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Suomalaisten 
turvallisuus etusijalle

Perussuomalaiset vaativat tekoja:

http://www.suomenuutiset.fi
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

KUN entinen poliisiylijohtaja Mikko 
Paatero varoitti 2016 ilmestyneessä kir-
jassaan synkästä turvallisuustilanteesta 
ja vastaanottokeskuksissa tapahtuvas-
ta järjestäytymisestä, media veti hänet 
kölin ali. Hufvudstadsbladet antoi ym-
märtää, että Paatero kiihottaa väkival-
taan. Uutistenlukija Matti Rönkä ar-
veli 7.9.2016 Ylen pääuutislähetyksessä 
Paateron ”horisevan”. Melko tarkkaan 
vuoden päästä 20.8.2017 Rönkä joutuu 
lukemaan teleprompteristaan nuoren 
marokkolaisen tekemästä terrori-iskus-
ta. Kysymys: Miltä Matti Rönkän suus-
sa on mahtanut maistua tuona hetkenä?
 
SISÄMINISTERIÖN kansliapäällikkö 
Päivi Nerg ampui Paateron väitteet alas 
ja totesi, ettei merkkejä järjestäytymi-
sestä ole. Ylen A2 Turvattomuusillassa 
Nerg totesi: ”Suomi on siinä aivan kär-
jessä, että me tiedetään jokainen henkilö, 
joka tänne on tullut, minkälaisella taus-
talla hän on tullut ja me pystytään niin 
kuin rekisterin kautta näkemään sitä ti-
lannetta, minkä tyyppisiä ihmisiä meil-
le tulee.”

Jaa. Turun iskun tehnyt Abderrahman 
Mechkah on diilannut kokaiinia Italias-
sa, pahoinpidellyt Saksassa ja tappanut 
Marokossa. Minkä takia Nergin esikun-
ta ei ”niin kuin rekisterin kautta” välit-
tömästi selvittänyt ammattirikollisen 
taustoja, vaan antoi tämän notkua vo-
kissa?
 
SIITÄ huolimatta, että Turun terrori-
iskun tehneen Mechkahin radikaalista 
käytöksestä ilmoitettiin poliisille ja Su-
polle, vihjeeseen ei reagoitu koska sa-
mankaltaisia yksittäisiä vihjeitä tulee 
niin paljon. Vastaavia vihjeitä on viran-
omaisille tullut parin viime vuoden ku-
luessa yli tuhat. Suojelupoliisilla on tällä 
hetkellä seurannassaan noin 300 terro-
rismintorjunnan kohdehenkilöä. Mech-
kah on Isisiä fanittava, tappouhkauksia 
kiivastuessaan suoltava huumediile-
ri, jonka radikaalista käytöksestä vokki 
erikseen varoitti. Jos tällaisella meriitti-
listalla ei pääse Supon kohdehenkilöksi, 
niin minkälaisia aikapommeja ne loput 
300 mahtavat oikein olla?
 
VAIKKA kenelläkään ei ole aikaa syynä-
tä vokeissa reuhaavia Isis-perseilijöitä, 
ratkaisuksi esitetään tiedustelulakeja. 
Mutta mihin tarvitaan perutuslakimuu-
toksen tarvitsemia tiedustelulakeja ja 
salakuuntelua, kun edes täysin avoi-
mesti uhkauksia suoltavia mulkeroi-
ta ei saada ulos maasta? Miksi hallitus, 
joka ei ole lainkaan innoissaan laittomi-
en karkottamisesta, on niin tavattoman 
innoissaan tiedustelulakiasiasta? Sala-
kuuntelua on käytetty poliittisten vas-
tustajien päänmenoksi Putinin Venä-
jällä, Obaman Yhdysvalloissa, Merkelin 
Saksassa ja Relanderin Sonerassa. Kuka 
yllättyy, kun vastaavaan törmätään en-
nen pitkää Suomessa?

JATKETAAN palautusasioilla. Onko 
kaikille ookoo, että pastori Marjaana 
Toiviainen sabotoi palautuslentoja, joi-

den avulla luvatta Suomessa olevia yri-
tetään lähettää täältä pois?
 
PÄÄMINISTERIMME Juha Sipi-
lä (kesk.) tarjosi 2015 Kempeleen talo-
aan turvapaikanhakijoille. Aulis tarjo-
us päätyi muun muassa Al Jazeeraan, 
jonka jutun perusteella miljoonat arabit 
pääsivät unelmoimaan ilmaisesta mi-
nisteritason majoituksesta. Ymmärsi-
kö Sipilä, minkälaisen kutsun hän maa-
ilmalle lähetti? Jos ei ymmärtänyt, niin 
minkä takia maatamme johtaa henkilö, 
joka ei ymmärrä puheidensa merkitys-
tä?
 
TÄTÄ tekstiä kirjoittaessani ruudul-
le ilmestyy viesti. Se tulee tuohtuneel-
ta helsinkiläisvaltuutetulta Mari Ran-
taselta (ps.), jonka lautakunta on juuri 
äsken päättänyt laajentaa maassa lait-
tomasti oleskelevien sosiaali- ja ter-
veyspalveluita. Palvelupakettiin kuuluu 
muun muassa välttämätön huolenpi-
to, majoitus, ruoka, hammashoitoa sekä 
psykososiaalista tukea. Lautakunta kat-
soi viisaaksi myös tarjota näitä palve-
luita netissä muun muassa arabian, so-
malin, bulgarian ja romanian kielillä. 
Kysymys: Ymmärsikö lautakunta, min-
kälaisen kutsun se maailmalle lähettää?
 
ULKOPOLIITTISEN instituutin van-
hempi tutkija Teemu Sinkkonen ar-
vioi 2015, että tarina pakolaisten jouk-
koon soluttautuneista terroristeista on 
täyttä satua. Tämän läpikotaisin järjet-
tömän lausunnon takia kyseisestä tutki-
jasta käytetään netissä laajalti lisänimeä 
Punahilkka-Sinkkonen. Mediassa hän-
tä päinvastoin kutsutaan ”eturivin tut-
kijaksi”. Ilta-Sanomissa 19.8. eturivin 
tutkija lausuu hämmästyttävällä itse-
varmuudella: ”Kenelläkään ei ole varaa 
sanoa, että isku olisi tullut yllätyksenä”. 
Aha.
  
SIIHEN sotkuun, jossa nyt olemme, on 
jouduttu seuraamalla Juha Sipilän, Tee-
mu Sinkkosen ja Päivi Nergin kaltaisten 
toimijoiden ohjeita. Media kysyy heiltä 
edelleen neuvoja. Kysymys: Miksi oh-
jeita edelleen kysytään henkilöiltä, jot-
ka ovat olleet kätilöimässä tätä sotkua? 
Miten logiikalla, jonka puutteiden takia 
ongelma on ylipäätään syntynyt, voisi 
ratkaista samaisen ongelman?
 
LOPUKSI: Mediassa muistutetaan jat-
kuvasti siitä, että pelolle tai vihalle ei 
saa antaa valtaa, koska tämä on juuri 
sitä, mitä terroristit haluavat. Medias-
sa ei koskaan muistuteta siitä, että Isis 
ei tavoittele pelkoa sinänsä, vaan ennen 
kaikkea kalifaattia, islamilaista valtiota.
 
JOS terroristeille ei saa antaa sitä, mitä 
nämä haluavat - eli islamilaista valtiota 
- niin minkä takia liberaalit vihreät suo-
sittelevat Ruoholahteen vanhoilliswah-
habilaista moskeijaa, feministit nyökyt-
televät hyväksyvästi naisten hijabeille ja 
Helsingin piispa Irja Askola esittää lu-
terilaisen kirkon tilojen luovuttamista 
islamilaisten yhteisöjen käyttöön?

Tyhmiä kysymyksiä

PERUSSUOMALAISET vaatii mer-
kittäviä muutoksia maahanmuutto- 
ja turvapaikkapolitiikkaan sekä pa-
lautuskäytäntöihin. 

- Turussa tehtiin islamistinen ter-
rori-isku, jossa kuoli kaksi ihmis-
tä ja haavoittui useampi. Teko oli osa 
sitä loputonta iskujen sarjaa, josta 
koko Eurooppa on saanut kärsiä vii-
meisten vuosien aikana, perussuo-
malaisten puheenjohtaja, europarla-
mentaarikko Jussi Halla-aho sanoi 
puheessaan.

Halla-aho toivoi, että kansalaiset 
viimein ymmärtäisivät, että maahan-
muuttopolitiikkaa voi muuttaa vain 
äänestämällä. 

- Ihmiset ovat nyt huomanneet, 
että hallitsemattomalla maahan-
muuttopolitiikalla voi olla seurauk-
sia jopa omalle turvallisuudelle.

 
Risikon mielestä 
homma on hallussa

Perussuomalaiset vaatii kielteisten 
turvapaikkapäätösten saaneiden säi-

löönottoa. Tämä perussuomalaisten 
laatima esitys tosin sisältyy jo nykyi-
seen hallitusohjelmaan, mutta sitä ei 
ole edistetty hallituksessa.

 - Kun kysyin tästä sisäministe-
ri Paula Risikolta, hänen vastauk-
sensa oli, ettei asiaa tarvitse viedä 
loppuun, koska maahanmuuttopoli-
tiikka on hallinnassa, ihmetteli kan-
sanedustaja Juho Eerola. 

Halla-aho lisäsi, että säilöönotto 
osaltaan kannustaisi kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneita henki-
löitä palaamaan kotimaihinsa. 

- Kansalaiset ovat alkaneet ymmär-
tää hallitsemattoman maahanmuut-
topolitiikan seuraukset jopa omalle 
turvallisuudelle. Politiikan muuttu-
miseen voi kuitenkin vaikuttaa vain 
äänestämällä, Halla-aho toisti.

 
Vaihtoehtoja 
haukkumisen sijaan

Perussuomalaisen puolueen yti-
messä on kansallisen edun ja sisäisen 
solidaarisuuden edistäminen. Edus-

Perussuomalaiset vaati kesäkokouksessaan Hyvin-
käällä merkittäviä muutoksia maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikkaan. Syksyn kärkihankkeisiin 
kuuluu myös uudistuksia sosiaalipolitiikkaan, työl-
lisyyteen ja sairastuneiden oikeusturvaan. 

PS-eduskuntaryhmä kesäkokou

“Huonoa poli
vain äänestäm

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän ke-
säkokous pidettiin tänä 
vuonna Hyvinkäällä.
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ksessaan:

tiikkaa voi muuttaa 
mällä” 

kuntaryhmän puheenjohtaja Leena 
Meri korosti, kuinka perussuomalai-
sille on tärkeintä, että suomalaisten 
maksamat veroeurot käytetään ensi-
sijaisesti heidän oman hyvinvointin-
sa rahoittamiseen eikä maailman pa-
rantamiseen. 

- Syksyn oppositiopolitiikassamme 
emme kuitenkaan keskity pelkästään 
haukkumaan hallitusta, vaan esitäm-
me itse vaihtoehtoja. 

 - Kärkihankkeitamme ovat esimer-
kiksi suomalaisten työllisyys, oikeu-
denmukainen sosiaalipolitiikka ja eri-
laisten kansalaisia kohdanneiden 
epäoikeudenmukaisuuksien korjaa-
minen, Meri sanoi. 

Vakuutuslääkäreille 
käännetty todistustaakka 

Perussuomalaisten kansanedustaja 
Jari Ronkainen teki jo keväällä halli-
tukselle useita uudistuksia sisältävän 
toimenpidealoitteen vakuutuslääkä-
rijärjestelmän muuttamiseksi. Aloite 
ei ottanut tulta alleen hallituksen toi-
missa.

- Perussuomalaiset ryhtyy syksyl-
lä valmistelemaan lakipakettia, jos-
sa vakuutuslääkäreille tulee käännet-
ty todistustaakka. Kysymys on siitä, 
että vakuutusyhtiöiden korvauspää-
tökset on tehtävä lähtökohtaisesti va-
kuutetun oman lääkärin diagnoosin 

pohjalta. 
- Tällöin vakuutusyhtiön lääkäreil-

lä ei olisi enää nykykäytännön mukai-
sesti mahdollisuutta evätä korvausta. 
Vakuutusyhtiö voi vapautua korvauk-
sen maksamisesta vain, jos kykenee 
todistamaan diagnoosin, jolla korvaus 
vakuutetulle maksettaisiin, olennaisil-
ta osin virheelliseksi. Tätä uudistus-
ta kutsumme nimellä Lex Ronkainen, 
Meri kertoi.

 
Anne Bernerin toimet 
on pysäytettävä 

Eduskuntaryhmän kesäkokoukses-
sa nousi esille myös liikenneministe-
ri Anne Bernerin ajama rautateiden 
yhtiöittämishanke. Berner on pilkko-

massa VR:n neljään yhtiöön sekä ai-
koo avata rautatieliikenteen kilpai-
lulle. 

- Perussuomalaiset vaatii Bernerin 
toimien pysäyttämistä. VR:n yhtiöittä-
minen on kansallisomaisuuden tuho-
amista, joten tällaista pilkkomista ei 
pidä tehdä. 

- Bernerin linja on käytännössä vain 
valtion tarjoamaa yritystukea ulko-
maisille suuryrityksille, joka johtaisi 
tällaisten yritysten rautatieliikenteen 
kermankuorintaan, kansanedustaja 
Ville Tavio sanoi. 

Perussuomalaisten mielestä myös 
eduskunnan hyväksymä postilain 
muutos on epäonnistunut. Uusi laki 
antaa esimerkiksi mahdollisuuden 
poiketa viisipäiväisestä jakelusta. 

Uusia ratkaisuja 
lapsiperheiden tueksi 

Perussuomalaisessa perhepolitiikas-
sa uudistetaan perhevapaita ja säilyte-
tään päivähoito maksullisena. Perus-
suomalaiset julkaisi kesäkokouksessa 
perhepoliittisen paketin, joka koros-
taa perheen roolia, vastuuta ja valin-
nanvapautta. 

Perussuomalaisten perhevapaamal-
li perustuu pidennettyyn ansiosidon-
naiseen vanhempainvapaaseen ja por-
rastetusti tuettuun hoitovapaaseen. 
Sekä isän että äidin vapaiden kesto on 
3 kuukautta ja vanhempainvapaa, jon-
ka perheet voivat halutessaan jakaa.

- Perussuomalaiset haluaa tarjo-
ta perheitä tukevia ratkaisuja. Äitien 
ei tarvitse siirtyä hoitovapaalta töihin 
vain sen vuoksi, että esimerkiksi ta-
sa-arvo kasvaisi, kansanedustaja Sami 
Savio sanoi. 

Perussuomalaiset esittävät perus-
tellusti, miksi päivähoidon ei tule olla 
kaikille maksutonta. 

- Muiden puolueiden haluama mak-
suton päivähoito tulisi lopulta hyvin 
kalliiksi ja näkyisi korkeina vakuutus-
maksuina.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

- Kansalaiset ovat alkaneet ymmärtää hallitsemattoman maahanmuutto-
politiikan seuraukset jopa omalle turvallisuudelle, puheenjohtaja Halla-
aho totesi.

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja 
puoluesihteeri Riikka Slunga-Pout-
salon kokousaamu alkoi lämpimällä 
halauksella.

Presidenttiehdokkaaksi pyrkivällä 
Laura Huhtasaarella riitti jututtajia 
Hyvinkään torilla.
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PERUSSUOMALAISTEN 
3. varapuheenjohtaja Juho 
Eerola painottaa, että turva-
paikanhakijoiden palautus-
politiikkaa on tehostettava 
muuallakin kuin periaate-
tasolla. 

- Merkittävä osa kielteisen 
päätöksen saaneista kato-
aa. Nämä ihmiset muodosta-
vat erityisen uhkatekijän yh-
teiskuntaamme ja ovat myös 
itse helposti hyväksikäytettä-
vissä. Myös muut kielteisen 
päätöksen saaneet ja laitto-
mat maassa olijat ovat riski. 
Vaadimme kielteisen turva-
paikkapäätöksen saaneiden 
säilöönottoa siihen saakka, 
kunnes palautus onnistuu.

- Myös turvapaikkakäsit-
telyn aikana hakijoita pitäi-
si vartioida huomattavasti 
nykyistä tarkemmin ja vaa-
tia mm. varhaisia “kotiintu-
loaikoja” eli aikaista paluuta 
majoituspaikkaan. Haki-
jat voitaisiin lisäksi keskit-
tää syrjäseuduille, eikä heitä 
tarvitsisi majoittaa lainkaan 
suuriin asutuskeskuksiin, 
eduskuntaryhmän 2. varapu-
heenjohtaja Sami Savio eh-
dottaa.

Rajatarkastukset ja 
pikakäännytyksiä

Perussuomalaisten mielestä 
myös kulku turvallisten mai-
den, kuten Ruotsin kautta, 
täytyy padota kokonaan. Jari 
Ronkainen aloittaisi rajatar-
kastukset ja pikakäännytyk-
set rajalla niille, jotka tulevat 
Suomeen turvallisen maan 
kautta.

- Muut maat hoitakoot vel-
voitteensa. Dublin-sopimuk-
sen ehdoton täytäntöönpano 

on ensisijainen toimi. Myös 
turvapaikkakäsittelyihin täy-
tyy saada vauhtia, Mika Raa-
tikainen toteaa.

- Jotta estetään ongelman 
paisuminen jatkossa, vä-
hintäänkin kaikki EU-tuo-
mioistuimen ennakkopää-
töksen jälkeen maahamme 
turvallisen maan kautta tu-
levat turvapaikanhakijat on 
käännytettävä tulomaahan, 
tyypillisimmin Ruotsiin, Jani 
Mäkelä sanoo.

Hakemusten käsittelyä 
nopeutettava

Kike Elomaa ja Arja Ju-
vonen nopeuttaisivat turva-
paikkahakemusten käsittelyä 
radikaalisti.

- On uskomatonta, että kiel-
teisen turvapaikan saanut voi 
odottaa valituksiensa käsit-
telyä jopa kaksi vuotta Suo-
messa. Kasvualustaa vihalle 
siitä, että ei saa jäädä Suo-
meen, ei tule mahdollistaa. 

- On ylipäätään edesvastuu-
tonta puhua pakolaiskiintiön 
kasvattamisen puolesta tilan-
teessa, jossa edes turvallisis-
ta maista (kuten Marokosta) 
tulleita turvapaikanhakijoi-
ta ei saada palautettua. Te-
hokas ja oikeudenmukainen 
turvapaikkapolitiikka auttaa 
hädänalaisimpia ihmisiä eikä 
jää neuvottomaksi niiden ih-
misten kanssa, joille turva-
paikkaa ei kuulu antaa, pe-
russuomalaiset sanovat.

Pakolaiskeskuksia 
lähtömaiden lähelle

Perussuomalaisten mielestä 
kansalaisten turvallisuuden 
takaaminen on tärkeämpää 

Perussuomalaisten kansanedustajat 
muistuttavat, että valtion ensisijainen 
tehtävä on pitää huolta kansalaistensa 
turvallisuudesta. 

Hyvinkään toritapahtuma veti väkeä

Perussuomalaiset ovat 
palanneet juurilleen

kuin “pohjoismainen avoi-
muuden imago”. 

- Turvapaikkajärjestelmä 
on pääasiallinen laittoman 
maahanmuuton väylä, jota 
kautta myös terroristit saa-
puvat. Haitallinen maahan-
muutto saadaan hallintaan 
vain Suomen houkuttele-
vuutta vähentämällä tai raja-
kontrollilla. Maahan ei tulisi 

päästää enempää maailman 
terroristipesäkkeistä saapu-
via henkilöitä, vaan heitä var-
ten tulee perustaa nykyistä 
suuremmat pakolaiskeskuk-
set lähtömaiden lähialueille, 
kunnes lähtömaiden tilanteet 
stabilisoituvat, eduskunta-
ryhmän 1. varapuheenjohtaja 
Ville Tavio sanoo.

- Rajatarkastukset tulee pa-

Teuvo Hakkarainen viihtyi tuttuun tapaansa PS-aktiivien 
ja kansan parissa.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä 
jalkautui Hyvinkään 
torille. Suomalaisia 
puhutti erityises-
ti Turussa tehty 
terrori-isku, jossa 
surmansa sai kaksi 
ja loukkaantui kah-
deksan ihmistä. 

lauttaa länsirajalle ja turva-
paikanhakijat tulee käännyt-
tää rajalla. Lisäksi Suomen 
kansalaisuuden saamisen 
ehtoja tulee kiristää, sanoo 
perussuomalaisten presi-
denttiehdokkaaksi pyrkivä 
Laura Huhtasaari.

Rahahanat kiinni

Perussuomalaiset vaatii li-
säksi maahanmuuton kus-
tannusten huomioimista.

- Suora ja välitön hinta 
vuosilta 2015-2018 tulee ole-
maan noin 1,8 miljardia eu-
roa. Päälle tulevat monet 
muut kustannukset, sosiaa-
liturvasta ja oikeudenkäyn-
neistä lähtien.

- Nämä ovat valtavia sum-
mia, mutta jostain syystä 
hallitus ei edelleenkään ha-
lua käsitellä asiaa. Perus-
suomalaiset muistuttaa, että 
kyse on valinnasta ja että 
valtava maahanmuuttoon 
laitettava menoerä on jo it-
sessään houkutin yhä use-
ammille siirtolaisille.

TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Jani Mäkelän ja Kike Elomaan mielestä perussuomalaiset 
ovat palanneet juurilleen.

Arja Juvonen keskusteli Suomen tilanteesta järvenpääläi-
sen Kristian Kallion kanssa.

- Tuntuu käsittämättö-
mältä, että suomalaiset 
päättäjät eivät ole valmiita 
tarvittaviin toimenpiteisiin 
oman maansa ja kansansa 
suojelemiseksi, Olli Im-
monen totesi hallituksen 
toimettomuudesta.

Hyvinkääläisillä oli paljon asiaa omalle edustajalleen Lee-
na Merelle.



6 P e r u s s u o m a l a i n e n  8 / 2 0 1 7  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

PERUSSUOMALAISTEN 
1. varapuheenjohtaja Laura 
Huhtasaari on puoluehalli-
tuksen valinta perussuoma-
laisten presidenttiehdok-
kaaksi. Huhtasaari korosti 
tiedotustilaisuudessa pitä-
mässään puheessa ulkopoliit-
tista realismia ja hyviä suh-
teita niin Ruotsiin ja Viroon 
kuin myös Venäjään ja Yh-
dysvaltoihin.

- Presidentin tulee tukea 
Suomen vientikauppaa, Huh-
tasaari linjaa.

Suomi tarvitsee Huhtasaa-
ren mielestä pitkäjänteistä ta-
lous- ja teollisuuspolitiikkaa, 
jossa maan infrastruktuuri ja 
investointikulttuuri voidaan 
virittää uudenlaiseen nousu-
positioon.

- Tarkoituksena on, että 
niin omat kuin ulkomaisetkin 
osaajat kokisivat vahvasti sen, 

Mikäli tulen valituksi perussuomalaisen puolueen presi-
denttiehdokkaaksi, teen kaikkeni Suomen ulkopoliittisen 
aseman vahvistamiseksi ja kansallisen suvereniteetin pa-
lauttamiseksi, kansanedustaja Laura Huhtasaari totesi 
Työmiehen tuumaustunnilla.

Presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Laura Huhtasaari:

Halla-aho: Huhtasaari ei 
peräänny näkemyksistään 
eikä pelkää arvostelua

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho 
pitää presidenttiehdok-
kaaksi pyrkivää Laura Huh-
tasaarta perussuomalaisen 
lähestymistavan ruumiillis-
tumana ja epätyypillisenä 
poliitikkona.

- Suurien kysymysten ja ar-
vojen osalta minun ja Lau-
ran välillä ei ole suuria eroja. 
Suomen valtio on olemas-
sa ennen kaikkea suojel-
lakseen ja puolustaakseen 
suomalaisia, suomalaista 
elämäntapaa ja suomalaista 
kulttuuria, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan Lau-
ra Huhtasaari on monessa 
suhteessa perussuomalai-
sen lähestymistavan ruu-
miillistuma ja edustaa hyvin 
perussuomalaista vaihto-
ehtoa.

- Eniten arvostan hänes-
sä sitä poliitikoille epätyy-
pillistä ominaisuutta, että 
hän ei peräänny oikeana pi-
tämistään näkemyksistä, ei 
pyytele niitä anteeksi, eikä 
pelkää arvostelua, pilkkaa 
eikä älämölöä. Tämä on juu-
ri sitä, mitä Suomi kipeästi 
tarvitsee.

Suomen kansa ei 
äänestänyt 
federalistiseen 
EU:hun liittymisestä

isänmaa arvopohjana on häi-
vytetty pois ja tilalle on tuotu 
asioita, joita meille kaupitel-
laan eurooppalaisten arvojen 
nimissä.

Norja, Sveitsi ja 
Islanti Huhtasaaren 
esikuvia

Suomelle sopivana viiteryh-
mänä Huhtasaari piti Euroo-
pan talousalueen maita.

- En halua Eurooppaan yhtä 
valtiota, joka johtaa harvain-
valtaan. Haluan itsenäisten 
kansallisvaltioiden yhteistyö-
tä. Norja, Sveitsi ja Islanti toi-
mivat viisaasti, kun eivät liit-
tyneet EU:hun. Koska jos ne 
olisivat aiemmin liittyneet ja 
nyt haluaisivat erota, EU yrit-
täisi kostaa keinolla jos toi-
sellakin.

Puoluehallitus esitti puo-
luevaltuustolle Huhtasaarta 
puolueen presidenttiehdok-
kaaksi. Puoluevaltuusto tekee 
päätöksen myöhemmin.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

että tähän maahan kannattaa 
investoida ja tässä maassa on 
tulevaisuutta.

Yhteisvaluuttaan 
lakimiesten tempuilla

Huhtasaari ei säästellyt sa-
noissaan kritisoidessaan Eu-
roopan unionia.

- Näinkö Suomi taas päätti? 
Että Suomen metsiä ei EU:ssa 
lasketa hiilinieluksi. Suomi 

ei näin päättänyt, mutta EU 
päätti Suomen puolesta. Pitää 
muistaa, että metsäteollisuus 
on Suomelle hyvin tärkeä ja 
tulee aina olemaan.

- Suomen kansa ei vuonna 
1994 äänestänyt tällaiseen fe-
deralistiseen EU:hun liitty-
misestä.

Parhaana esimerkkinä täs-
tä Huhtasaari pitää siirtymis-
tä markasta euroon.

- Se tapahtui lakimiesten 
tempuilla ilman kansan ään-
tä. Ihmisille ilmoitettiin sil-
loisen ministerin Sauli Nii-
nistön suulla, että euroon 
liityttiin jo äänestyksessä EU-
liittymislaista.

Kyse ei Huhtasaaren mie-
lestä ole vain lakipykälistä ja 
kansainvälisistä sopimukses-
ta, vaan arvoista.

- Pahinta on henkinen mie-
hitys. Sanat koti, uskonto ja 

“Pahinta on 
henkinen miehitys.
Sanat koti, uskonto 

ja isänmaa 
arvopohjana on 
häivytetty pois.”
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JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

Perussuomalaiset jatkavat 
vaihtoehtona

 KOLUMNI

PERUSSUOMALAISISSA on sattunut ja tapahtunut kesän 
aikana. Jyväskylän puoluekokouksen ja eduskuntaryhmän ha-
joamisen jälkipyykkiä on pesty ahkerasti perinteisessä ja so-
siaalisessa mediassa. Liikkeellä on ollut runsaasti paikkansa-
pitämätöntä tai vääristynyttä tietoa, joten tilannekatsaus on 
paikallaan.

PUOLUETOIMISTO on ollut tiiviisti yhteydessä piirijärjes-
töihin ja paikallisyhdistyksiin. Kesäkuun alkuhämmennyksen 
jälkeen puolue on selviytynyt koettelemuksista varsin eheänä. 
Loikkauksia on tapahtunut vähän, ja usein kyse on ollut ih-
misistä, jotka pettyivät keväällä omaan kuntavaalimenestyk-
seensä tai luottamuspaikkajakoihin. Dramaattisilla lähdöillä 
on kenties pyritty saamaan hetki julkisuutta, jonka toivotaan 
muuttuvan ääniksi tulevissa vaaleissa.

EDUSKUNTARYHMÄSTÄ eronneet kansanedustajat ja osa 
mediasta ovat puhuneet perussuomalaisissa suoritettavista 
”stalinistisista puhdistuksista” ja eri tavalla ajattelevien savus-
tamisesta. On syytä huomata, että koko kesän aikana ketään 
ei ole erotettu puolueesta. Muutamalle näkyvälle toimijalle on 
lähetetty sääntöjen mukainen selvityspyyntö, koska he ovat 
esittäneet julkisuudessa lausuntoja, jotka voidaan tulkita tu-
eksi kilpailevalle poliittiselle liikkeelle. Tällaiseen toimintaan 
reagoidaan kaikissa puolueissa, ja siihen on reagoitu perus-
suomalaisissa myös aiemman johdon alaisuudessa.

TOIVEENANI ja tavoitteenani on hälventää niitä huolia, joi-
ta etenkin perinteisen median varassa olevilla jäsenillämme 
on herännyt puolueen linjasta. Puolueemme ohjelmat ja ta-
voitteet eivät ole muuttuneet, mutta niitä pyritään selkiyttä-
mään ja konkretisoimaan, jotta voimme palauttaa meitä aiem-
min äänestäneiden kansalaisten luottamuksen. Puoluejohdon 
ja eduskuntaryhmämme linja voidaan kiteyttää sanoihin ”kan-
sallinen etu” ja ”sisäinen solidaarisuus”.

SUOMEN tulee kaikessa toiminnassaan puolustaa suomalais-
ten kansallista etua, koska kukaan muu ei sitä puolestamme 
tee, ja koska muutakaan järkevää olemassaolon tarkoitusta ei 
Suomen valtiolla ole. ”Sisäinen solidaarisuus” viittaa siihen 
periaatteeseemme, että kaikki ikäluokat, väestöryhmät ja yh-
teiskuntaluokat pidetään kelkassa mukana. Ketään ei jätetä. 
Jotta Suomi voisi pitää huolta kaikista suomalaisista, sen on 
ensinnäkin lakattava toimimasta maailmanlaajuisena sosiaali-
toimistona, toiseksi vaalittava veronmaksumoraalia vastuulli-
sella ja läpinäkyvällä julkisen rahan käytöllä, ja kolmanneksi 
harjoitettava talous- ja veropolitiikkaa, joka luo edellytykset 
kotimaiselle yritystoiminnalle ja korkealle työllisyysasteelle.

TALOUSPOLITIIKASSA perussuomalainen linja tarjo-
aa yhä selvemmin vaihtoehdon perinteiselle vasemmistolle, 
joka luulee julkisen kassan olevan pohjaton, ja perinteiselle 
oikeistolle, jolle tärkeintä tuntuu olevan julkisten toiminto-
jen yksityistäminen kansainvälisille suuryhtiöille. Haitalli-
sen maahanmuuton torjunnassa ja EU:n liittovaltiokehityksen 
vastustamisessa olemme yksin suomalaisessa puoluekentässä. 
Terveelle maalaisjärjelle ja isänmaallisuudelle on tutkimus-
ten mukaan kysyntää äänestäjien keskuudessa. On ensiarvoi-
sen tärkeää, että voimme tarjota uskottavan vaihtoehdon niin 
presidentinvaaleissa ja maakuntavaaleissa ensi vuonna kuin 
eduskunta- ja eurovaaleissakin vuonna 2019.

TÄHÄN työhön tarvitaan kaikkien aktiiviemme, valtuutettu-
jemme, kansanedustajiemme ja meppiemme panosta. Päätty-
neen kesän sinänsä harmilliset tapahtumat tarjoavat meille 
myös mahdollisuuden uuteen alkuun puhtaalta pöydältä!
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OLEN havaitsevinani pien-
tä ristiriitaa Helsingin por-
mestarin Jan Vapaavuo-
ren puheissa. Talouselämän 
haastattelussa hän kertoo ha-
luavansa Suomeen huomatta-
vasti lisää maahanmuuttajia 
työvoimapulaa helpotta-
maan, aloittaa perussuoma-
laisten kansanedustaja Sami 
Savio.

- Toisaalta hän kuitenkin 
vaatii valtiolta lisää tukea 
pääkaupunkiseudun kunnil-
le, sillä Vapaavuoren omin sa-
noin ”kotouttaminen vaatii 
isoissa kaupungeissa paljon 
resursseja”. Ja niitä kokoo-
mus ja valtiovarainministeri 
Orpo hallituksessa ollessaan 
myös tarjoavat, Savio kirjoit-
taa Facebookissa.

Savio ihmettelee Vapaavuo-
ren lausuntoa.

- Eiköhän olisi viisain-
ta työllistää ensin suomalai-
set työttömät ja katsoa sitten, 
odottaako paljonkin työ-
tä vielä tekijäänsä – ellei Va-
paavuoren todellinen mut-
ta ääneen lausumaton tavoite 
ole luoda Suomeen halpatyö-
markkinat ja polkea samalla 

Helsingin pormestari Jan Vapaavuo-
ri (kok.) sanoi Talouselämän haastat-
telussa, että Suomeen tarvitaan lisää 
maahanmuuttajia. Perussuomalais-
ten kansanedustaja Sami Savio ja pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho ovat asi-
asta toista mieltä.

Haaveileeko 
Vapaavuori halpa-
työmarkkinoista?

Ghettoutuminen 
ongelma jo nyt

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jussi Halla-aho ih-
mettelee niinikään Vapaavuo-
ren intoilua maahanmuuton 
lisäämisestä.

- On yleisessä tiedossa, mil-
laisia vakavia kielteisiä seu-
rauksia kehitysmaista saapu-
neilla maahanmuuttajilla on 
ollut Tukholman ja monien 
muiden eurooppalaisten kau-
punkien turvallisuudelle ja 
taloudelle. Vaikka Suomes-
sa määrät ovat historiallisis-
ta syistä johtuen pienem-
piä, maahanmuuttajaväestön 
syrjäytyminen ja ghettou-
tuminen sekä tästä seuraa-
va asuinalueiden ja koulujen 
eriytymiskehitys ovat jo vuo-
sia olleet Helsingin poltta-
vimpia ongelmia, Halla-aho 
muistuttaa.

- Kehitysmaista humanitaa-
risin perustein tulleiden ih-
misten kotoutumisaste on 
Suomessa yhtä heikko kuin 
kaikkialla muuallakin Län-
si-Euroopassa. Tutkimusten 
mukaan suurin osa ei vuosi-
kymmentenkään aikana saa-
vuta suomalaista tulotasoa, ja 
merkittävä osa on koko elä-
mänsä ajan tuista riippuvai-
nen.

Samaan hengenvetoon 
maahanmuuttoa ja 
valtion tukea

Halla-aho huomauttaa, että 
maahanmuutto kehitysmaista 
ei lisää Helsingin elinvoimaa 
tai vetovoimaa vaan heiken-
tää turvallisuutta, vaikeuttaa 
entisestään asuntotilannet-
ta ja kuormittaa kaupungin 
taloutta sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluja.

- Kuvaavaa onkin, että por-
mestari Vapaavuori vaatii sa-
maan hengenvetoon lisää 
maahanmuuttoa ja lisää val-
tion tukea maahanmuuttajien 
kotouttamiseen.

- Pormestari Vapaavuori 
vastusti näyttävästi suurmos-
keijahanketta pormestari-
kampanjassaan ja markki-
noi näin itseään vaihtoehtona 
moskeijamyönteisille vih-
reille. Haitallisen maahan-
muuton puolestapuhujana 
Vapaavuori näyttää jälleen 
löytäneen yhteisen sävelen 
vihreiden ja vasemmiston 
kanssa, Halla-aho toteaa.

Helsingin oltava 
turvallinen kaupunki 
työssäkäyville ihmisille

Perussuomalaiset ovat hy-
vin huolissaan Helsingin ja 
muiden suurkaupunkien vä-

Perussuomalaiset ihmettelevät 
pormestarin puheita

rajusti suomalaisten työehto-
ja suurpääoman hyväksi.

Työntekijöiden ei 
tarvitse osata suomea

Vapaavuoren mielestä esi-
merkiksi ravintolahenkilö-
kunnan ei tarvitse pääkau-
punkiseudulla osata suomea.

- Ei tietenkään tarvitse. Jos 
asiakkaat eivät pidä henki-
lökunnan kielitaidosta, he 
voivat mennä muualle, Va-
paavuori täräyttää Talouselä-
mässä.

“Kehitysmaista 
humanitaarisin

perustein 
tulleiden ihmisten

kotoutumisaste 
on Suomessa 

yhtä heikko kuin
kaikkialla 

muuallakin Länsi-
Euroopassa.”

Vaatii samaan 

aikaa valtiolta 

lisätukea

POLIISIHALLITUS päätti taan-
noin, että vapaa-ajallaan, lomal-
laan tai työmatkallaan olevat 
poliisit eivät saa kantaa virka-
asettaan mukanaan, vaan sitä 

on säilytettävä poliisiasemalla 
lukitussa tilassa.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Mika Raatikainen esit-
tää muutosta poliisin aseenkan-

Raatikainen: Poliisin 
saatava kantaa asetta 
myös virka-ajan 
ulkopuolella

to-ohjeelle ja muistuttaa, että 
poliisilla on velvollisuus toimia 
myös työaikansa ulkopuolella, 
jos tilanne sitä vaatii. 

- Poliisien määrä Suomessa on 
maailman pienimpiä suhteessa 
väkilukuun, silti vapaa-ajallaan 
tai lomillaan olevia poliiseja es-
tetään huolehtimasta kansalais-
ten ja omasta turvallisuudes-
ta mikäli ns. paha tilanne osuisi 
kohdalle. Helsinkiläisenä polii-
sina tiedän, että näitä tilanteita 
voi tulla, Raatikainen sanoo.

Raatikaisen mielestä poliisi-

hallituksen tulisi nyt pikaises-
ti tarkistaa poliisin aseenkanto-
ohjettaan.

- Ei voi olla niin, että poliisi 
muuttuu epäilyttäväksi vain sik-
si, että työaika loppuu. Jos po-
liisi saisi kantaa asettaan myös 
virka-ajan ulkopuolella, se ko-
hottaisi poliisin tilannekohtais-
ta valmiutta merkittävästi koko 
maassa. Suomen turvallisuusti-
lanne on heikentynyt radikaa-
listi ja hallituksen on tehtävä 
kaikkensa tilanteen parantami-
seksi.
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VR:N hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja, perussuoma-
laisten kansanedustaja Ville 
Tavio ymmärtää veturinkul-
jettajien huolen alan tulevai-
suudesta.

- Veturimiesten huoli suo-
malaisesta työstä on aiheel-
linen. Sipilän hallituksen 
mallissa VR:n tilalle reitte-
jä ajamaan tulevat yksityiset 
junayhtiöt saattavat pyrkiä 
suurempiin voittoihin har-
joittamalla epäreilua henki-
löstöpolitiikkaa, Tavio kom-
mentoi.

- Kannatan vapaata ja tasa-
puolista kilpailua, mutta en 
voi hyväksyä kansallisomai-
suuden tuhoamista.

”Suomi myyntiin 
-politiikkaa”

Eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Leena Meri moittii 
keskustaa suunnanmuutok-
sesta. Meri huomauttaa, että 
keskustan vaalien alla toiste-
lema ”Suomi kuntoon”-ho-
kema tarkoittikin tosiasiassa 
”Suomi myyntiin”-politiik-
kaa. Mereltä ei heru ymmär-
rystä liikenne- ja viestintä-
ministeri Anne Bernerin 
(kesk.) VR-suunnitelmille.

- Käsitykseni mukaan kaik-
ki veturit ovat jo käytössä, ja 
jos ulkopuolisen yhtiön ei ole 
tarkoitustakaan tuoda omaa 
kalustoa raiteille, niin mis-

Perussuomalaisten kansanedustajat antavat tukensa veturinkul-
jettajien mielenilmaukselle ja jakavat kuljettajien huolen suoma-
laisen työn jatkumisesta.

PS huolissaan työpaikoista
Hallitus pilkkoo VR:n

estökehityksestä ja sen kiel-
teisistä seurauksista kaupun-
kilaisille.

- Helsingin tulee mieles-
tämme noudattaa sellaista vä-
estö-, asunto- ja sosiaalipo-
litiikkaa, joka ei houkuttele 
kaupungin kannalta kielteis-
tä muuttoliikettä. Helsingin 

on oltava turvallinen kaupun-
ki, jossa tavallisilla työssäkäy-
villä ihmisillä on varaa asua 
ja jossa lapset voidaan turval-
lisin mielin lähettää lähikou-
luunsa, Halla-aho painottaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

tä kilpaillaan? Hinnasta, sa-
noo Berner. Tämä tarkoittaa 
nykyisten työntekijöiden työ-
ehtojen huononnusta tai irti-
sanomisia, jos uusi yhtiö tuo 
työntekijänsä muualta hal-
paan hintaan. Julkisuudessa 
on esitetty, että voi kilpailla 
laadulla, esim. junan väri tai 
kalustus voi vaihdella, Meri 
kirjoittaa Facebook-sivullaan.

- Enpä usko, että minä käy-
tän junaa yhtään enempää, 
jos se on erivärinen. Käytän 
sitä työmatkoihin. Mitä jär-
keä tässä taas on? Koko Suo-
mi tuntuu olevan myynnissä? 
Raiteillakaan ei voi kilpail-
la, sillä ei ole tarkoituskaan 
rakentaa viereen toista rai-
detta? 

Meri muistuttaa Ruotsin 
poskelleen menneistä kilpai-
luttamishankkeista. Kaup-
palehti uutisoi taannoin, että 
rautatieliikenteessä uudistus 
on johtanut tyhjien junien 

Turvapai-
kanhakijat ja 
laittomasti 
maassa olevat 
ovat osoitta-
neet toistu-
vasti mieltä 
Helsingin 
keskustassa.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) vastusti näyttävästi 
suurmoskeijahanketta vielä kuntavaalien alla. 

PERUSSUOMALAISTEN puheen-
johtaja Jussi Halla-aho laskeskelee, 
että vastaanottokustannuksiin up-
posi vuonna 2015 125 miljoonaa 
euroa ja viime vuonna 530 miljoo-
naa. 
  Tämän vuoden talousarviossa nii-
hin on varattu 225 miljoonaa, ja 
ensi vuonna saman verran.

- Nämä ovat pelkkiä vastaanotto-
kustannuksia. Valtio maksoi kunnil-
le kotouttamiskorvauksia vuonna 
2015 97 miljoonaa euroa ja vuon-
na 2016 132 miljoonaa. Sekä tä-
män että ensi vuoden talousarvi-
ossa kotouttamiseen on varattu 
232 miljoonaa.

- Suorat ja välittömät kustannuk-

set vuosilta 2015-2018 ovat siis 1,8 
miljardia euroa. Päälle tulee tietys-
ti vielä lasku esimerkiksi oikeuslai-
toksen kuormittumisesta. Nämä 
olisivat isoja rahoja, jos puhuttai-
siin mistä tahansa muusta kuin 
maahanmuutosta. Kun puhutaan 
maahanmuutosta, silmääkään ei 
räpsäytetä, Halla-aho huomauttaa.

Halla-aho: Maahanmuuttoon uppoaa 
isoja rahoja, joista ei puhuta

rahtaamiseen edestakaisin, 
mikä viraston selvitysten mu-
kaan on maksanut valtiolle 
viisi miljardia kruunua, noin 
550 miljoonaa euroa.

Missä ovat kilpailun 
avaamisen hyödyt?

Myös perussuomalaisten 
puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aho esitti tukensa Veturi-
miesten liiton mielenilmauk-
selle. Halla-ahon mukaan on 
syytä pysähtyä pohtimaan, 
missä ovat kilpailun avaa-
misen hyödyt, kun ministeri 
Bernerin mallissa kilpailu ei 
olisi lainkaan vapaata.

- Huomautan, että henkilö-
liikenteen vapauttaminen kil-
pailulle voidaan tehdä EU:n 
vaatimalla tavalla ilman eril-
listen toimintojen yhtiöittä-
mistä. Tasapuoliset palvelut 
liikennöitsijöille voitaisiin to-
teuttaa esimerkiksi palvelu-
sopimuksilla tai palveluvel-
voitteella.

Hän kysyy myös, miksei 
reittien käyttöoikeussopi-
musten optimoinnista oltu 
tehty kattavaa esitystä ennen 
asian päättämistä.

- VR:n työntekijöiden huoli 
suomalaisesta työstä on myös 
perussuomalaisten yhteinen 
huoli.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

“Kannatan 
vapaata 

ja tasapuolista
kilpailua, mutta 
en voi hyväksyä 

kansallis-
omaisuuden
tuhoamista.”
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Suomen Uutisten haastattelema pitkän linjan 
perussuomalainen piirivaikuttaja kertoo Rai-
mo Vistbackan suunnitelmasta, jolla yritettiin 
saada perussuomalaisia piirejä ja paikallisyh-
distyksiä Uusi vaihtoehto -ryhmän eli niin sa-
nottujen “uuvattien” taakse. 

PIIRIVAIKUTTAJAN 
mukaan perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Raimo Vist-
backa kuvitteli kesäkuun 
puolessavälissä perussuoma-
laisten puoluehallituksen ole-
van soinilaisten hallussa. 

Piirivaikuttaja kuvaa ”kaik-
kein hurjimmaksi jutuksi” 
sitä, että Vistbackan mukaan 
tällaisessa tilanteessa loikan-
neesta UV-eduskuntaryh-
mästä olisi voitu tehdä PS:n 
virallinen eduskuntaryhmä. 
Samoin paikallisosastoja oli-
si voitu muuttaa pelkällä ni-
menmuutoksella Uusi vaih-
toehto -ryhmää tukevaksi 
yhdistykseksi. 

- Vistbacka oli hirveän pro-
vosoitunut ja oli oikein toh-
keissaan. Hän oli siinä luu-
lossa, että puoluehallitus on 
soinilainen – siis sitä miel-

Vistbacka puuhasi 
perussuomalaisten 
paikallisosastojen 
siirtoa “uuvattien” 
taakse

kin osin suunnitelmat kariu-
tuivat. 

- Tällaiset unelmat, siniset 
unelmat hänellä oli. 

Syytökset sinkoilevat

Kielenkäyttö on ollut todel-
la kovaa. UV-ryhmään loi-
kanneet kansanedustajat ovat 
toistuvasti syyttäneet Jussi 
Halla-ahon (ps.) valinneita 
puoluekokoukseen osallistu-
neita perussuomalaisia val-
lankaappaajiksi. Piirivaikut-
taja oudoksuu loikkareiden 
syytöksiä. 

- He syyttävät meitä siitä, 

mitä he ovat itse tehneet. Se 
on jotenkin sellaista skitso-
freenistä ajattelua. Vistbacka 
puhui, että kaapataan noin 
vaan noita yhdistyksiä, ja näi-
tä piirejäkin voidaan kaapata. 
Heillä oli sininen unelma – 
käsitys siitä, että kuinka pal-
jon sieltä perussuomalaisista 
lähtee sitä väkeä. 

- Nämä loikkarit ovat teh-
neet oman päätöksensä. Minä 
en ainakaan ole niin tyhmä, 
että lähden demokraattista 
äänestystä moittimaan, pii-
rivaikuttaja summaa viitaten 
Jyväskylän puoluekokouksen 
henkilövalintoihin. 

tä, että suurin osa puoluehal-
lituksesta on Soinin puolella, 
näiden loikkareiden puolel-
la. Hän ajatteli, että jos puo-
luehallituksessa on enemmis-
tö, niin eduskuntaryhmäasia 
voidaan hoitaa pelkällä ni-
menmuutoksella. Että tämä 
perussuomalainen eduskun-
taryhmä, joka on nyt pie-
nempi, muuttuukin toisek-
si ryhmäksi, ja nämä uuvatit 
tulisivat perussuomalaiseksi 
ryhmäksi – koska se on isom-
pi ryhmä.

- Vistbackalla oli myös sel-
lainen visio, että jos paikallis-
yhdistysten syyskokouksissa 
yhdistyksessä on uuvatti-
enemmistö, voidaan paikal-
lisosasto muuttaa uuvattiyh-
distykseksi.

Vistbackan oli tarkoitus 
myös pitää Sampo Terho 
puoluehallituksessa. Tältä-

“Heillä oli 

sininen unelma”

Piirivaikuttaja kertoo 
mönkään menneestä 
suunnitelmasta

Piirivaikuttajan mukaan 
Vistbacka harmitteli hirveästi 
sitä, että Timo Soini (uv.) oli 
mennyt liian nopeasti muut-

Vistbackan 
valtaus-

suunnitelma
meni mönkään, 

mutta asian 
selvittely jatkuu 

edelleen.

EKONOMISTIT huomaut-
tavat, ettei raportti keho-
ta Suomea euroeroon. Eroa-
minen on poliittinen päätös 
yhtä lailla kuin yhteisvaluu-
tassa pysyminenkin.

Ekonomistit toteavat Suo-
men euroeron olevan haasta-
va tehtävä. Poliittiset päätök-
set eroon ovat mahdollisia. 
Suomen tulisi mahdollisessa 
euroerossaan huolehtia toi-
mivasta maksujärjestelmästä.

Euroero maksaisi 
noin 10 miljardia

Suomi voisi erota eurosta 
joko huolellisen valmistelun 
jälkeen eduskunnassa enem-

Joukko suomalaisia ekonomisteja on tutkinut 
Suomen mahdollista eroa yhteisvaluutta eurosta. 
He julkaisivat raportin Kuinka lähteä euroaluees-
ta: Suomen tapaus. 

“Haastava tehtävä”

Ekonomistien 
raportti kaavoittaa 
Suomen euroeron
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Emeritusprofessori Timo Vihavainen muis-
telee Suomen 1980-lukua lämmöllä ja epäilee, 
ettei kultakausi enää palaa.

Pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion 
aika on ohi

HELSINGIN yliopiston Ve-
näjän-tutkimuksen profes-
sorina toiminut Timo Viha-
vainen kokosi pessimisminsä 
kirjaan Barbarian paluu - Eu-
roopan auringon laskiessa.

Vihavainen kirjoitti 1987 il-
mestyneessä Suomen histo-
rian pikkujättiläisessä, että 
“aineellisen hyvinvoinnin, 
yhteiskunnallisen tasa-ar-
von ja muiden aikaisempien 
sukupolvien uneksimien hy-
vyyksien kannalta nykyinen 
aikakausi on vertaansa vail-
la”.

Vihavainen jatkoi, että “ny-
kyaika ensimmäistä kertaa 
historiassa saa yhä useampi-
en mielessä kultakauden lei-
man, ajan, jonka veroista ei 
ole ollut eikä kenties enää ole 
tuleva.”

Moni muistelee 
lämmöllä

Uudessa kirjassaan Vihavai-
nen ihmettelee, kuinka vai-
keasti ennakoitavaa historia 
on. Harva näki Vihavaisen ta-
paan, ettei kehitys välttämät-
tä jatku 1980-luvun onnen 
päivistä yhä korkeampaan 
edistykseen, mutta ei Viha-
vainen itsekään nähnyt, mitä 
kaikkea tuleman pitää.

Moni muistelee nyt 1980-lu-
kua lämmöllä: saattaahan jo-
kin asia olla nyt paremmin 
kuin silloin, mutta on vaikea 
kuvitella, miten yhteiskunta 
voisi olla yhtenäisempi kuin 
silloin. Jotkut saattoivat pitää 
tuon ajan yhtenäiskulttuuria 
tylsänä, mutta ainakin se oli 
turvallisempi kuin uusi moni-
kulttuuri.

Euroopan merkitys 
hiipuu

Jos Vihavainen on nyt yhtä 
profeetallinen kuin 1980-lu-
vulla, edessä on todella hyy-
tävä tulevaisuus.

Tulevaisuuden Euroopas-
sa talouskasvu on nihke-
ää, ellei olematonta, ja koko 
maanosan merkitys maail-
manpolitiikassa ja -taloudes-
sa tulee hiipumaan merki-
tyksettömäksi. Mutta se on 
ongelmistamme pienin.

Vihavaisen käsitys on, että 
pohjoismainen hyvinvointi-
valtio, jota ehkä olemme pitä-
neet mallina koko maailmalle 
seurata, jää muutaman vuosi-
kymmenen kestoiseksi poik-
keamaksi maailmanhistorias-
sa. Kun yhteiskunnalliset erot 
kasvavat, hajoaa vähitellen 
myös vaivalla luotu luotta-
mus erilaisten ryhmien välil-
lä. Vastavuoroisuus yhteis-
kunnan maksajien ja saajien 
välillä katoaa.

Keskinäinen 
luottamus murenee

Vihavainen ottaa saman vas-
tavuoroisuusnäkökulman 
myös pakolaisongelmaan. 
Vallanpitäjien on huolehdit-
tava siitä, että pakolaisten 
kohtelua ei pidetä vapaamat-
kustamisena, muuten heidän 
uskottavuutensa murenee.

- Mikäli he eivät kykene 
suojaamaan maata ei-toivo-
tuilta maahantunkeutujilta, 
vaarantuvat yhteiskuntasopi-
mus ja yhteiskunnassa vallit-
seva luottamus, Vihavainen 
kirjoittaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Historiantutkija varoittaa:

tamaan Lex Vennamon ni-
mellä kulkevaa lakia, jonka 
mukaan puolueensa jättä-
vät kansanedustajat eivät 
voi viedä puoluetukea mu-
kanaan. 

Selvittely jatkuu

Vistbackan valtaussuunni-
telma meni mönkään, mutta 
asian selvittely jatkuu edel-
leen. 

Raimo Vistbacka ei ole 
noutanut hänelle lähetettyä 
selvityspyyntöä, jossa perus-
suomalaiset pyytävät hänel-
tä selvitystä toiminnastaan. 

Kun kirjattu kirje ei mennyt 
perille, PS laittoi haastemie-
hen asialle. 

Menettely on tavanomai-
nen, mutta kaikki eivät siitä 
pitäneet. Ulkoministeri Timo 
Soini totesi Ilkka-lehdessä 
julkaistussa kolumnissaan, 
että selvityspyynnön lähettä-
minen haastemiehen välityk-
sellä kertoo “julkeudesta ja 
arvostelukyvyn puutteesta”.

Vaikka Soini römyää edel-
leen, Vistbackan viime päi-
vien lausunnot ovat olleet 
huomattavan paljon sovitte-
levampia. Hän esitti Ilta-Sa-
nomien haastattelussa toivo-

vansa perussuomalaisten ja 
UV:n sopua.

- Toivon, että nämä tahot 
löytäisivät jollakin tavalla 
toisensa ja ryhmittyvät palai-
sivat yhteen, hän sanoi Ilta-
Sanomille.

Raimo Vistbacka on perus-
suomalaisten ensimmäinen 
puheenjohtaja ja ensimmäi-
nen kansanedustaja. Suomen 
Uutiset ei tavoittanut Vist-
backaa kommentoimaan val-
tausasiaa. 

TEKSTI MATIAS TURKKILA
      KUVA LEHTIKUVA

Jos Vihavainen 
on nyt yhtä

profeetallinen 
kuin 1980-luvulla,

edessä on 
todella hyytävä 

tulevaisuus.

mistöpäätöksellä. Toinen 
vaihtoehto eroamiseen on 
järjestää neuvoa antava kan-
sanäänestys. Tällöin pääoma-
liikkeitä tulisi kontrolloida.

Suomen euroero maksai-
si noin 10 miljardia euroa tai 
markkaa. Muiden euromai-
den ja eurooppalaisten ins-
tituutioiden nihkeä suhtau-
tuminen euroeroon voi toki 
kasvattaa laskua.

Euroaluetta 
uhkaa romahdus

Ekonomistien mukaan kel-
luvalla kansallisella valuu-
talla voi reagoida kivutto-
mammin ja nopeammin 
ulkopuolisiin taloussokkei-
hin. Toinen vaihtoehto on 
tuottaa tarvittaessa epämiel-
lyttäviä kilpailukykysopi-
muksen kaltaisia sopimuksia 

vastauksena ulkoa tuleviin 
taloussokkeihin.

Ekonomistit muistuttavat, 
ettei Suomi tällä hetkellä hae 
euroeroa. Suomen tulee kui-
tenkin luopua joko euros-
ta tai itsemäärämisvallasta, 
koska toimiva eurojärjestel-
mä tarvitsee muun muas-
sa tulonsiirtoja. Euroaluet-
ta uhkaa romahdus, jos se ei 
kehity liittovaltioksi.

Lue koko juttu raportista: 
www.suomenuutiset.fi

TEKSTI HENRI MYLLYNIEMI
      KUVA LEHTIKUVA

Suomen 
tulisi 

mahdollisessa
euroerossaan 

huolehtia 
toimivasta

maksu-
järjestelmästä.

Piirivaikuttajan 
mukaan Vist-
backa harmitteli 
hirveästi sitä, 
että Timo Soini 
oli mennyt liian 
nopeasti muut-
tamaan Lex 
Vennamoa.

http://www.suomenuutiset.fi
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PUOLUEEN tilanne näyttää 
tällä hetkellä sikäli hyvältä, 
etteivät Jyväskylän puolue-
kokouksen jälkeiset dramaat-
tiset tapahtumat aiheuttaneet 
syvempää jakautumista itse 
puolueorganisaatiossa, vaan 
se rajoittui lähinnä eduskun-
taryhmään. Tilanteen vakaut-
taminen on ollut keskeistä sa-
malla kun katse on eteenpäin.

- Puoluekokouksen jälki-
mainingeissa puolueen si-
sälle ei päässyt syntymään 
suurempaa repeämää eikä ka-
oottista tilaa, vaan organisaa-
tio tuntuu olevan yhtenäinen 
ja vakaa. Toisinkin voisi olla, 
pohtii elokuun alusta työs-
sään puoluetoimistolla aloit-
tanut Sakari Puisto.

Painotuksia ja uusia 
avauksia

Keskeisintä poliittisen 
suunnittelijan työssä on po-
liittinen profilointi ja strate-
giatyö läheisessä yhteistyössä 

puoluejohdon kanssa. Sisäl-
lön tuottaminen ja profiilin 
terävöittäminen ovat erityi-
sen tärkeitä nyt kesän raviste-
lun jälkeen.

- Ohjelmatyö jatkuu tuke-
valta pohjalta, muutoksia tu-
lee toki painotuksiin sekä uu-
sia avauksia tietenkin. Tämä 
on erittäin mielenkiintois-
ta aikaa olla rakentamassa lii-
kettämme, sanoo Puisto.

Toimintakulttuuria 
uudistettava

Eräs tärkeimmistä asiois-
ta juuri nyt on osallistami-
sen vahvistaminen. Toiminta-
kulttuuria on muutettava sillä 
tavalla, että kentän tahto saa-
daan jatkossa paremmin nä-
kyviin.

Puisto ei ole ollut nykyises-
sä toimessaan pitkään, mutta 
työilmapiiri puoluetoimistol-
la on innostunut. Saamansa 
palautteen perusteella Puisto 
on kokenut, että henki ken-

Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen ta-
pahtunut eduskuntaryhmän kahtiajakau-
tuminen ei aiheuttanut suurempaa repeä-
mää varsinaisessa puolueorganisaatiossa, 
pikemminkin päinvastoin. Kentän palaute 
on ollut innostunutta ja puoluetoimistolla 
on nyt tekemisen meininkiä, kertoo puolu-
een uudeksi poliittiseksi suunnittelijaksi 
palkattu Sakari Puisto.

“Nyt meillä 
on tekemisen 
meininki”

Puoluetoimisto sai 
vahvistusta Sakari Puistosta 

tällä on myös selvästi piris-
tynyt.

- Kannatuspotentiaali on 
korkea, mutta minkäänlai-
seen ylimielisyyteen ei ole 
varaa. Potentiaali on saatava 
realisoitua todelliseksi kan-
natukseksi, minkä eteen tar-
vitaan paljon laadukasta työ-
tä, sanoo Puisto.

Kansainvälinen 
asiantuntija

Sakari Puisto on 40-vuoti-
as syntyperäinen tamperelai-
nen. Tohtoriksi hän väitte-
li vuonna 2004 Cambridgen 
yliopistossa Englannissa, jon-
ka jälkeen hän työskenteli yk-
sityisellä sektorilla ensin pari 
vuotta Kiinassa ja sen jälkeen 
Suomessa. 

Perussuomalaisiin hän läh-
ti eurovaaleissa 2014 Pirkan-
maan perussuomalaisten eh-
dokkaana. Puisto osallistui 
myös eduskuntavaaleihin 
2015 ja kuntavaaleihin 2017, 

joista hänet valittiin uutena 
ehdokkaana Tampereen kau-
punginvaltuustoon.

- Eduskuntavaalien jälkeen 
sain kutsun hallitusneuvotte-
luihin, jonka jälkeen toimin 
pari vuotta ministeri Jari 
Lindströmin erityisavustaja-
na. Tein paljon töitä erityises-
ti maahanmuuttopolitiikan 
parissa, mutta myös koulu-
tus- ja innovaatiopolitiikka 
sekä työllisyysasioita kuului 
toimenkuvaani. Erityisavus-
tajan tehtäväni päättyi heti 
puoluekokousta seuranneen 
jakautumisen jälkeen, Puis-
to kertoo.

Perussuomalaisissa 
pystyy vaikuttamaan

Puistolla ei ole ollut po-
liittista kotia ennen perus-
suomalaisia, vaikka yh-
teiskunnalliset asiat ovat 
kiinnostaneet aina. Perus-
suomalaiset tarjosi arvomaa-
ilmaan sopivan konkreetti-

sen vaihtoehdon, ja yhtäältä 
Puisto uskoi itsellään olevan 
myös paljon annettavaa puo-
lueelle.

- Olen pitänyt työstäni pal-
jon ja tulen myös osallistu-
maan jatkossakin vaaleihin 
ehdokkaana, sanoo Puisto.

Puistolle tärkeitä ydintee-
moja ovat juuri ne asiat joi-
den parissa hän on aiemmin 
vahvasti työskennellyt, ku-

“Puolue-
kokouksen 

jälkimainingeissa
puolueen sisälle

ei päässyt 
syntymään
suurempaa 

repeämää eikä 
kaoottista

tilaa.”

SISÄILMASAIRAUKSIIN 
kuuluva home- ja kosteus-
vauriosairaus on mittava on-
gelma. Yli 40 prosentissa 
kouluista, 20-25 prosentis-
sa asunnoista sekä 5 prosen-
tissa toimistokiinteistöistä on 

home- ja kosteusvaurioita, 
jotka altistavat päivittäin jopa 
800 000 suomalaista. 

- Taloudellisilta vaikutuk-
siltaan kyseessä on miljardi-
luokan asia. Sairastuneiden 
henkilöiden terveydelliset 

Sisäilmasairauksille altistuu päivittäin jopa 
800 000 suomalaista. 

PS: Sisäilma-
ongelmat ratkaistava 
tehokkaammin

ongelmat ovat moninaisia ja 
vaikuttavat koulunkäyntiin, 
työkykyyn ja yleensäkin elä-
mänhallintaan, perussuoma-
laiset ynnäävät.

Sairastuneille 
pikaisesti apua

Perussuomalaiset esittävät, 
että sairastuneet tulee siir-
tää turvaan kelvollisiin asuin-
tiloihin mahdollisimman no-
peasti, ennen kuin sairaus 
pahenee työkyvyttömyyttä ai-
heuttavaksi. Lisäksi sairastu-
neille pitää tarjota mahdol-
lisimman tehokas kuntoutus 
sekä turvata oikeudenmukai-

nen sosiaaliturva. Pysyväs-
ti työkyvyttömät tulee saada 
kunniallisesti eläkkeelle. 

- Lasten sairastumises-
ta johtuvat perusopetuk-
sen epäkohdat ja jopa koulu-
syrjäytymiset tulee korjata. 
Määrärahoja tulisi kohdis-
taa home- ja kosteusvauri-
osairauden tutkimukseen, 
diagnostiikkaan, hoitoon ja 
kuntoutukseen. 

Perussuomalaisilta 
selvitys

Talotekniikan normeja ja 
määräyksiä kiristetään täl-
lä hetkellä lähinnä poliittista-

loudellisiin kytköksiin perus-
tuvien kaupallisten intressien 
lähtökohdista ja teknistalou-
delliset tavoitteet pitkälti si-
vuuttaen. 

- Laadimme yhdessä sisäil-
masta sairastuneiden ryhmän 
edustajien, puolueettomi-
en rakennusalan asiantunti-
joiden sekä puoluetoimiston 
kanssa normien ja muiden 
määräysten korjausehdotuk-
set sisäilmaongelmien poista-
miseksi vuoden vaihteeseen 
mennessä, perussuomalais-
ten eduskuntaryhmä lupaa.

KUVA LEHTIKUVA
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ten maahanmuuttopolitiikka. 
Talouspolitiikka ja koulutus-
politiikka sekä luonnollisesti 
kansainväliset asiat kiinnos-
tavat vahvasti.

Uusiin maahanmuutto-
kriiseihin varauduttava 
ennalta

Vuoden 2015 turvapaikan-
hakijakriisin myötä Suo-
messa on tehty joukko 
toimenpiteitä tilanteen hallit-
semiseksi.

- Lähtökohdat olivat heikot 
ja erilaisia toimenpiteitä teh-
tiin kriisin keskellä. Olin täs-
sä työssä tiiviisti mukana ja 
nämä toimet olisi toki saatet-
tava loppuun, Puisto kertoo.

- Paine Lähi-idästä ja Afri-
kasta Eurooppaan suuntau-
van maahanmuuton osalta 
ei kuitenkaan ole muuttunut 
miksikään, mistä syystä koko 
rajaturvallisuus ja varautu-
minen on nostettava aivan 
uudelle tasolle. Käytössä ole-

va turvapaikanhakujärjestel-
mä on monessakin mielessä 
aikansa elänyt ja epäkelpo. Se 
olisi uudistettava kertakaik-
kisesti tai lakkautettava nyky-
muodossaan kokonaan, Puis-
to toteaa.

Tulijoilla oltava 
vastuuta ja 
velvollisuuksia

Myös monien jo aiemmin 
turvapaikkaperustein tullei-
den ryhmien sopeutuminen 
on onnistunut kovin heikosti. 

- Tämäkin tosiasia tuli-
si nostaa avoimeen tarkaste-
luun ja korostaa aivan toisella 
tapaa tulijoiden omaa vastuu-
ta ja velvollisuuksia. Näiden 
asioiden ajaminen asialinjal-
la on yksi perussuomalaisten 
tärkeimmistä tehtävistä nyt 
ja tulevaisuudessa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

- Viranomaisten 
tulee saada tieto 
paperittomista ja 
maassa laittomasti 
oleskelevista
henkilöistä. Se on 
koko Suomen etu, 
Juvonen sanoo.

SOSIAALI- ja terveyden-
huollon palvelujen ”avoin 
piikki ” paperittomille hen-
kilöille tulee selvittää, sanoo 
perussuomalaisten kansan-
edustaja Arja Juvonen. 

Turun terrori-iskun pääte-
kijäksi on varmistunut ma-
rokkolainen mies, jonka ker-
rotaan saaneen kielteisen 
päätöksen turvapaikkahake-
mukseensa.

- Mikäli henkilö ei saa lupaa 
maassa oleskeluun eikä suos-
tu vapaaehtoisesti palautetta-
vaksi, hän saattaa kadota vas-
taanottokeskuksesta ja jäädä 
laittomasti Suomeen. Me 
emme tiedä todellisia lukuja 
kadonneista henkilöistä.

- Suomen turvallisuustilan-
ne on nyt niin järkkynyt, että 
on aika selvittää kaikki mah-
dolliset asiat, jotka liitty-
vät myös laittomasti maassa 
oleskeleviin henkilöihin. Mi-
tään kasvualustaa muun mu-
assa rikollisuudelle tai viha-
rikoksille ei tule Suomessa 
sallia, Juvonen painottaa.

Jopa sisäministeriön kans-
liapäällikkö Päivi Nerg to-
tesi MTV:n haastattelus-
sa (16.5.2016), että Suomeen 
jäävät paperittomat etsivät 
rikollisia teitä toimia.

Rekisteri palveluiden 
käyttäjistä puuttuu

Sosiaali- ja terveysministe-
riö on lähettänyt kuntiin oh-
jeistukset laittomasti maassa 
olevien oikeuksista sosiaa-
li- ja terveyspalveluihin. Lis-
ta on kattava ja perustuu mm. 
terveydenhuoltolakiin. Ilman 
kotikuntaa maassa oleske-
levilla on oikeus terveyden-
huoltolain 50 §:n mukaiseen 

Kansanedustaja Arja Juvonen vaatii hallitukselta selvitystä siitä, 
kuinka paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja annetaan 
ns. paperittomille eli laittomasti maassa oleville ulkomaalaisille.

”Avoin piikki 
palveluihin selvitettävä”

Juvonen haluaa laittomasti maassa olevat rekisteriin:

kiireelliseen hoitoon.
Pykälän mukaan kiireelli-

sellä hoidolla tarkoitetaan 
äkillisen sairastumisen, vam-
man, pitkäaikaissairauden 
vaikeutumisen tai toiminta-
kyvyn alenemisen edellyt-
tämää välitöntä arviota ja 
hoitoa, jota ei voida siirtää il-
man sairauden pahenemis-
ta tai vamman vaikeutumista. 
Myös synnytyksen katsotaan 
kuuluvan kiireelliseen hoi-
toon. 

Kiireellistä hoitoa on myös 
esimerkiksi yleisvaarallisen 
tartuntataudin kuten tuber-
kuloosin leviämisen ehkäise-
miseksi annettava hoito sekä 
raskaana olevan hiv-positii-
visen naisen hoito syntyvän 
lapsen tartunnan estämiseksi. 

- Laittomasti maassa ole-
valla on oikeus palveluihin, 
mutta mitään ns. rekisteriä 
ei palveluiden käyttäjistä ole. 
Sosiaali- ja terveysvaliokun-
ta linjasi erillisellä lausumal-
la ns. Tartuntatautilakia käsi-
tellessään, että vuoden 2018 
aikana selvitetään ulkomaa-
laisten palveluja saaneiden 

kattava rekisteröinti. Tähän 
kuuluvat juuri paperittomat 
ja laittomasti maassa oleske-
levat, Juvonen kertoo.

Viranomaisilla oltava 
tieto paperittomista

Valiokunta linjasi myös, että 
hoidon kustannuksia selvi-
tetään. Lain mukaan kustan-
nukset kuuluvat potilaalle, 
mutta maksaja on kuitenkin 
tyypillisesti Suomen valtio.

- Oikeusministeri Ant-
ti Häkkänen on esittänyt oi-
keusturvaselvitystä liittyen 
turvapaikanhakijoihin. Sel-
vityksessä olisi nyt ehdotto-
masti otettava kantaa myös 
paperittomien ja laittomasti 
maassa oleskelevien sosiaali- 
ja terveyspalveluihin ja hei-
dän rekisteröintiin. 

- Viranomaisten tulee saada 
tieto paperittomista ja maas-
sa laittomasti oleskelevista 
henkilöistä. Se on koko Suo-
men etu, Juvonen sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA 

Puheenjohtaja 
Jussi Halla-
aho toivotti 
Sakari Puiston 
tervetulleeksi 
puoluetoimiston 
tiimiin.
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SUOMESSA on aina ollut 
köyhiä enemmän tai vähem-
män, mutta pitkään nouda-
tettu uusliberalistinen talo-
uspolitiikka on tehnyt tänä 
päivänä leipäjonoista arki-
päivää. 

Vantaalainen kaupungin-
valtuutettu ja eläkeläisluo-
kanopettaja Kai-Ari Lundell 
(ps.) haluaa nostaa esiin suo-
malaisen yhteiskunnan epä-
kohtia ja taistelee tasa-ar-
voisemman yhteiskunnan 
puolesta. Erään 90-luvul-
la tehdyn amerikkalaistut-
kimuksen mukaan yhteis-
kunnan tasa-arvoisuuden 
toteutumiseen vaikuttaa eni-
ten kouluruokailu. 

- Julkinen terveydenhuol-
to oli tutkimuksessa kakkose-
na, yleinen ja yhtäläinen pe-
rusopetus vasta kolmantena. 
Meillä kouluruokailua pide-
tään jo itsestäänselvyytenä 
eikä sitä arvosteta riittäväs-
ti. Toisinaan on puhuttu jopa 
maksullisesta kouluruokai-
lusta, Lundell ihmettelee. 

Kuntien välillä 
suuria eroja 

Kouluruuan pitäisi kattaa 
noin kolmasosan lapsen päi-
vittäisestä ravinnontarpees-
ta, mutta aina se ei sitä tee. 
Tässäkään asiassa tasa-ar-
vo ei suomalaisessa yhteis-
kunnassa toteudu, sillä kunti-
en välillä on suuria eroja sen 
suhteen, miten ne panostavat 
kouluruokailuun. 

- Ruoka-aineisiin käytetty 
rahasumma vaihtelee 70 sen-
tistä 1,5 euroon per koulu-

Lapsilla on nälkä 
PS-valtuutettu taistelee laadukkaan kouluruuan puolesta

Vielä 60-luvulla, kun köy-
himpien perheiden lapsille 
jaettiin vaatteita suoraan so-
siaalitoimistosta, niin luon-
nollisesti kaikki näkivät, ke-
nellä oli puutetta rahasta. 
Nykyään perheen köyhyyttä 
ei ulospäin näe, enintään pu-
helinmalleista voi jotain pää-
tellä. 

- Köyhyyden tunnistaa par-
haiten silloin, kun järjeste-
tään retkiä tai leirejä. Toisilla 
on vaikeuksia saada rahaa ka-
saan, silloin ainakin Vantaalla 
on tarjottu kustannukset kou-
lun puolesta. Samoin on laita 
varustehankinnoissa, ja Van-
taalla on esimerkiksi suksia 
ja luistimia varastossa lapsil-
le, joilla ei niitä kodin puoles-
ta ole, Lundell kertoo. 

Moni lapsi ei pääse mat-
kustamaan minnekään kesäl-

lä, vaan joutuu viettämään ai-
kaansa kotona vanhempien 
käydessä töissä. Tämä tulee 
hyvin esiin syksyisin lomien 
jälkeen, kun oppilaat kertovat 
kuluneesta kesästä. Joiden-
kin lapsien kesä on ollut aika 
tylsä, kun he ovat joutuneet 
pyörimään samoissa nurkissa 
koko kesän. 

- Se on aina hiukan surul-
lista kuultavaa, sillä lasten-
kin olisi hyvä saada uusia vi-
rikkeitä. Vantaalla on ainakin 
ennen ollut kesäleirejä tarjol-
la, en tiedä onko enää, Lun-
dell pohtii. 

Köyhien 
puolustaminen jatkuu 

Perussuomalaiset yleispuo-
lueena on tavallisen kansan 
puolella ja myös köyhän lap-

että nykyään erilaiset ideolo-
giat vaikuttavat liikaa koulu-
ruokailuun. Oppilaille tulisi 
pääasiassa tarjota sellais-
ta ruokaa, mikä heille mais-
tuu. Tuntuu hölmöltä tarjota 
ruokaa, jota lapset eivät syö. 
Tunnetusti lapset pitävät ko-
vasti aivan tavallisista suoma-
laisista perusruuista, tietysti 
nykyään myös erilaisista pas-
taruuista. 

- Yläkouluissa ongelmana 
on se, että kaikki lapset eivät 
syö, vaan lähdetään lounas-
tauolla kaupungille mäkkä-
riin, Lundell sanoo. 

Tämän päivän köyhyys 
ei näy päälle 

Lapsiperheköyhyys ei ny-
ky-Suomessa välttämättä näy 
päälle kuten ennen vanhaan. 

lounas. Monelle vanhemmal-
le voi tulla yllätyksenä, kun 
kuntien välillä on näinkin 
suuria eroja. Isot kunnat pys-
tyvät tietysti isommilla han-
kinnoilla tulemaan toimeen 
pienemmällä panostuksel-
la, mutta alle euron ei mieles-
täni saisi mennä. Silloin puu-
ropäiviä tulee liikaa, sanoo 
Lundell. 

Lasten ruoka ei ole 
turha rahareikä 

Lundellin mielestä koulu-
ruuankin suhteen pitäisi olla 
laatukriteerit ja niiden toteu-
tumista olisi myös seurattava. 
Hänen mielestään euro per 
lapsi voisi olla minimitavoite, 
johon olisi pyrittävä. 

- Johonkin se raja tehosta-
misessa ja säästöissäkin on 
vedettävä, eikä lasten ruuasta 
pidä ruveta tinkimään. Pitäisi 
yhteisesti sopia koululounaan 
tason säätämisestä säädylli-
seksi. Ei lasten ruoka kunnan 
budjetissa se turhin rahareikä 
ole, Lundell toteaa. 

Lundellia häiritsee myös se, 

“Johonkin 
se raja 

tehostamisessa
ja säästöissäkin on

vedettävä, eikä 
lasten ruuasta

pidä ruveta 
tinkimään.”

Lapsiperheiden köyhyys näkyy kouluissa, 
joissa opettajat voivat kohdata nälkäisiä tai 
huonoissa vaatteissa kulkevia lapsia. Siksi 
onkin surullista, että monissa kunnissa sääs-
tetään lasten ruuasta, yhdestä tasa-arvoisen 
yhteiskunnan tärkeimmistä tukipilareista. 

Ruoka-aineisiin 

käytetään 

0,7-1,5 euroa 

per lounas.

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän varapuheenjohtaja 
Ville Tavio pitää tiedustelua täysin 
riittämättömänä keinona kansalais-
ten suojelemiseksi ja peräänkuulut-
taa hallitukselta kovempia toimia.

Hallitus on korostanut terrorisminvastaisessa 
toiminnassa tiedustelulainsäädännön päivittä-
mistä eurooppalaiselle tasolle. Kansanedustaja 
Ville Tavion mielestä tämä ei riitä.

Tavio käännyttäisi potentiaaliset terroristit jo rajalla

Tiedustelun lisääminen 
ei riitä terrorismia vastaan



OPETUSMINISTERI San-
ni Grahn-Laasosen (kok.) 
mielestä maahanmuuttajaop-
pilaat ja -opiskelijat tarvitse-
vat 5,5 miljoonaa euroa ”kou-
lutuspolkujen kehittämiseen 
sekä integroitumista edistä-
viin toimiin”.

Grahn-Laasosen mukaan 
jaetuilla avustuksilla muun 
muassa parannetaan oppi-
mistuloksia, kehitetään No-
kian Bridge -ohjelmasta 
nopea koulutusväylä korkea-
koulukelpoisille maahan-
muuttajille sekä järjestetään 
aineenopettajiksi ja lastentar-
hanopettajiksi pätevöittävää 
koulutusta.

- Opiskelijoiden koulutus-
polkujen kehittämiseen sekä 
integroitumista edistäviin 
toimiin. Jaetuilla avustuksil-
la muun muassa parannetaan 
oppimistuloksia, kehitetään 
Nokian Bridge -ohjelmas-
ta nopea koulutusväylä kor-
keakoulukelpoisille maahan-
muuttajille sekä järjestetään 
aineenopettajiksi ja lastentar-
hanopettajiksi pätevöittävää 
koulutusta, Grahn-Laasonen 
kertoo opetusministeriön tie-
dotteessa.

- Maahanmuuttajien reitit 
koulutukseen ja työelämään 
ovat nykyisellään pitkiä. Kou-
lutuksella on keskeinen rooli 
suomalaiseen yhteiskuntaan 
kotoutumisessa, ja erityis-
tä huomiota on kiinnitettä-
vä suomen tai ruotsin kie-
len oppimiseen. On tärkeää, 
että maahanmuuttajien po-
lut opiskeluun ja työelämään 
ovat entistä joustavampia ja 
yksilöllisempiä.

Rahaa myös rasismin 
ehkäisylle

Paitsi että tukea ohjataan 
korkeakouluille, rahaa sai-
vat myös hankkeet, jois-
sa kuntien varhaiskasvatus-
ta ja koulutusta kehitetään 
maahanmuuttajataustais-
ten oppilaiden oppimistu-
losten parantamiseksi. Mui-
ta avustettavia kohteita ovat 
esimerkiksi varhaiskasvatuk-
sen kerhotoiminta, suomi/
ruotsi toisena kielenä -ope-
tus, vapaan sivistystyön maa-
hanmuuttajille suunnattu 
koulutus sekä kotivanhempi-
en kielikoulutus.

Suomen Ammattiin Opis-
kelevien Liitto SAKKI ry saa 
avustusta hankkeeseen, jolla 
pyritään ehkäisemään rasis-
mia ja etnisten ryhmien vas-
takkainasettelua. Hankkeen 
tavoitteet tukevat myös ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
Merkityksellinen Suomessa 
-toimintaohjelmaa rasismin 
ja vihapuheen ehkäisemi-
seksi sekä yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämiseksi.

Avustuksia 
27 hankkeelle

Avustuksia jaettiin 27 hank-
keelle, ja niiden toteuttajina 
on kuntia, korkeakouluja, op-
pilaitoksia sekä järjestöjä.

Aiemmin maahanmuuttaji-
en ammatillista koulutusta on 
avustettu 20 miljoonalla eu-
rolla, tarkoituksena edistää 
maahanmuuttajataustaisten 
sekä maahan tulleiden turva-
paikanhakijoiden nopeaa työ-
markkinoille siirtymistä ja 
koulutuksen vahvistamista.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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Kai-Ari Lundell

Ville Tavio

Vaikka maahanmuuttajien ammatillista koulutusta on avus-
tettu jo 20 miljoonalla eurolla, hallitus antaa tarkoitukseen 
reippaan lisärahoituksen. 

Opetusministeriltä 5,5 miljoonaa 
euroa lisää maahanmuuttajien 
koulutukseen

Erään 90-lu-
vulla tehdyn 
amerikkalais-
tutkimuksen 
mukaan yhteis-
kunnan tasa-
arvoisuuden 
toteutumiseen 
vaikuttaa eniten 
kouluruokailu.

sen puolella. Tulevaisuudes-
sakin puolueen on pidettävä 
huolta tasa-arvon toteutumi-
sesta suomalaisessa yhteis-

kunnassa sekä etenkin ta-
sa-arvoisesta peruskoulusta 
kouluruokailuineen. Emme 
voi keskittyä pelkästään maa-
hanmuutto-ongelmiin. 

- Siksi on hienoa, että uusi 
puheenjohtajamme Jus-
si Halla-aho on korostanut 
vahvasti, että puolueemme 
linja ei ole muuttunut mihin-
kään. Tavallisen ihmisen ja 
köyhän kansan teemat eivät 
ole meiltä hävinneet minne-
kään, vaikka muiden puolu-
eiden taholta muuta väite-
täänkin. Syytökset puolueen 
yksisilmäisyydestä eivät pidä 
paikkaansa, Lundell sanoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

- Uusi tiedustelulaki on valmistel-
tu pitkälti jo PS:n ollessa hallitukses-
sa, ja vaikka pidän sitä yhä erittäin 
tärkeänä, se ei ole yksinään kovin te-
hokas keino estää terrorismia. Aiot-
tua vastaava tiedustelulainsäädän-
tö on jo olemassa muissa EU-maissa, 
eikä se ole estänyt iskuja tapahtu-
masta niissä.

Tavion mielestä itse tiedustelulain-
säädännöllä ei ole paljoa merkitys-
tä, ellei ole valtavaa virkamiesarmei-
jaa tiedustelua suorittamassa, mikä ei 
ole realistinen ratkaisu.

- Siirtolaisten määrän kasvun myötä 
suojelupoliisin seurannassa olevien 
määrä on jo kasvanut eksponentiaali-
sesti ja terroristikytköksiä omaavien 

määrä jatkaa kasvua joka päivä. Supo 
ei pysty millään valvomaan potenti-
aalisia terroristeja nykyresursseilla-
kaan, Tavio toteaa.

Oleellista huomioida 
syy-yhteys

Tavio huomauttaa, ettei Turun is-
kun tehnyt marokkolainen edes ollut 
Supon listalla, joten uuden tiedus-
telulain mukaista tiedustelua ei olisi 
kohdistettu häneen, eikä ole toden-
näköistä, että muutoinkaan millään 
yleistiedustelulla olisi pystytty estä-
mään tätä tekoa.

- Sen sijaan teko olisi estetty, jos 
kyseistä henkilöä ei olisi päästet-

ty maahan. Ministerit ovat abstrak-
tilla poliittisella jargonillaan vieneet 
huomiota pois ulkomaalaispolitii-
kan todellisista ongelmista, mut-
ta toivottavasti hallitus esittää pian 
myös käytännön toimia. Potentiaali-
nen terroristi pitää pystyä käännyttä-
mään jo rajalla.

- Oleellista olisi nyt huomioida rik-
kinäisen turvapaikkajärjestelmän ja 
terrorismin välinen syy-yhteys. Maa-
hanmuuttopolitiikan kokonaisuudis-
tus on ainut keino tehdä Suomesta 
jälleen turvallinen.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN 



tus on turvata kansanedus-
tajan toimeentulo, jos edus-
kunnasta putoamisen jälkeen 
ei löydä uutta työtä. Kysees-
sä on silti aivan toisenlainen 
etuus kuin tavan kansalaisel-
le maksettava ansiosidonnai-
nen työttömyyspäiväraha tai 
peruspäiväraha. Kaikki tulot 
eivät automaattisesti vaiku-
ta sopeutumiseläkkeen mää-
rään. Esimerkiksi pääomatu-
loja ei huomioida eläkkeen 
maksamisessa.

Sopeutumiseläkkeen saa-
misen ehtona on, että henki-
lö on toiminut kansanedus-
tajana vähintään seitsemän 
vuoden ajan. Päivi Lipposen 
kohdalla ehdot täyttyvät, sillä 
hän ehti toimia kansanedus-
tajana kahdeksan vuotta.

Sopeutumiseläkkeen myön-
tää ja maksaa Keva, joka 
muutenkin hoitaa valtion 

henkilöstön eläkkeitä. Jokai-
sen kansanedustajan on so-
peutumiseläkettä saadak-
seen haettava sitä itse. Eläke 
on veronalaista tuloa. Elä-
ke on enimmillään noin kaksi 
kolmasosaa kansanedustajan 
palkkion määrästä. Myös mi-
nisterinä toimiminen nostaa 
eläkkeen tasoa.

Nuorilla eläkeläisillä 
ei huolta huomisesta

Päivi Lipponen ei toki ole 
ainoa parhaassa työiässä ole-
va ex-edustaja, joka naut-
tii sopeutumiseläkettä. Esi-
merkiksi ex-ministeri Suvi 
Linden (kok.), joka vaikutti 
eduskunnassa 1995-2011 kuu-
luu samaan ”eläkekerhoon”. 
Lindenin 16 vuotta eduskun-
nassa takaavat hänelle hy-
vät eläketulot. Viime vuosi-
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VIIME tilikaudella Paavo 
Lipposen omistaman Cos-
mopoliksen liikevaihto oli 
jopa 324 332 euroa. Voit-
toa Cosmopolis teki 156 370 
euroa, joten yritys on erit-
täin kannattava. Tämä nä-
kyy myös Lipposen henkilö-
kohtaisissa tuloissa. Vuonna 
2015 hän sai ansiotuloa 156 
855 euroa ja pääomatuloa 16 
633 euroa.

Pari vuotta sitten Cosmo-
poliksen toimitusjohtajak-
si nimitettiin Lipposen vaimo 
Päivi Lipponen. Hän ansait-
si vuonna 2015 yhteensä 60 
751 euroa ja sai pääomatuloa 
5 627 euroa.

Erosi kaupungin-
valtuustosta, siirtyi 
yritysmaailmaan

Päivi Lipposen taloudelli-
nen tilanne on siis 50-vuoti-
aana suhteellisen hyvä. Tästä 
huolimatta hän saa edelleen 
eduskunnan sopeutumiselä-
kettä. Eläkkeen maksamiseen 

Eduskunnasta vuoden 2015 vaaleissa pu-
donnut nuorehko eläkeläinen Päivi Lip-
ponen on noussut miehensä Paavon kon-
sulttiyhtiön toimitusjohtajaksi.

Nostaa yhä 
kansan-
edustajan 
sopeutumis-
eläkettä!

MAKSUHÄIRIÖMERKINNÄT säily-
vät rekisterissä yleensä kaksi tai kolme 
vuotta, ja sinä aikana pankkilainan ja 
luottokorttien saaminen on vaikeaa, ko-
tivakuutuksia ei välttämättä myönne-
tä ja puhelinliittymän hankintakin vai-
keutuu. 

Perussuomalaisten kansanedustaja 
Ritva (Kike) Elomaa haluaisi leimaavan 

merkinnän nykyistä nopeammin pois 
niiltä, jotka ovat asiansa kuntoon hoi-
taneet.

- Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa täl-
lä hetkellä peräti noin 375 000 suoma-
laisen elämään eli kyse on varsin suurta 
ihmisjoukkoa koskettavasta asiasta. Kun 
maksuhäiriömerkintään johtanut saata-
va on kokonaan maksettu, ei merkinnän 

pitkäaikainen säilyminen rekisterissä 
ole perusteltua ja nykyistä käytäntöä tu-
lisi arvioida uudelleen, Elomaa sanoo.

Elomaa esitti hallitukselle kirjallisen 
kysymyksen, olisiko tarpeen poistaa 
maksuhäiriömerkintä rekisteristä ny-
kyistä nopeammin sellaisissa tapauksis-
sa, joissa merkinnän aiheuttanut saata-
va on maksettu kokonaan pois.

Elomaa: Maksuhäiriömerkintä pois, kun 
velka on maksettu

ei vaikuta asema Cosmopolis 
Oy:n toimitusjohtajana, ku-
ten eivät myöskään esimer-
kiksi hänelle maksetut pää-
omatulot.

Cosmopolis Oy:n tase on 
kunnossa. Uusimman tilin-
päätöksen mukaan yhtiöllä 
on voitonjakokelpoisia varoja 
270 270 euroa. Yhtiön halli-
tus esittääkin osinkojen jaka-
mista yhteensä 21 621 euron 
edestä.

Myös rouva Lipponen on 
nykyään enimmäkseen yri-
tysmaailman palvelukses-
sa. Eduskunnasta pudottu-
aan hän pyysi eroa Helsingin 
kaupunginvaltuustosta. Lii-
ke-elämässä saavutetusta 
menestyksestä ja suurista tu-
loista huolimatta Päivi Lip-
ponen ei kuitenkaan ole luo-
punut sopeutumiseläkkeestä.

Seitsemän vuotta 
edustajana riitti 
eläkkeeseen

Sopeutumiseläkkeen tarkoi-

Päivi Lipposen vuositulot lähes 70 000 €

Eläkkeen 
maksamiseen

ei vaikuta asema 
Cosmopolis Oy:n 

toimitusjohtajana, 
kuten eivät 
myöskään 

esimerkiksi
hänelle maksetut 

pääomatulot.

na Lindenin tulot ovat olleet 
noin 70 000 euroa vuodessa.

Eläkkeensaajia ovat myös 
vuonna 2011 eduskuntauran-
sa päättäneet Kimmo Kilju-
nen (sd.) sekä Tanja Karpela 
(kesk.). Kiljunen tekee paluu-
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ta politiikkaan. Karpela taas 
on viime vuosina toiminut 
eläintenkouluttajayrittäjä-
nä. Kävi miten kävi, kummal-
lakaan ei ole huolta huomi-
sesta.

Eläke muutettiin 
sopeutumisrahaksi

Anteliasta sopeutumiselä-
kettä saavat vain ennen vuo-
den 2011 vaaleja eduskuntaan 
valitut ex-kansanedustajat. 
Kansanedustajien eläkelakia 
muutettiin vuonna 2011 siten, 
että ennen varsinaista van-
huuseläkeikää entisille kan-
sanedustajille ei enää mak-
seta sopeutumiseläkettä. Sen 
sijaan voi saada sopeutumis-
rahaa, joka on tasoltaan vaati-
mattomampi.

Toisin kuin sopeutumis-
eläkkeessä, sopeutumisrahan 

maksamisessa huomioidaan 
sen saajan ansio- ja pääoma-
tulot. Lisäksi sopeutumisra-
haa maksetaan ainoastaan 1-3 
vuotta. Sopeutumiseläkettä 
taas voi saada jopa kymmeniä 
vuosia ennen varsinaista elä-
keikää.

PS-edustaja esitti 
sopeutumiseläkkeen 
lakkauttamista

Kansan keskuudessa so-
peutumiseläke herättää nä-
rää vuodesta toiseen. Sopeu-
tumiseläke turvaa pienelle ja 
etuoikeutetulle, hyvässä työ-
iässä olevalle kansalaisten 
ryhmälle periaatteessa var-
mat tulot hamaan tulevaisuu-
teen.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Rami Lehto teki 

viime vuonna lakialoitteen 
kansanedustajien sopeutu-
miseläkkeen lakkauttamisek-
si. Lehto kiinnitti huomiota 
muun muassa siihen, että jär-
jestelmä vääristää kilpailua, 
kun ex-kansanedustajien yri-
tystoimintaa tuetaan sopeut-
tamiseläkkeen muodossa.

- Kansalaiset joutuvat osal-
listumaan kansantaloutem-
me säästötalkoisiin monin eri 
tavoin, joten olisi kohtuullis-
ta ja oikeudenmukaista, että 
nämä erityisasemassa ole-
vat erityiseduista nauttivat 
ex-kansanedustajatkin osal-
listuisivat omalta osaltaan 
myös näihin yhteisiin talkoi-
siin, Lehto perusteli lakialoi-
tettaan.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVA LEHTIKUVA

EUROPARLAMENTAARIKKO 
Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) 
täsmentää puoluekokouksen 
jälkimainingeissa antamiaan 
kommentteja Seura-lehden 
haastattelussa.

- Presidentti Sauli Niinis-
tön ja eräiden muiden henki-
löiden voimalliset lausunnot 

siitä, että perussuomalaiset 
puolueena olisi muuttunut 
radikaalilla tavalla, ovat osoit-
tautuneet toistaiseksi ylilyön-
neiksi. Nyt kun puolueko-
kouksesta ja uuden johdon 
valinnasta on kulunut kak-
si kuukautta, en itse ole vie-
lä huomannut tätä radikaalia 

muutosta, Ruohonen-Lerner 
toteaa Seuralle.

EU-parlamentissa Ruoho-
nen-Lerner on talousvalio-
kunnan jäsen. Hän on myös 
rahanpesun tutkintavaliokun-
nan varapuheenjohtaja.

Ruohonen-Lerner: Presidentin lausunnot 
perussuomalaisista olivat ylilyönti

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän puheenjohta-
ja Leena Meri esitti äskettäin 
STT:n haastattelussa, että ny-
kyisestä, kansalaisten oikeus-
tajua loukkaavasta järjestel-
mästä tulisi luopua.

- En ymmärrä, miksi kansan-
edustajan työn pitäisi olla eri-
tyisessä asemassa. Järkevin-
tä olisi, että kansanedustajat 
olisivat samassa asemassa 
kuin muutkin palkansaajat, 
Meri sanoi STT:lle.

Soini ei allekirjoittanut 
aloitetta

Sopeutumiseläkkeeseen on 
yritetty kajota aiemminkin, 
mutta yritykset eivät ole joh-
taneet tulokseen.

Vuonna 2013 vielä perus-
suomalaisiin kuulunut kan-
sanedustaja Vesa-Matti Saa-
rakkala (nykyinen uv.) teki 
lakialoitteen, jossa esitettiin 
lakkautettavaksi ennen vuot-
ta 2011 valittujen kansan-
edustajien sopeutumiselä-
ke 1.1.2015 alkaen. Aloitetta 
tuki suurin osa perussuoma-
laisten eduskuntaryhmästä, 
mutta hankkeen jatkokäsitte-
ly tyssäsi.

Perussuomalaisista loikan-
nut Timo Soini ei allekirjoit-
tanut sopeutumiseläkkeen 
poistamista koskevaa aloi-
tetta. 

Asiantuntijat 
paheksuvat

Sopeutumiseläke noussee 
jälleen puheenaiheeksi edus-
kunnassa. Myös monet yh-
teiskunnalliset vaikuttajat 
ovat patistaneet kansanedus-
tajia vihdoin tekemään asial-
le jotain.

Entinen elinkeinoelämän 
keskusliiton vaikuttaja Las-
se Laatunen esitti pari viik-
koa sitten blogissaan sopeu-
tumiseläkkeen lopettamista. 
Laatunen myös muistutti, 
kuinka kansalaisten eläkejär-
jestelmiä on viime vuosina 
leikattu kovalla kädellä.

- Eduskunta on aikanaan 
säätänyt itselleen etuuden, 
jota ei voi hyvällä tahdolla-
kaan pitää kansalaisten nä-
kökulmasta perusteltuna. Jos 
nykyisellä eduskunnalla on 
ryhtiä, se säätää lain sopeu-
tumiseläkkeen lakkauttami-
sesta, Laatunen kirjoittaa.

PS: Kansanedustajat 
samaan asemaan 
palkansaajien kanssa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä sekä laajem-
minkin puolueen jäsenistön keskuudessa suhtaudutaan 
kielteisesti nykyiseen järjestelmään kansanedustajien 
sopeutumiseläkkeestä.

Paavo ja Päivi 
Lipposella on 
syytä hymyyn: 
molemmilla isot 
tulot ja muhkea 
eläke.

KUVA LEHTIKUVA
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Puoluehallituksen puolesta

Jussi Halla-aho  Riikka Slunga-Poutsalo
Puheenjohtaja  Puoluesihteeri
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