhdyskun-
nan imaami Anas Hajjar. 
Hän esitti Ylen haastattelus-
sa 2015, että pääkaupunki-
seudulle tarvittaisiin ainakin 
viisi suurmoskeijaa: kolme 
Helsinkiin sekä Espooseen ja 
Vantaalle omansa. Hajjar on 
myös Oasis-säätiön hallituk-
sen jäsen.

Vihreät ja vasemmisto 
kannattavat

Oman kysymyksensä muo-
dostavat islaminuskon sisäi-
set jännitteet. Islamin sisällä 
toimii kilpailevia ryhmitty-
miä, joiden vastakkainasette-
lu saattaisi vahvistaa ääriajat-
telua tai aiheuttaa muuten 
levottomuuksia Helsingis-
sä. Moskeijan rahoitukseen 
kytkeytyneessä Bahrainis-
sa vallassa ovat sunnimusli-
mit, jotka edustavat islamin 
pääsuuntausta. Sunnit pitä-
vät vähemmistöön kuuluvia 
shiiamuslimeita poliittisina 
vastustajinaan.

Myös Suomessa valtaosa 
muslimeista on sunneja. Sun-
nien ja shiiamuslimien välit 
ovat jo nyt kireät. Moskeijasta 
tulisikin todennäköisesti juu-
ri sunnimuslimien yhteisö, 
joten moskeija ei välttämättä 
olisi mitenkään islaminuskoi-
sia yhdistävä paikka vaan se 
olisi omiaan lisäämään mus-
limiryhmien välisiä vastak-
kainasetteluita.

Kaikesta huolimatta Hel-
singin johdossa on moskeijan 
kannattajia. Esimerkiksi apu-
laiskaupunginjohtaja Anni 
Sinnemäki (vihr.) suhtautuu 
hankkeeseen myötämielises-
ti. Viime vuoden maaliskuus-
sa Helsingin valtuusto käsit-
teli vasemmistoliiton Zahra 
Abdullan ja Sirkku Inger-
von aloitetta, jonka mukaan 
Helsingin pitäisi kiirehtiä 
tontin varaamista moskeijal-
le. Valtuusto kuitenkin päätti, 
ettei hanketta kiirehditä.

Vasemmisto-
valtuutettu:
Ei syytä huoleen

Ingervo perustelee moskei-
jahanketta esimerkiksi us-
konnonvapaudella.

- Samalla tavalla kuin meil-
lä on vaikka katolinen kirk-
ko ja juutalaisilla on synago-
ga. Muillakin ryhmillä tulee 
olla uskonnonvapaus. Näki-
sin myös, että moskeija olisi 
Helsingissä rauhaa rakentava 
asia, Ingervo sanoo.

Hänen mukaansa Hanasaari 
olisi moskeijalle sopiva paik-
ka muun muassa hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien vuoksi. 
Islamin sisällä toimivien ryh-
mien välisiä jännitteitä hän ei 
näe ongelmallisena.

- En tunne näitä ryhmiä 
henkilökohtaisesti. Toivoi-
sin kuitenkin, että kaikilta 
ryhmiltä saataisiin edustus 
jo moskeijan suunnitteluvai-
heessa. Minusta se on tur-
ha huoli, että tästä tulisi jo-
tain äärifundamentalistien 
touhua. Muslimien pitää vain 
löytää paras mahdollinen 
imaami. Muslimeilla on yhtä 
hyvät edellytykset yhteistyö-
hön kuin muillakin uskon-
nollisilla yhteisöillä, vasem-
mistoliittoa edustava Ingervo 
sanoo.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

PERUSSUOMALAISIA vastaan 
2013 nostettu perustelematon 
syyttely tuli hyvin kalliiksi. Ja-
nakkalalaisen insinöörin Sep-
po Hauta-ahon jättämä syytös 
koski perussuomalaisten Joen-
suun puoluekokouksen lainmu-
kaisuutta.

Käräjäoikeus antoi Hauta-
aholle täystyrmäyksen vuo-
den 2014 lokakuussa. Tuoma-

ri hylkäsi kaikki vaatimukset, 
ja oikeus velvoitti Hauta-ahon 
korvaamaan vastapuolen oi-
keudenkäyntikuluja 55 800 eu-
rolla kuukauden kuluessa pää-
töksestä.

Oikeus ei tuolloin sovitellut oi-
keudenkäyntikuluja kuin vä-
häisiltä osin, koska tuomiokir-
jelmän mukaan asia ei ole ollut 
odotettavissa olevalta loppu-

tulokseltaan erityisen epäsel-
vä eikä kantajalla ole katsottava 
olleen muutoinkaan perustel-
tua syytä kanteen nostamiseen.

Myös hovioikeus hylkäsi kaikki 
vaatimukset. 55 800 euron kor-
vaussumma lankesi maksuun 
valitusprosessin jälkeen. Kor-
koineen maksettavaa kertyi 58 
000 euroa.

Perusteeton rettelöinti perussuomalaisia vastaan kävi kalliiksi
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