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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

LAKEWOODISTA Yhdysvalloista löytyy pikkuruinen kauppa nimeltä Mas-
terpiece Cakeshop eli Kakkukauppa Mestariteos. Sitä isännöi Jack Philips -ni-
minen mies, harras kristitty ja erittäin taitava kakuntekijä. Hän on joutunut kes-
kelle eriskummallista episodia, jota pohtiessa mieli vääntyy helposti solmuun.
 
2012 kakkukauppaan saapuivat Charlie ja David, jotka olivat menossa keske-
nään naimisiin. He pyysivät Jackia tekemään itselleen hääkakun, mutta tämä 
kieltäytyi uskonnolliseen vakaumukseensa vedoten. Charlie ja David vetoavat 
syrjintälainsäädäntöön.
 
JOS kyse olisi ollut tavanomaisen tavaran myymisestä, tapaus olisi ollut pässin-
lihaa. Yrittäjä ei Yhdysvalloissa kuten Suomessakaan voi kieltäytyä myymästä 
tuotteitaan sillä perusteella, että ostaja kuuluu seksuaalivähemmistöön. Mutta 
tässä tapauksessa on kyse siitä, olisiko Jackin pitänyt käyttää ilmeistä luomis-
voimaansa ja luoda homoparin häihin kakku. Eikä mikä tahansa kakku, vaan 
toki sellainen, jota voisi yhtiön lupauksen mukaisesti kutsua mestariteokseksi.
 
JACK vetoaa siihen, ettei hän halunnut käyttää kokintaitojaan luodakseen hää-
kakun tilaisuuden juhlistamiseen, jota hän itse pitää moraalittomana. Hän on 
rakentanut puolustuksensa vedoten perustuslain suomaan sananvapauden tur-
vaan – ei käy päinsä, että hänet pakotetaan luomaan teos, jota hän ei halua teh-
dä.
 
KIMURANTTI tilanne on nyt Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päänsär-
kynä. 

++

KORKEIN oikeus saa raapia päätään toisenkin samantyyppisen tapauksen 
kanssa. Kaliforniassa on useita vapaaehtoistoiminnan voimin toimivia pro-li-
fe-keskuksia, joissa annetaan neuvontaa ja yritetään löytää keinoja, etteivät 
raskaana olevat naiset päätyisi tekemään abortteja. Näissä keskuksissa toimivat 
neuvojat ovat usein voimakkaan uskonnollisia.
 
KALIFORNIAN osavaltio ei ole tyytyväinen neuvontaan. Se vaatii, että abort-
teja vastustavien keskusten tulee julkaista tiedotteita, joissa kerrotaan lähistöl-
tä löytyvistä aborttipalveluista. Keskukset eivät tällaisia tietenkään seinilleen 
halua.
 
++

NATIONAL Review -lehden senioritoimittajan David Frenchin arvion mu-
kaan molemmissa tapauksissa on kyse pakottamisesta – eli siitä, voiko valtio tai 
osavaltio pakottaa muita käyttämään ilmaisuvapauttaan tietyllä tavalla.
 
FRENCHIN mukaan pakottaminen on sensuurin pahin mahdollinen muoto. 
Tavanomainen sensuuri on itseilmaisun estämistä, mutta myrkyllisiä sävyjä 
sensuuri saa, jos kansalaiset pakotetaan aktiivisesti ilmaisemaan eetokselleen 
vastakkaisia asioita.
  
FRENCH huomauttaa myös, että ilmassa häilyy polarisaation vaara. Tämä on 
ilmeistä. Sananvapaus on pitkään ollut Yhdysvalloissa vahva – se on perintei-
sesti luettu oikeuskäytännössä yhdeksi kaikkein vahvimmista arvoista. Mikäli 
sananvapauden ohitse jyrää jokin toinen arvo, on tällä vääjäämättä merkittäviä 
seurauksia. French enteileekin kansankunnan yhtenäisyyden heikkenemistä. 

++

PIDÄN itse sananvapautta superarvona. Mutta hyväksyn tietenkin sen, että 
joku toinen pitää jotain muuta arvoa vieläkin tärkeämpänä. Minä valitsen oma-
ni, toisilla on vapaus valita omansa.
 
NIIN paljon kuin ihmisiä huvittaisikin mestaroida toistensa menemisiä, teke-
misiä ja sanomisia, olisi usein parempi vain antaa muiden olla rauhassa. An-
taa muiden pitää kiinni omista ajatuksistaan ja omista arvoistaan. On tietenkin 
niin, että ihmisiksi on meidän kaikkien täällä elettävä, mutta ketään ei pitäisi 
pakottaa väkisin vastaanottamaan arvoja, joita hän ei koe omikseen. Tällaisen 
yrittäminen johtaa eriskummallisiin, vääristyneisiin lopputuloksiin.
 
VANHAN Bond-leffan nimi on “Elä ja anna toisten kuolla”. Se on huono nimi. 
Parempi olisi: Elä, ja anna toistenkin elää. Live and let live. 

Arvoja, pakolla

VARJOBUDJETTI toisi kevennys-
tä muun muassa työssäkäyvien, lap-
siperheiden ja eläkeläisten verotuk-
seen leikkaamalla enemmän maasta 
ulos suuntautuvista rahavirroista 
esimerkiksi rajoittamalla pääoma-
tulojen, suursäätiöiden ja rikkaiden 
yhdistysten verovapautta.

- Vaihtoehtomme koostuu viidestä 
eri kokonaispaketista: asumisen hal-
puutuksen mallista, yrittäjyys-, työl-
lisyys- ja koulutuspaketista, koti-, 
hoiva- ja hoitopaketista, turvallisuu-
desta sekä toimenpidepaketista, ker-
too perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Asumiskustannukset 
pidettävä kohtuullisina

Perussuomalaisten mielestä on tär-
keää varmistaa asumisen ja työn 
tekemisen mahdollisuudet myös 
suurten kaupunkien ulkopuolella. 
Asumiskustannukset eivät saa olla 
työnteon eivätkä työn perässä muut-
tamisen esteenä. 

Perussuomalaisella asuntopoli-
tiikalla halutaan varmistaa koh-
tuulliset asumiskustannukset niin 

verotuksen kuin suorien asumiskus-
tannustenkin osalta sekä vuokra- 
että omistusasujille.

- Vaikka vaihtoehtobudjetti palaut-
taisi varallisuusveron noin kymme-
nelle prosentille varakkaimmista 
kotitalouksista, olemme halunneet 
jättää omistusasunnot kokonaan va-
rallisuusveron ulkopuolelle, Meri 
mainitsee.

Yrittäjiä ei saa unohtaa

Perussuomalaiset haluaa myös 
nostaa suomalaisten työllisyysas-
teen muiden pohjoismaiden tasolle 
ja tukea erityisesti pienten ja keski-
suurten yrittäjien asemaa. Siksi var-
jobudjetissa korotettaisiin arvon-
lisäveron alaisen toiminnan alarajaa 
ja otettaisiin käyttöön Viron mallin 
mukainen työllistävien pk-yritysten 
yritysverotus. 

Uusia yksinyrittäjiä tuettaisiin uu-
della työtilimallilla, joka mahdollis-
taisi yksinyrittämisen ilman byro-
kratiaa tasaverolla.

- Emme ole unohtaneet maatalout-
takaan, jota tukisimme satovahinko-
korvausmallilla ja lomittajien koulu-

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti vuodel-
le 2018 vauhdittaisi talouskasvua ja jakaisi kas-
vun hedelmät tasaisemmin kaikille suomalaisil-
le. Varjobudjetti ottaisi velkaa noin 60 miljoonaa 
euroa hallitusta vähemmän, mutta keventäisi sil-
ti vähävaraisten ja työn verotusta.

Kasvu kuulu

PS:n varjobudjetista 

hyötyisivät tavalliset 

suomalaiset
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uu kaikille
tuspaketilla, Meri sanoo.

Varjobudjetti lisäisi resursseja myös 
koulutukseen ja peruskoulun ryhmä-
kokojen pienentämiseen.

- Koulutukseen on viime vuosina
tehty kovia leikkauksia, josta syys-
tä nuorten ongelmat ja syrjäytyminen 
ovat olleet kasvussa, Meri sanoo.

Kaikkein pienituloisimpien 
asemaa parannettava

Vaihtoehtobudjetin koti-, hoiva- ja 
hoitopaketti parantaisi lasten, nuor-
ten ja vanhusten asemaa. Perusturvaa 
ja omaishoidontukea olisi parannet-
tava ja esimerkiksi kansaneläkeindek-
siin sidottujen tukien indeksijäädytys 
peruutettaisiin.

- Tällaisia etuja ovat muiden muas-
sa takuueläke, vammaisetuudet, ylei-
nen asumistuki, sairausvakuutuksen 
vähimmäispäivärahat ja kansaneläk-
keet. Leikkausten tekemättä jättämi-
nen säästäisi toimeentulotukia, Meri 
toteaa.

Myös lääkekorvauksiin annettaisiin 
lisärahaa kaikkein pienituloisimpien 
omavastuun alentamiseksi. Nyt mo-
nilta pienituloisilta eläkeläisiltä, jotka 
sairastavat paljon, jäävät lääkkeet os-
tamatta, koska rahat eivät riitä.

Suuromistajien tultava 
mukaan kakunjakamiseen

Sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuu-
desta ei tule tinkiä edes syrjäseuduil-
la. Siksi vaihtoehtobudjetti antaisi 
lisäresursseja niin poliisille, rajavar-

tiolaitokselle, tullille kuin oikeuslai-
toksellekin, jotta ne pystyisivät hoi-
tamaan tehtävänsä kansalaisten 
turvallisuuden takaamiseksi jatkos-
sakin. 

Erityisesti turvapaikka- ja vastaan-
ottokustannuksissa riittäisi tehostet-
tavaa.

- Vastaanottokustannusten lisäk-
si leikkaisimme kehitysavusta ja li-
säisimme suuryritysten, -yhdistysten 
ja -säätiöiden verotusta. Myös suur-
omistajien on tultava enemmän mu-
kaan kakunjakamiseen sillä periaat-
teella, että verotetaan niitä, joilla on 
varaa maksaa, sanoo Meri.

Yhteisöveropohjaa tiivistettäisiin ja 
aggressiivisen verosuunnittelun myö-
tä Suomesta ulos suuntautuvia raha-
virtoja hillittäisiin. Pörssiyhtiöiden 
satojen tuhansien osinkoja ja pää-
omatuloja verotettaisiin tiukemmin.

- Kehitysyhteistyömallissa antai-
simme 250 miljoonaa euroa kertakor-
vauksena rahastoon ja loput vajaan 
500 miljoonan euron sitoumuksis-
ta kattaisimme kansalaisten verolah-
joituksin, joista saisi 200 euron ve-
rovähennyksen. Kohdistaisimme 
kansainvälisten sitoumusten jälkeen 
tukea kotimaisille kehitysyhteistyön 
toimijoille, koska isompien toimijoi-
den kautta rahat tuntuvat valuvan ai-
van muualle kuin aiottuihin kohtei-
siin, Meri toteaa.

Varjobudjetin voittajia 
tavalliset suomalaiset

Muita leikkauksia tehtäisiin muun 
muassa puoluetukiin ja purkamalla 

byrokratiaa esimerkiksi leikkaamalla 
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimin-
tamenoista yli miljoona euroa. 

Päällekkäisyyksien vähentämisek-
si yhdenvertaisuusvaltuutetun ja ta-
sa-arvovaltuutetun tehtävät olisi 
järkevintä yhdistää. Myös Ylen toi-
mintamenoista leikattaisiin 50 mil-
joonaa euroa.

- Varjobudjetin hyötyjiä olisivat ta-
valliset suomalaiset työssäkäyvät, 

eläkeläiset ja lapsiperheet, maksajia 
kaikkein rikkaimmat. Myös maahan-
muuton ja turvapaikanhakijoiden ai-
heuttamiin kustannuksiin puuttui-
simme sillä periaatteella, että Suomen 
ja suomalaisten edun on tultava ensin. 
Kasvu kuuluu kaikille, yrittäjiä unoh-
tamatta, Meri painottaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA

Varjobudjetti 
lisäisi resurs-
seja myös kou-
lutukseen ja 
peruskoulun 
ryhmäkokojen 
pienentämi-
seen.

Kansanedustaja Sami Savio ja edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja Leena 
Meri esittelivät perussuomalaisten 
vaihtoehtobudjettia.
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PERUSSUOMALAISTEN 
EDUSKUNTARYHMÄN 
VAIHTOEHTOBUDJETTI  2018

Maamme talous on lähtenyt kasvuun globaalin talous-
kasvun tukemana. Talouskasvun hedelmät ovat jakautu-
neet epätasapuolisesti ja erityisesti suunnitteilla ole-
vaan sote-uudistukseen liittyy merkittäviä riskitekijöitä. 
Turvapaikanhakijakriisistä aiheutuu edelleen maallemme 
satojen miljoonien eurojen vuotuiset kustannukset, joissa 
ei hallituksen talousarvioesityksessä näy merkittävää 
laskusuuntausta.

PERUSSUOMALAISET haluaa 
säilyttää maamme kasvu-uralla, 
vauhdittaa talouskasvua ja var-
mistaa, että talouskasvun he-
delmistä pääsevät nauttimaan 
kaikki kansalaiset. Panostamme 
Suomeen ja suomalaisiin, tarjo-
amme paremman ja oikeuden-
mukaisemman vaihtoehdon. 
Vaihtoehtobudjettimme keskei-
siä tavoitteita ovat muun muas-
sa työllisyyden parantaminen, 
asumisen hinnan alentaminen, 
julkisen sektorin tehostaminen 
ja vanhusten tukeminen. 

ASUMISEN 
HALPUUTUKSEN MALLI

Asumisen kustannukset kos-
kettavat jokaista kansalaista, 
niin lapsiperheitä, opiskelijoi-
ta kuin eläkeläisiäkin. Kohtuu-
hintaiseen asumiseen panos-
tetaan nykyistä huomattavasti 
enemmän. Myös kaavoitusta 
ja rakennusmääräyksiä on syy-
tä miettiä tietyin osin uudes-
taan, jotta asuntorakentamisen 
kustannuksia voidaan alen-
taa.  Kenenkään ei tulisi jou-
tua asumaan tai oleskelemaan 
kosteus- ja homevaurioisissa ti-
loissa.

Esitämme korjausrakenta-
miseen sekä vuokra-asunto-
tuotantoon: 

  20 000 000 euroa avustuksiin 
vanhusten ja vammaisten hen-
kilöiden asuntojen korjaami-
seen kotona asumisen mahdol-
listamiseksi. 

  Kaavoitusta helpotetaan ja 
yksinkertaistetaan

  Rakennusmääräyksiä yksin-
kertaistetaan niin, että raken-
nus- ja valvontavirheiltä välty-
tään. 

  Käynnistetään ennaltaehkäi-
sevä sisäilmaongelmien torjun-
taohjelma, jossa uudisrakenta-
misen haasteisiin puututaan. 

  Hyödynnetään uutta tekno-
logiaa sisäilma-ongelmista kär-

sivissä rakennuksissa ja niiden 
korjauksissa.

Lisäksi esitämme: 

  Toimenpiteitä asunnotto-
muuden poistamiseksi.

  15 miljoonaa euroa muutto-
avustuksen käyttöönottoon.

  Lämmitys-, työkone- ja voi-
malaitospolttoaineiden verojen 
korotuksesta luopumista.

  Ryhtymistä toimenpiteisiin, 
joilla jakeluyhtiöiden sähkön-
siirron tuottovaade lasketaan 
4,5 % tasolle.

YRITTÄJYYS-, TYÖLLISYYS- 
JA KOULUTUSPAKETTI

Pakettimme tavoitteena on-
kin nostaa työllisyysasteemme 
muiden pohjoismaiden tasol-
le sekä parantaa ennen kaikkea 
pk-yritysten asemaa. Perussuo-
malaisten eduskuntaryhmä nä-
kee tärkeänä pienyrittäjien ase-
man parantamisen ja yrittäjäksi 
ryhtymisen kynnyksen madal-
tamisen. Yksinyrittäjälle perus-
suomalaiset haluaa heittää pe-
lastusrenkaan: työtilimallimme 
vapauttaa kirjanpidosta, yksin-
kertaistaa yrittämistä ja lisää 
toimeliaisuutta.

  Työtilimalli:

Keskeisenä osana työtilimal-
lia olisi yrittäjän sosiaaliturva-
tunnuksella avattava pankkiti-
li, jonka kautta yrityksen kaikki 
rahaliikenne kulkee. Tilinhoita-
japankki pidättää tilille tulevas-
ta maksusta korkeimman ALV-
kannan mukaisen 24 % veron, 
jonka se tilittää suoraan verot-
tajalle. Vastaavasti rahaliiken-
teen kulkiessa työtilin kautta 
kevytyrittäjä välttyy erillisen kir-
janpidon ja veroilmoituksen te-
kemiseltä, sillä kirjanpitona toi-
mii työtilin tiliote ja tiedot sekä 
maksut siirtyvät verottajalle au-
tomaattisesti. Vastaavasti pank-

ki pidättää tililtä sosiaaliturva- 
ja eläkemaksut. Kevytyrittäjäksi 
pääsemisen edellytyksenä oli-
si muun muassa se, että yritys-
toiminnasta saatavat vuositu-
lot olisivat korkeintaan 40 000 
euroa.

Lisäksi esitämme 
liikenteen käyttömaksujen 
korotusten perumista. 
Esityksiä: 

  Vähennyksenä 5 miljoonaa 
euroa liikenteen käyttömak-
suista.

  Arvonlisäverovelvollisen toi-
minnan alarajan sekä huojen-
nuksen ylärajan nostamisek-
si vähennetään ensimmäisenä 
vuotena verotuotoista 100 000 
000 euroa työllistävien pk-yri-
tysten Viron-mallisen verokan-
nustimen luomiseksi. 

  Kotitalousvähennyksen koro-
tuksen toteuttamiseksi vähen-
netään verotuotoista 30 000 
000 euroa.

  Lisäyksenä 10 000 000 euroa 
Tekesille käytettäväksi tekoälyn 
ja alustatalouden innovaatio-
hankkeisiin.

  Satovahinkomalli: lisäyksenä 
20 miljoonaa euroa uuden sa-
tovahinkovakuutusjärjestelmän 
luomiseen ja käyttöönotosta ai-
heutuviin kustannuksiin.

  Lisäyksenä 2 miljoonaa eu-
roa maatalouslomituksen tuke-
miseksi.

  Tarpeettoman hallintobyro-
kratian vähentämiseksi hallin-
non sektorikohtaisia toimenpi-
deohjelmia, joiden valmistelu 
aloitetaan välittömästi.

  10 000 000 euroa toimin-
taohjelmaan erityisesti vajaa-
työkykyisten ja pitkäaikais-
työttömien työllistämisen 
tukemiseksi.

  Lisäyksenä 10 000 000 euroa 
matkailun edistämistoimenpi-
teisiin.

  Lisäyksenä 100 000 euroa 
Rautjärvellä toimivan Simo Häy-
hä -talvisotamuseon toiminnan 
edistämiseen.

  Lisäyksenä 10 miljoonaa eu-
roa oppisopimuskoulutukseen 
mestari-kisällimallien toteutta-
miseen.

Koulutuksen 
lisäresursointiin: 

  + 10 miljoonaa euroa am-
matillisen koulutuksen edistä-
miseen

  + 1 miljoona euroa saattohoi-
to- ja potilasturvallisuuskoulu-
tukseen

  + 25 miljoonaa euroa yliopis-
tojen tutkimustoiminnan kehit-
tämiseen 

  + 5 miljoonaa euroa ammat-
tikorkeakoulujen tutkimustoi-
minnan kehittämiseen

  + 10 miljoonaa euroa koulu-
jen ryhmäkokojen pienentämi-
seen ja oppimisen tukemiseen

  + 2 miljoonaa euroa opetta-
jankoulutuksen säilyttämiseen 
Savonlinnassa

  + Toisen kotimaisen kielen 
vapaaehtoisuutta koskevan kie-
likokeilun laajentamista siten, 

että kokeilun piirissä on 5 000 
oppilasta

  + 1 miljoona euroa toisen ko-
timaisen kielen vapaaehtoi-
suutta koskevan kielikokeilun 
laajentamiseen

KOTI, HOIVA JA HOITO 
-PAKETTI

Pakettimme sisältää lisäyk-
siä lapsivähennykseen, toimen-
piteitä sisäilmasairastuneille, 
hoitajien henkilömitoituk-
seen, vanhusten kotihoitoon ja 
omaishoitajille. 

Lapsivähennyksellä tasattiin 
vuonna 2014 tehtyjä lapsilisä-
leikkauksia. Perussuomalaiset 
ehdottaa lapsivähennyksen voi-
massaolon jatkamista vuodel-
le 2018.

Konkreettisia toimenpi-
teitä sisäilmasairastunei-
den auttamiseksi:

  1. Sairastuneet tulee siirtää 
turvaan kelvollisiin asuintiloihin 
mahdollisimman nopeasti, en-
nen kuin sairaus pahenee työ-
kyvyttömyyttä aiheuttavaksi. 

  2. Sairastuneille pitää tarjota 
mahdollisimman tehokas kun-
toutus. 

  3. Sairastuneille tulee turva-
ta oikeudenmukainen sosiaali-
turva. Pysyvästi työkyvyttömät 
tulee saada kunniallisesti eläk-
keelle. 

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla   

1

2 3

KANSALLINEN ETU 
JA SISÄINEN 
SOLIDAARISUUS

Perussuomalaiset haluavat 
lisätä lapsiperheiden hy-
vinvointia ja ostovoimaa.

Otteita 
varjobudjetista
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Opin tie, Ruotsin tie?
OPETUSALAN ammattilaiset ovat käyneet viime päivinä vilkas-
ta yleisönosastokeskustelua suomalaisen peruskoulun tilasta. Me-
nestys Pisa-tutkimuksissa viime vuosikymmenellä nousi jossakin 
määrin päähän. Sen jälkeen oppimistuloksissa on tultu alamäkeä.

VANHAN sanonnan mukaan ehjää ei kannata korjata. Perusope-
tusta uudistettaessa on kuitenkin menty vielä pidemmälle ja ri-
kottu sitä, mikä on ollut ehjää. Toisin sanoen purettu vähän ker-
rallaan niitä elementtejä, joiden hedelmiä hyvät Pisa-sijoitukset 
heijastelivat. Kun kukin opettaja päättää itse oppimateriaaleis-
ta, kun digitalisaatio ja ”ilmiöpohjainen oppiminen” korostuvat ja 
kun perinteisestä numeroarvostelusta luovutaan, oppilaan edisty-
misen seuranta muuttuu vaikeaksi. Ennen kaikkea eri kouluissa 
opiskelevien lasten oppimistulokset eivät ole vertailukelpoisia, ja 
tämä murentaa yhtä oikeusvaltion ja suomalaisen peruskoulujär-
jestelmän peruspilaria - oppilaiden yhdenvertaisuutta.

KUN lukioon ja enenevässä määrin myös jatko-opintoihin hae-
taan arvosanoilla eikä pääsykokeilla, peruskouluopetuksen yh-
denmukaisuus ja vertailukelpoisuus ovat oikeusturvan kannalta 
ensiarvoisen tärkeitä.

MAAHANMUUTTO tuo oman mausteensa tähän keskusteluun. 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuonna 2015 julkaistu selvitys 
osoittaa, että maahanmuuttajataustaisille oppilaille annetaan sel-
västi parempia arvosanoja kuin heidän todellinen osaamistason-
sa edellyttäisi. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten 
lasten oppimistulokset ovat suhteessa kantaväestöön heikompia 
kuin missään muualla Euroopassa. Hälyttävintä on, että toisen 
polven maahanmuuttajien, eli Suomessa syntyneiden, osaaminen 
on erityisen heikkoa.

SYITÄ maahanmuuttajalasten suosimiseen voi olla useita: opet-
tajan alitajuinen halu olla ”eettinen”, opetusvirastojen epämää-
räiset ohjeistukset ”tosiasiallisen tasa-arvon” tavoittelemises-
ta, pelko kimppuun käyvistä vanhemmista ja rasismisyytöksistä. 
Taustalla voi myös olla pyrkimys piilottaa peukaloitujen arvosa-
nojen taakse kotouttamisen surkea epäonnistuminen. Joka tapa-
uksessa kyse on karhunpalveluksesta lapsille itselleen. Kun ar-
vosanat eivät tuo ilmi oppimisessa olevia ongelmia, ongelmiin ei 
voida puuttua varhaisessa vaiheessa. Heikko osaaminen taas tulee 
vastaan työelämään tai jatkokoulutukseen pyrittäessä.

SUOMALAINEN peruskoulu on hukkaamassa hienon perintön-
sä ja lähdössä Ruotsin tielle. Länsinaapurin julkisista kouluista 
valmistuu käytännössä luku- ja kirjoitustaidottomia nuoria. Suu-
ri osa maahanmuuttajanuorista ei saa päättötodistusta lainkaan. 
Jengiväkivalta ja levottomuus ovat johtaneet koulujen määräai-
kaiseen tai pysyvään sulkemiseen varsinkin Etelä-Ruotsin kau-
pungeissa. Maahan onkin muodostunut laaja yksityiskoulujen rin-
nakkaisjärjestelmä. Jonot ovat niin pitkiä, että lapsia ilmoitetaan 
niihin vastasyntyneenä. Diversiteetti, jota hehkutetaan juhlapu-
heissa, loistaa näissä kouluissa poissaolollaan. 

SUOMESSA yksityiskouluja on toistaiseksi vähän, mutta kou-
lushoppailu - eli lapsen ilmoittaminen muuhun kuin lähikouluun 
- on arkipäivää etenkin pääkaupunkiseudulla. Jos muu ei auta, 
maksukykyiset vanhemmat ovat valmiita vaihtamaan osoitettaan, 
jotta lapsi pääsisi haluttuun kouluun. Tai välttyisi joutumasta ei-
haluttuun. Vanhempien motiivit ovat hyvin ymmärrettäviä, mut-
ta yleistyessään tämä ilmiö johtaa luokkayhteiskuntaan, jossa van-
hempien tulotaso määrittelee lapsen saaman opetuksen tason ja 
mahdollisesti lapsen menestymisen myöhemmin elämässään.

TÄMÄ ei kuulosta hyvältä eikä suomalaiselta. Korulauseet ja tai-
vastelu eivät korjaa tilannetta. Koulun pitäisi palata hyväksi ha-
vaittuihin käytäntöihin kuten yhtenäisiin opetussuunnitelmiin ja 
oppimateriaaleihin, opetuksen systemaattiseen seurantaan ja yh-
tenäisin perustein annettaviin numeroarvosanoihin. Myös lasten 
puhelimet voitaisiin kerätä tunnin ajaksi laatikkoon.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

 
TULOT 1103

Ministeriöiden hallintokulujen vähentäminen digitalisaation myötä 28,3
Perussuomalaisen kehitysyhteistyömallin käyttöönotto 546
Raskaan liikenteen tienkäyttömaksujen käyttöönotto 5
Turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset kuriin 55,6
Tehottomien yritystukien vähentäminen 150
Yhteisöveropohjan tiivistäminen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunta 110
Pörssiyhtiöiden omistajien verokohtelun muutos 50
Suursäätiöiden ja yhdistysten pääomaverovelvollisuus 50
Varallisuusveron palauttaminen 50
Kohtuutta puoluetukiin 6,8
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnan muutos 1,3
YLE:n toiminnan tehostaminen 50

 
MENOT  1042,2

Asumisen halpuutus
 
Lisää panostuksia korjausrakentamiseen sekä vuokra-asuntotuotantoon 20
Asunnottomuuden poistaminen 10
Muuttoavustuksen käyttöönotto 15
Lämmityspolttoaineiden veronkorotuksen peruminen 45

Yrittäjyys, työllisyys ja koulutus
 
Liikenteen käyttömaksujen korotusten peruminen 5
ALV:n alarajan huojennuksen kasvattaminen 100
Kotitalousvähennyksen korotus 30
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukeminen Tekesin kautta 10
Perussuomalainen satovahinkovakuutusmalli 20
Maatalouslomituksen tukeminen 2
Pitkäaikaistyöttömille ja vajaakuntoisille mahdollisuus työhön 10
Matkailun edistäminen 10
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen 10
Ammatillisen koulutuksen lisäresursointi 11
Yliopistojen tutkimustoiminnan kehittäminen 25
Ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan kehittäminen 5
Ryhmäkokojen pienentäminen ja opinto-ohjaus 10
Savonlinnan opettajankoulutus säilytettävä 2
Toisen kotimaisen kielen vapaaehtoisuutta koskevan kokeilun laajentaminen 1

Koti, hoiva ja hoito
 
Lapsivähennyksen säilyttäminen 70
Sisäilmasairastuneiden hoito 36
Vanhuspaketti 45
Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö 3
Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukeminen 4
Kouluhyvinvointia tukeva järjestötyö 1
Kansaneläkeindeksiin sidottujen tukien indeksikorotus (netto) 43,6
Sotaveteraanien haitta-asterajan pienentäminen 5
Sotaveteraanien kuntoutustoiminta 8,6
Lääkekustannusten kohtuullistaminen 11
Työtulovähennyksen nosto 50
Eläketulovähennyksen ja invalidivähennyksen nosto 30

Turvallisuus
 
Poliisin toimintamenojen lisäys 15
Tullin toimintamenojen lisäys 5
Suojelupoliisin toimintamenojen lisäys 5
Rajavartiolaitoksen toimintamenojen lisäys 3
Tuomioistuinlaitoksen toimintamenojen lisäys 1
Syyttäjälaitoksen toimintamenojen lisäys 1
Asevelvollisten ja kertausharjoituksissa olevien tapaturmaturva 1
Puolueettoman ja objektiivisen uutistarjonnan turvaaminen 3

Kehitysyhteistyö
 
Perussuomalaisen kehitysyhteistyömallin käyttöönotto 250

Verotus
 
Yhteisöverokannan lasku 0.5 %-yksiköllä 110
 
Tulot - menot 61

VARJOBUDJETTI 2018 LASKELMAT
M€
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  4. Lasten sairastumisesta joh-
tuvat perusopetuksen epäkoh-
dat ja jopa koulusyrjäytymiset 
tulee korjata. 

  5. Määrärahoja tulisi koh-
distaa home- ja kosteusvau-
riosairauden tutkimukseen, 
diagnostiikkaan, hoitoon ja 
kuntoutukseen. Lisäksi sote-uu-
distuksen yhteydessä konkreet-
tinen toimenpide on perustaa 
sisäilmapoliklinikka jokaiseen 
maakuntaan. 

Esitämme lisäksi: 

  Kohdennetaan lisää resurs-
seja omaishoitajien toimintaky-
vyn tukemiseen ja omaishoidon 
tuen tasoon tehtävään tasoko-
rotukseen. 

  Aloitetaan viipymättä valmis-
telut vanhustenhoidon hoita-
jamitoituksen sisällyttämiseksi 
vanhuspalvelulakiin. 

  Kohdennetaan lisää resursse-
ja vanhusten kotihoitoon.
 

  Kunnille osoitetun jako-osuu-
den nostamista siten, että kun-
tien tulot lisääntyvät 45 miljoo-
nalla eurolla.
 

  Aloitetaan viipymättä val-
mistelut saattohoitolain säätä-
miseksi.

Esitämme lisäyksenä:

  + 19 800 000 euroa kansan-
eläkkeisiin 

  + 1 700 000 euroa takuueläk-
keisiin

  + 200 000 euroa eläketuki-
menoihin

  + 5 200 000 euroa vam-
maisetuuksiin

  + 430 000 euroa eläkeläisten 
asumistukeen, lisäyksenä 300 
000 euroa perhe-eläkkeisiin ja 
lapsikorotuksiin 

  + 1 500 000 euroa yleiseen 
asumistukeen

  + 23 800 000 euroa työttö-
myysturvamenoihin

  + 800 000 euroa sairausva-
kuutuksen vähimmäispäivära-
hoihin lisäyksenä 100 000 euroa 
veteraanietuuksiin

  + 100 000 euroa sotilasavus-
tukseen

  + 5 000 000 euroa sotiem-
me veteraanien haitta-asterajan 
pienentämiseen

  + 8 600 000 euroa sotiem-
me veteraanien kuntoutustoi-
mintaan

  + 11 000 000 euroa lääke-
korvauksiin varattuun mää-
rärahaan, kohdennettuna 
pienituloisimpien ryhmien 
omavastuuosuuden laskemi-
seen 

  + Valmistellaan yhdistetyn 
lääke- ja matkakulukaton käyt-
töönotto

  + 50 000 000 euroa työtulo-
vähennyksen korottamiseen 

  + 30 000 000 euroa eläketu-
lovähennyksen ja invalidivä-
hennyksen korottamiseen

  + 3 miljoonaa euroa nuorten 
mielenterveystyöhön ja päihtei-
den ongelmakäytön vastaiseen 
työhön

  + 4 miljoonaa euroa lasten 
ja nuorten liikuntaharrastuk-
sen tukemiseen urheiluseuro-
jen kautta

  + 1 miljoona euroa kouluhy-
vinvointia tukevaan työhön

4. TURVALLISUUS 

Valtion ydintehtäviin kuu-
luu kansalaisten perusturvalli-
suuden takaaminen. Tämä tar-
koittaa niin perustoimeentulon 
turvaamista kuin myös uskot-
tavaa puolustusta ja tehokas-
ta kriminaalipolitiikkaa. Turvalli-
suuspakettimme tarkoituksena 
onkin turvata kansalaisten pe-
rusturvallisuus. Emme ole val-
miita tinkimään sisäisestä tai ul-
koisesta turvallisuudesta edes 
syrjäseuduilla.

Esitämme lisäyksenä: 

  + 15 miljoonaa euroa poliisin 
toimintamenoihin 

  + 5 miljoonaa euroa tullilai-
toksen toimintamenoihin
 

  + 5 miljoonaa euroa suojelu-
poliisin toimintamenoihin 

  + 3 miljoonaa euroa rajavar-
tiolaitoksen toimintamenoihin 

  + 1 miljoona euroa tuomiois-
tuinlaitoksen toimintamenoihin
 

  + 1 miljoona euroa syyttäjä-
laitoksen toimintamenoihin

  + 1 miljoona euroa asevelvol-
lisuutta suorittavien ja kertaus-
harjoituksissa olevien tapatur-
masuojan parantamiseen

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta   

  Ryhdytään välittömiin toi-
menpiteisiin lainsäädännön uu-
distamiseksi siten, että kaikille 
maanpuolustukseen osallistu-
ville mahdollistetaan lisäkor-
vauksen maksaminen pysyvän 
haitan tai kuolemantapauksen 
johdosta.

  + 3 miljoonaa euroa Suomen 
Tietotoimisto Oy:n toiminnan 
tukemiseen

5. TOIMENPIDEPAKETTI

Valtionhallinnon toimintaa 
voidaan edelleen tehostaa. 

Esitämme vähennyksenä: 

  - 6 200 000 euroa valtioneu-
voston kanslian toimintame-
noista 

  - 10 900 000 euroa ulkoasi-
ainhallinnon toimintamenoista

  - 1 000 000 euroa oikeusmi-
nisteriön toimintamenoista

  - 700 000 euroa sisäministeri-
ön toimintamenoista

  - 700 000 euroa puolustusmi-
nisteriön toimintamenoista

  - 1 500 000 euroa valtionva-
rainministeriön toimintame-
noista

  - 900 000 euroa opetus- ja 
kulttuuriministeriön toiminta-
menoista

  - 1 200 000 euroa maa- ja 
metsätalousministeriön toimin-
tamenoista

  - 700 000 euroa liikenne- ja 
viestintäministeriön toiminta-
menoista

  - 1 700 000 euroa työ- ja elin-
keinoministeriön toimintame-
noista

  - 1 500 000 euroa sosiaali- ja 
terveysministeriön toimintame-
noista

  - 1 300 000 euroa ympäris-
töministeriön toimintamenoista

Perussuomalainen 
kehitysyhteistyömalli

Perussuomalaiset esittää uut-
ta mallia kehitysyhteistyön ra-
hoittamiseen. Keskeisin ele-
mentti on ulkoasianministeriön 
hallinnon alle perustettava ke-
hitysapurahasto. Vastuun sen 
rahoittamisesta ottavat ensisi-
jaisesti yksittäiset kansalaiset. 
Kansalainen saa itse valita koh-
teen, johon kehitysavun sijoit-
taa. Kehitysaputoimijat hyväk-
syy ulkoministeriö. Kansalainen 
voi myös halutessaan sijoittaa 
rahat valtion kehitysyhteistyö-
rahastoon, joka välittää ne kehi-
tysyhteistyöhön.

 
Valtio antaa rahastoon 250 

miljoonan euron perusrahoi-
tuksen ja kannustaa kansalaisia 
tukemaan kehitysyhteistyötä 
tarjoamalla rahastoon sijoitta-
ville veronmaksajille veropork-
kanan: osallistuminen kehitys-
apurahaston tukemiseen on 
verovähennyskelpoista 200 eu-
roon saakka, joka on keskimää-
räinen odotettu määrä, jon-
ka yksi veronmaksaja sijoittaa. 
Tämä porkkana maksaa valtiolle 
ja kunnille n. 250 miljoonaa eu-
roa. Mallimme toisi valtion bud-

jettiin yli 500 miljoonan euron 
vuosittaisen säästön.

Esitämme: 

Uuteen rahoitusmalliin siirty-
mistä, joka tuo jatkossa valtion 
budjettiin n. 550 miljoonan eu-
ron säästön. 

  Vähennettäväksi 546 miljoo-
naa euroa varsinaisesta kehitys-
avusta. 

  Lisättäväksi kertaluonteisesti 
250 miljoonaa euroa uuden ke-
hitysapurahaston luomiseen.

Lisäksi esitämme turvapai-
kanhakijoiden vastaanotta-
misesta aiheutuvien kulujen 
vähentämistä: 

  - 41 600 000 euroa vastaan-
oton kokonaiskustannuksista 

  - 5 346 000 euroa laittomas-
ti maassa oleskelevien sosiaali-
huollon kustannuksiin osoite-
tusta määrärahasta

  - 1 360 000 euroa vapaaeh-
toisen paluun kannustimeen 
osoitetusta määrärahasta 

  - 1 900 000 euroa eräisiin 
turvapaikanhakijoista ja maa-
hanmuuttajiin aiheutuvis-
ta avustuksista kohdistetusta 
määrärahasta

  - 5 400 000 euroa TEM:n mak-
samien maahanmuuttajien eri-
tyiskustannusten ja tulkkaus-
kustannuksen määrärahoista

  Hallituksen turvapaikkapoliit-
tisessa toimenpideohjelmassa 
12/2015 edellytettyjen toimen-
piteiden toteuttamista täysi-
määräisinä.

PERUSSUOMALAISTEN 
EDUSKUNTARYHMÄN 
VAIHTOEHTOBUDJETTI  2018

4

5

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä näkee tärkeä-
nä pienyrittäjien aseman
parantamisen ja yrittäjäksi
ryhtymisen kynnyksen 
madaltamisen.
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LAKIALOITTEET ovat yksi kei-
no, joilla kansanedustajat voivat 
nostaa esiin tärkeiksi havaittuja 
asioita ja näin toteuttaa kansan-
edustajien tärkeintä tehtävää 
lakien säätäjinä. Aina kun huo-
maa jonkin epäkohdan, on kan-
sanedustajan hyvä nostaa asia 
esiin ja laatia siitä lakialoite. 

Haastavin tehtävä lakialoit-
teen laatimisessa on kannatuk-
sen saaminen yli puoluerajojen 
ja yli sadan allekirjoituksen ke-
rääminen, jotta aloite saadaan 
lähtemään ministeriöön lausun-
tokierrokselle. Jos lakialoittees-
sa on alle sata nimeä, se jää pel-
kästään valiokunnan hyllylle 
eikä sieltä etene minnekään.

- Meillä on eduskunnassa on-
gelmana se, että joskus se lau-
sunnon saaminen kestää koh-
tuuttoman pitkään. Näin on 
käynyt kahdelle laatimalleni la-
kialoitteelle, joista toinen liittyy 
sotilastapaturma- ja palvelus-
sairauden korvaamisesta annet-
tuun lakiin ja toinen törkeistä 
lapseen kohdistuvista seksu-
aalirikoksista annettujen ran-
gaistusten minimirangaistusten 
korottamiseen, perussuomalais-
ten kansanedustaja Arja Juvo-
nen kertoo.

Vakava onnettomuus herätti

Sotilastapaturmalaki liikahti 
nyt eteenpäin ikävä kyllä surul-
lisen tapahtuman, Raaseporin 
vakavan liikenneonnettomuu-
den siivittämänä. Lausunto on 
viimein saatu sosiaali- ja ter-
veysvaliokuntaan ja myös so-
siaali- ja terveysministeriö on 
julkisesti kertonut, että lakiin 
tullaan tekemään muutoksia, 
joten Juvosen laatima ja perus-

suomalaisten allekirjoittama la-
kialoite etenee siltä osin.

- Se on erittäin tärkeää, kos-
ka se kertoo siitä, että epäkoh-
ta on huomattu ja se halutaan 
korjata lakimuutoksella, sanoo 
Juvonen.

Asevelvollisia kohdeltava 
yhdenvertaisesti 
rauhanturvaajien kanssa

Vuoden alusta Suomessa as-
tui voimaan laki, jolla huo-
mattavasti parannettiin rau-
hanturvaajien tilannetta siinä 
tapauksessa, että heille pal-
veluksen aikana sattuu pysy-
vä haitta, vamma tai kuoleman-
tapaus.

 Se on hyvä asia, koska siel-
lä riskit joutua vakavaan vam-
maan tai jopa kuolemaan joh-
tavan tapaturman uhriksi ovat 
erittäin suuret, mutta samal-
la eräs asevelvollisia koskettava 
epäkohta jäi käsittelemättä.

- Henkilöt, jotka suorittavat la-
kisääteistä asevelvollisuuttaan 
armeijassa jäävät tämän korva-
usvelvollisuuden ulkopuolelle, 
vaikka Suomessa tapahtuu ase-
palveluksen aikana joskus hy-
vinkin vakavia onnettomuuksia. 
Koska kyseessä on lain säätä-
mä velvollisuus nuorelle, tulee 
heitä kohdella yhdenvertaises-
ti myös korvausten osalta, Juvo-
nen toteaa.

Vakavia onnettomuuksia 
sattunut ennenkin

Taipalsaaressa vuonna 1991 
upposi miehistönkuljetusajo-
neuvo järveen ja seitsemän va-
rusmiestä menehtyi. Rovajär-
vellä vuonna 2005 menehtyi 

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen iloit-
see sotilastapaturmalainsäädännön etenemisestä edus-
kunnassa. Samaan aikaan hän suree sitä, että vaaditaan 
jopa useampia onnettomuuksia, ennen kuin ongelmiin 
puututaan ja lakialoitteet etenevät.

varusmies raskaan kranaatin-
heittimen ammuksen räjähtä-
essä ja samalla viisi varusmiestä 
loukkaantui vakavasti. 

Vuonna 2001 reserviläinen 
menehtyi Niinisalossa kranaat-
tikonekivääriturmassa ja vuon-
na 1999 taisteluammunnoissa 
menehtyi käsiaseen luotiin Nii-
nisalossa varusmies.

Vuonna 1994 menehtyi varus-
mies Nurmeksessa käsiaseam-
munnoissa ja vuonna 2015 Syn-
dalenissa taisteluharjoituksessa 
pimeän aikana toisen varusmie-
hen luotiin. Vuonna 2016 vielä 
Säkylässä varusmies menehtyi 
jäätyään sotilasajoneuvon alle.

- Nämä ovat kaikki dramaat-
tisia tapahtumia, joita ei tulisi 
sattua, mutta vahinkoja sattuu 
aina, se on kylmä tosiasia. La-
kialoitteen tarkoituksena on an-
taa korvauksia heille, jotka jou-
tuvat tällaisten tapaturmien 
uhreiksi tai kuoleman sattuessa 
korvata kuolema lähiomaiselle 
ja saada myös hautajaiskorva-
us korkeammaksi kuin mikä se 
nykyään on, reilusti alle viisitu-
hatta euroa tällä hetkellä, sanoo 
Juvonen.

Lakialoitteeseen liittyvät asia-
kirjat ovat vielä salaisia ja niiden 
sisältö voidaan kertoa julkisuu-
teen vasta, kun asia on lopulli-
sesti loppuun käsitelty. Tänään 
valiokunnan kokouksessa pää-

tettiin pyytää vielä sosiaali- ja 
terveysministeriöltä lisäselvi-
tyksiä ja ensi vuoden aikana on 
tarkoitus selvittää, mitä laki-
muutoksia tarvitaan.

Missä viipyvät lausunnot 
seksuaalirikosten 
minimirangaistuksista?

Juvosen lakialoite törkeiden 
lapseen kohdistuvien seksuaa-
lirikosten minimirangaistusten 
korottamiseksi vuodesta kah-
teen on jatkoa hänen jo vuonna 
2011 tekemäänsä vastaavaan 
aloitteeseen, joista molemmat 
keräsivät vaadittavat yli sata al-
lekirjoitusta.

- Se tarkoittaa sitä, että kun 
lähdetään kahdesta vuodesta, 
tulee tuomiosta aina ehdoton 
eikä törkeistä seksuaalirikoksis-
ta voisi enää saada ehdollisia 
tuomioita, sanoo Juvonen.

Juvosen mielestä on huvitta-
vaa, että aloite nyt seisoo ja vii-
pyy ministeriössä. Vuonna 2015 
silloinen perussuomalaisten oi-
keusministeri Jari Lindström 
käynnisti oikeuspoliittisen sel-
vityksen, jolla haluttiin selvittää 
muun muassa kansan oikeusta-
jua suhteessa rikoksista annet-
tuihin tuomioihin. 

Samaan aikaan kun Juvosen 
lakialoite lähti lausuntokierrok-
selle, saatiin eduskuntaan vii-
sikymmentätuhatta allekirjoi-
tusta kerännyt kansalaisaloite 
aivan samasta aiheesta. Molem-
mat aloitteet pölyttyvät edel-
leen ministeriössä, jossa ne ovat 
seisseet jo vuodesta 2015.

- Missä ne viipyvät, sitä on 
hyvä kysyä ja asettaa kovas-
ti painetta siihen, että valiokun-
nan on saatava tietää, mikä on 
oikeuspoliittisen selvityksen si-
sältö, Juvonen toteaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Raaseporin onnettomuus vauhditti 
sotilastapaturmalain etenemistä

Juvosen lakialoitteelle 
viimein nostetta: 

Raaseporin järkyttä-
vässä tasoristeyson-
nettomuudessa kuoli 
neljä ihmistä.

Arja Juvonen

Lisäksi esitämme: 

  Ulkomaisen raskaan lii-
kenteen tienkäyttömaksu-
jen käyttöönottoa.

  Toimenpiteisiin ryhty-
mistä EU-nettojäsenmaksu-
osuuden alentamiseksi.

  150 miljoonan euron vä-
hennystä yritystukiin osoi-
tetusta määrärahasta.

  Pörssiyhtiöiden omistaji-
en verokohtelun muutosta.

  Yritysten aggressiivisen 
verosuunnittelun laittamis-
ta kuriin. Perussuomalais-
ten mielestä Suomen on 
tiukemmin puututtava yri-
tysten siirtohinnoittelun, 
konserniavustusten ja kon-
sernin sisäisen lainoituksen 
avulla tapahtuvaan keinote-
koiseen verokeplotteluun.

  Suursäätiöiden ja –yhdis-
tysten pääomatulojen lait-
tamista verolle.

  Varallisuusveron palaut-
tamista. 

  Puoluetukien leikkaamis-
ta 15 prosentilla.

  Yhdenvertaisuusvaltuute-
tun määrärahan leikkaamis-
ta 1 337 000 eurolla.

  Ylen budjetin leikkaamis-
ta 50 miljoonalla eurolla.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA
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Miina on ison ja harvaanasutun maan 
kustannustehokas puolustusväline. Mii-
noilla oli jatkosodan torjuntavoitossa 
keskeinen merkitys. Ottawan sopimuk-
seen liittymisestä vastuussa olevat po-
liitikot tietoisesti heikensivät maamme 
puolustusta, sanoo perussuomalaisten 
presidenttiehdokas Laura Huhtasaari.

PRESIDENTTIKISASSA 
mukana olevista Matti Van-
hanen, Tuula Haatainen, 
Pekka Haavisto ja Merja 
Kyllönen ovat olleet minis-
tereinä tekemässä tätä maan-
puolustuksemme kannalta 
surkeaa päätöstä, muistut-
taa perussuomalaisten presi-
denttiehdokas Laura Huh-
tasaari.

Imago ei saa sanella 
sotilaallisia ratkaisuja

Huhtasaari viittaa Suomen 
Sotilas -lehdessä julkaistuun 
kuvaukseen maamiinojen 
käyttötarkoituksesta:

- Suomalainen jalkaväkimii-
na on tarkoitettu ainoastaan 
tänne väkivalloin tunkeutu-
vaa vihollista vastaan. Jalka-
väkimiinoilla on myös suojat-
tu panssarimiinoja, ettei niitä 
voisi raivata liian helpos-
ti pois. Yhtäkään miinaa ei 
kriisin uhatessakaan ”kylvet-
täisi” maahan, vaan ne sijoi-
tettaisiin tarkasti valittuihin 
maastokohtiin. Miinoitteista 
tehdään myös tarkat kartat, 
jotta ne voidaan raivata pois, 
Jukka Rusila kirjoitti Suo-
men Sotilaassa.

Huhtasaari muistuttaa 
myös, ettei Suomi käytä siro-

temiinoja tai rypäleammuk-
sia.

- Sotilaallisia ratkaisujam-
me ei saa sanella halu näyttää 
hyvältä ulkopuolisten silmis-
sä tai pelkkä väärinkäsitys sii-
tä, miten suomalainen armei-
ja toimii, Huhtasaari toteaa.

Miinat tärkeä 
osa puolustusta

Huhtasaaren mielestä 
muuttunut geopoliittinen ti-
lanne edellyttää Ottawan jal-
kaväkimiinat kieltävän sopi-
muksen ottamista uudelleen 
harkittavaksi.

- Ottawan sopimuksesta on 
helppo irrottautua. Se tapah-
tuu yksipuolisella ilmoituk-
sella, ja kuuden kuukauden 
kuluttua olisivat maamiinat 
jälleen käytössämme.

- Suomi on sotilasliittoon 
kuulumaton maa, jolle jalka-
väkimiinat ovat pieni mutta 
tärkeä osa uskottavaa ja kus-
tannustehokasta koko laa-
jan maan puolustusta. Presi-
denttinä ja puolustusvoimien 
ylipäällikkönä esittäisin Ot-
tawan sopimuksen irtisano-
mista, Huhtasaari ilmoittaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Maamiinat takaisin 
turvaamaan 
rajojamme

Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari: 

UUSI lakiesitys ehdottaa, että 
verottajalle aiemmin ilmoitta-
mattomia varoja voisi jatkossa 
tuoda esiin 0,5 prosentin koro-
tuksella.

Valtiovarainministeriö vakuut-
taa, että verotusta ja veronkan-
toa uudistava lakiesitys ei sisällä 
ehdotusta tehokkaasta katu-
misesta, mutta valtionsyyttä-
jä Ritva Sahavirta arvioi, että si-

sällöllisesti esityksessä on hyvin 
samanlaisia piirteitä.

- Ymmärrän, että salatut varat 
halutaan verotuksen piiriin ja 
julkisiksi tuloiksi, mutta jos pää-
see pienemmillä veronkorotuk-
silla kuin nyt, niin mitä järkeä 
uudistuksessa on? Vaikuttaa 
aika paljon tehokkaan katumi-
sen palauttamiselta, sanoo pe-
russuomalaisten eduskuntaryh-

män puheenjohtaja Leena Meri.
- Toki oma-aloitteisuus ja oma 

myötävaikutus tulee aina nä-
kyä rangaistusta ja veronkoro-
tusta määrättäessä, mutta mis-
tään rikoksesta ei saisi selvitä 
kokonaan aivan pienellä lisä-
maksulla.

Meri: Veronkierto tulee rangaista tuntuvasti

uhtasaari: 

- Sotilaallisia 
ratkaisujamme 
ei saa sanella 
halu näyttää hy-
vältä ulkopuo-
listen silmissä, 
Huhtasaari 
painottaa.
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Jopa vasemmisto haluaa 
ulkomaista halpatyövoimaa!

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Olli Immonen ihmet-
teli eduskunnan kyselytunnilla, 
miksi myös poliittinen vasem-
misto haluaa korvata suomalai-
sen duunarin halpatyövoimalla.

- Ehkä heillä on samoja osak-
keita kokoomuksen kanssa, Im-
monen päätteli.

Valetyöpaikkoja ja 
hyväksikäyttöä

Perussuomalaiset ovat jyrkäs-
ti eri mieltä saatavuusharkinnan 
poiston hyödyistä. He näkevät 
halpatyövoiman käytön sekä li-
sääntyvät lieveilmiöt uhkina.

- Toisin kuin on väitetty, tar-
veharkinnan poisto on Ruot-
sissa aiheuttanut valetyöpaik-
koja maahanmuuttajien omiin 
yrityksiin ja ihmisten hyväksi-
käyttöä. Tämä käy ilmi Ruotsin 
hallituksen omasta raportista, 
Immonen huomauttaa.

- Työntekijät tuovat lisäksi per-
heenjäsenet mukanaan ja hei-
kentävät näin merkittävästi 
huoltosuhdetta.

Tarvitseeko Suomi lisää 
työvoimaa kolmansista 
maista?

Tarveharkinnan poiston puo-

Perussuomalaiset kyselytunnilla: 

Eduskunnalle esiteltiin yli sadan kansanedustajan allekirjoittama lakialoite, jolla pois-
tettaisiin EU- ja ETA-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta. Allekirjoittaneita 
löytyy lähes jokaisesta puolueesta vasemmalta oikealle.

- Suomi kyllä saa osaa-
vaa työvoimaa jo nyt, jos 
se sitä tarvitsee, Immo-
nen painottaa.

POHJOISMAIDEN neuvoston is-
tunto äityi väittelyksi perussuo-
malaisten kansanedustaja Juho 
Eerolan otettua esille ääri-isla-
min nousun ja leviämisen Eu-
rooppaan vakavasti otettavana 
ongelmana.

Keskustelun aiheena oli ulko-
politiikka ja monenlaisia turval-
lisuusuhkia käsiteltiin, mutta 
maahanmuuton ongelmia ja vä-

kivaltaisen ääri-islamismin levi-
ämistä ei kukaan ollut vielä mai-
ninnut.

- Tästä sitten jotkut edustajat 
harmistuivat, muiden muassa 
Paavo Arhinmäki (vas.), Eva Biau-
det (r.) ja muutama muu. Ihmet-
telin sitä, että miksi poliittista 
ääri-islamia arvosteleva saa ra-
sistin leiman, vaikka esimerkiksi 
Yhdysvaltain tai Venäjän voi sa-

noa olevan uhka maailmanrau-
halle, Eerola kertoo.

Eerola tähdentää puhuneen-
sa ääri-islamista poliittisena ide-
ologiana, ei islamista uskontona. 
Muutama lähinnä vasemmisto-
liiton edustaja hyökkäsi Eerolaa 
vastaan rajusti, kokoomuksen 
Wille Rydman ja perussuoma-
laisten presidenttiehdokas Laura 
Huhtasaari puolustivat häntä.

- Vaikka jotkut edustajat väit-
tivät, että syyllistin yli miljardi 
ihmistä, siitä ei ollut kyse. Mie-
lestäni kaikkia poliittisia ideolo-
gioita on voitava arvostella. On 
erikoista, että tiettyjä väkivaltai-
sia ääriliikkeitä ei Suomessa tai 
Pohjoismaissakaan saa kritisoida 
herättämättä voimakkaita vas-
tareaktioita vasemman laidan 
edustajissa.

Vasen laita pahoitti mielensä ääri-islamin arvostelusta

lustajien yleisin perustelu on, 
että Suomi tarvitsee lisää osaa-
vaa työvoimaa. Immonen totesi, 
että tarpeisiin pystytään vastaa-
maan jo nykyisellä lainsäädän-
nöllä hyvin.

- Suomi kyllä saa osaavaa työ-
voimaa jo nyt, jos se sitä tarvit-
see. Erityisasiantuntijat, tutkijat 
ja yritysten yli- tai keskijohdossa 
toimivat henkilöt on jo nyt va-
pautettu saatavuusharkinnasta. 
Perustelu on siis heikko.

Uusi väylä laittomalle 
maahanmuutolle

Saatavuusharkinnan vaiku-
tukset eivät perussuomalais-
ten mukaan jää vain työmark-
kinoihin.

- Tarveharkinnan poisto luo 

uuden väylän laittomalle maa-
hanmuutolle. Jo nyt on vä-
läytetty, että kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneet 
voisivat jäädä töihin. Tällainen 
on käsittämätöntä.

Lindström ja Orpo 
selittelivät

Immonen kysyi ministeri Jari 
Lindströmiltä (sin.), aikooko hal-
litus poistaa selkeistä ongelmis-
ta huolimatta tarveharkinnan ja 
miten hallitus suhtautuu siihen, 
että laittomasti maahan tulleet 
henkilöt, jotka eivät ole saaneet 
minkäänlaista oleskelulupaa, 
kierrettäisiin nyt halpatyömark-
kinoille.

Ministeri Lindström totesi 
”seisovansa vaikka päällään” ja 
nojaavansa hallitusohjelmaan 
sekä antoi vastauksessaan 
ymmärtää, että tarveharkin-
nan poistoa ei olisi ymmärret-
ty oikein. Ministeri Petteri Orpo 
(kok.) täsmensi, että hallituk-
sen pöydässä katsotaan koko-
naisuutta ja varmistetaan, että 
yritykset saavat osaavaa työ-
voimaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Saatavuus-
harkinnan 

vaikutukset
eivät perus-

suomalaisten
mukaan jää 

vain työ-
markkinoihin.

PRESIDENTIN syntyperävaatimuksesta Laura Huhta-
saari pitäisi kiinni ja tiukentaisi ministerien kansalai-
suusvaatimusta niin, ettei ministeri voisi olla kaksois-
kansalainen.

- Nykysäädöksillä meillä voisi teoriassa olla puolus-
tusministeri, joka on Venäjän kansalainen, Huhtasaa-
ri avasi ajatustaan.

Huhtasaaren mukaan presidentille pitäisi palauttaa 
oikeus hajottaa eduskunta, jos esimerkiksi kansalli-
nen päätöksenteko olisi kokonaan halvaantunut. Asi-
assa on myös periaatteellinen puolensa, koska presi-
dentti vastaa vaalitavan ansiosta suoraan kansalle.

- Presidentin vetoa en kuitenkaan palauttaisi, hän 
täsmensi.

Nato-jäsenyyttä Huhtasaari ei kannata. Jos jäsenyyt-
tä kuitenkin päätetään hakea, hänen mukaansa sen 
on tapahduttava kansanäänestyksen kautta.

Huhtasaari: 
Ei kaksoiskansalaisia 
ministereiksi

“Presidenttinä 

esittäisin 

Ottawan

sopimuksen 

irtisanomista.”
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1990- ja 2000-luvulla Ontario oli Kanadan 
kehittyvin provinssi taloudellisesti. Sen 
teollisuustuotanto tuotti 40 % Kanadan 
vientituloista. Oman vesivoiman ansiosta 
sähkön hinta oli alhainen, ja tämä paransi 
sähköä käyttävän teollisuuden kilpailuky-
kyä. Sitten tuli Kioton ilmastosopimuksen 
innostuksen myötä vihreä käännös.

KANADALAINEN talous-
lehti Financial Post julkai-
si 17.10.2017 artikkelin, jossa 
analysoitiin teollisten työ-
paikkojen katoamista Onta-
rion provinssista. Artikkelin 
lähteenä oli tutkimus ”Ri-
sing Electricity Costs and 
Declining Employment in 
Ontarios’s manufacturing 
Sector”, Fraser Institute.

1990- ja 2000-luvulla On-
tario oli Kanadan kehitty-
vin provinssi taloudellisesti. 
Sen teollisuustuotanto tuot-
ti 40 % Kanadan vientitulois-
ta. Oman vesivoiman ansios-
ta sähkön hinta oli alhainen, 
ja tämä paransi sähköä käyt-
tävän teollisuuden kilpailu-
kykyä.

Sähkön hinta 
nousi 50 %

Sitten tuli Kioton ilmastoso-
pimuksen innostuksen myötä 
vihreä käännös. Ontarion li-
beraalipuolueen hallitus alkoi 
tukea uusiutuvaa energiaa ja 
sähkön hinta nousi. Vuosina 
2008-2015 teolliset työpaikat 
vähenivät 805 000:sta 688 
000:een. Tästä menetyksestä 
2/3 johtui Fraser Instituten 
tutkimuksen mukaan korke-
asta sähkön hinnasta.

Sähkön hinta nousi 50 %, 
koska Ontarion hallitus al-

koi myöntää avokätisesti tu-
kea tuulivoimalla ja aurinko-
voimalla tuotetulle sähkölle, 
ja rahoittaa tämän tuen säh-
köverolla. Jokaista tällä tu-
ella synnytettyä työpaikkaa 
kohden on varovaistenkin ar-
vioiden mukaan menetet-
ty vähintään 1,8 teollista työ-
paikkaa vuoden 2008-2015 
aikana. Lisäksi suuri osa näis-
tä ”vihreistä” työpaikoista on 
ollut väliaikaisia.

Yhdysvalloissa 
työttömyys vain 4,1 %

Nykyisin Ontarion säh-
kön hinta on paitsi Kanadan, 
myös koko Pohjois-Ameri-
kan kallein. Tilanteesta on 
kärsinyt erityisesti terästeol-
lisuus ja kemiallinen metsä-
teollisuus. Ontarion naapu-
reista Michiganin osavaltio, 
Yhdysvaltain puolella, on 
sitä vastoin nostanut teolli-
sen tuotannon osuutta brut-
tokansantuotteessaan.

Yhdysvaltain hyvä kehitys 
ei rajoitu pelkästään Michi-
ganiin. CNN uutisoi 3.11.2017 
Yhdysvaltain työttömyy-
den olevan alhaisimmillaan 
17 vuoteen. Lokakuussa 2017 
vain 4,1 % työvoimasta oli 
työttömänä.

Yhdysvaltoihin on synty-
nyt Donald Trumpin presi-

Yhdysvalloissa 
teolliset työpaikat 
lisääntyvät

denttikaudella 156 000 uutta 
teollista työpaikkaa. Amerik-
kalaisia työntekijöitä ja yrit-
täjiä kiinnostaa enemmän 
työllisyyden kehitys kuin Wa-
shingtonin eliitin ja median 
ajojahti Trumpia vastaan.

Vihreiden projektiin 
kymmeniä miljoonia

Ontarion tilanteesta tuli 
mieleen Suomen vihreiden 
parissa syntynyt taannoi-
nen oivallus pelastaa Suomen 
energiatarve ruokohelpeä vil-
jelemällä ja polttamalla. Vih-
reiden silloinen puheenjoh-
taja Tarja Cronberg ehdotti 
tätä puolueen valtuuskun-
nan kokouksessa joulukuus-
sa 2005.

Innostus poiki erilaisia yri-
telmiä ruokohelven energia-
käytön toteuttamiseksi. Ky-
seisiin projekteihin käytettiin 
tukirahoja kymmeniä miljoo-
nia, ja asioista perillä olevien 
lähteiden mukaan niillä saatu 
energiamäärä olisi ylitetty, jos 

tukiraha olisi poltettu suo-
raan 5 euron seteleinä lämpö-
voimalassa.

Ilmastotutkija lyttäsi 
Pariisin sopimuksen

Suomessa poliittinen eliit-
ti meni mukaan Ylen hehku-
tukseen Pariisin ilmastoso-
pimuksen tärkeydestä. Nyt 
on päässyt esille realistisem-
piakin äänenpainoja. Yle uu-
tisoi 3.10.2017 ilmastotutkija 
James Hansenin vierailusta 
Nordic Business Forumissa, 
Helsingin Messukeskuksessa.

Hansenin mukaan Pariisin 
ilmastosopimuksen hypetys 
on soopaa, eikä eri valtioiden 
suurieleisesti antamilla sitou-
muksilla ole merkitystä hiili-
päästöjen vähentämisen kan-
nalta. Hansen johti vuodet 
1981–2013 Yhdysvaltain ava-
ruushallinnon Nasan ja Co-
lumbian yliopiston yhteis-
tä Goddard-instituuttia, joka 
tutkii laajasti avaruuden ja il-
makehän mekanismeja.

Kun presidentti Trump to-
tesi saman jo vaalikampan-
jassaan syksyllä 2016, se oli 
Suomen median mukaan po-
pulismia. Pariisin ilmasto-
sopimuksen kehuminen sitä 
vastoin oli yleisesti hyväk-
syttyä. Ministereiden kom-
mentteja kuunnellessa saattoi 
päätellä, että he tuskin olivat 
tietoisia edes kehumansa so-
pimuksen sisällöstä.

Venäjä voi kasvattaa 
päästöjään

Pariisin ilmastokokouksessa 
Kiina sitoutui vähentämään 
taloutensa hiili-intensiteet-
tiä 60 % ja Intia 33 % vuoteen 
2030 mennessä. Absoluut-
tista päästöjen vähentämistä 
ne eivät luvanneet lainkaan. 
Käytännössä Kiina voi kas-
vattaa päästöjään vielä lähes 
15 vuotta.

Venäjä lupasi leikata päästö-
jään vuoden 1990 tasosta, jol-
loin Neuvostoliiton tuotan-
to oli korkeimmillaan, mutta 

PÄÄKAUPUNGIN asukaslu-
ku kasvaa tänä vuonna yh-
den pikkukaupungin verran. 
10 000 ihmistä lisää kaipaa 
asuntoa ja useat myös työtä. 
Kaupunkiinmuuttajista enää 
vain kolmannes on kantasuo-
malaisia.

Helsingin Uutiset -lehdes-
sä kaupungin järjestelmä-
päällikkö Pekka Vuori valot-

taa muuttoliikettä tilastojen 
valossa, elokuun loppuun 
mennessä näytti tältä: Kaik-
kiaan 8 011 asukkaan väes-
tölisäyksestä 2 640 henkilöä 
on kielensä mukaan kotoisin 
maista, joista on haettu tur-
vapaikkaa. Hieman vähem-
män, 2 590 henkilöä, on äi-
dinkieliryhmänsä mukaan 
muualta ulkomailta. 2 780 

puhuu kotimaisia kieliä.
Kaupungin uusista asuk-

kaista noin kolmannes on 
oleskeluluvan saaneita ja he 
keskittyvät asumaan Itä-Hel-
sinkiin. Tämä johtuu siitä, että 
idässä on enemmän kaupun-
gin asuntoja ja ne ovat kaik-
kein heikommassa asemas-
sa oleville ainoa keino saada 
katto pään päälle. Kaupungin 

tietokeskuksen tilastojen mu-
kaan itäisen suurpiirin asuk-
kaista jo 24,6 prosenttia on 
ulkomaalaistaustaisia. Hel-
singin kaikista ulkomaalais-
taustaisista henkilöistä siel-
lä asuu vajaat 30 prosenttia. 
Helsingissä asuu 11 prosent-
tia Suomen väestöstä, mutta 
yli neljännes koko maan ulko-
maalaistaustaisista. 

Kaikki haluavat Helsinkiin - kantasuomalaiset muuttajissa vähemmistönä

Vihreä talous sakkaa Kanadan Ontariossa
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käytännössä Venäjä voi kas-
vattaa päästöjään noin 40 % 
nykytasosta. Onko siis jotain 
ihmettelemistä, jos ilmake-
hän hiilidioksidipitoisuus 
kasvoi viime vuonna ennä-
tystahtia?

Maailman ilmatieteen jär-
jestö WMO:n mukaan vuon-
na 2016 hiilidioksidin pitoi-
suus ilmakehässä oli 403,3 
ppm:ää, kun se vuonna 2015 
oli 400,0 ppm:ää. Ppm tar-
koittaa tilavuuden miljoo-
nasosaa.

Oliko Trump 
sittenkin oikeassa?

Kun Yle uutisoi WMO:n 
raportista 30.10.2017, niin 
uutisen loppukaneettina 
todettiin Pariisin ilmastoso-
pimuksen olevan vaikeuksis-
sa, koska presidentti Trump 
on uhannut vetää Yhdys-
vallat sen ulkopuolelle. Toi-
saalta Trump on ilmaissut 
halunsa neuvotella uuden, 
päästöjen vähentämisen kan-

nalta tehokkaamman ja ny-
kyistä ”tasapuolisemman” 
sopimuksen.

Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) teki jo al-
kuvuodesta 2016 laskelman, 
jonka mukaan Pariisissa il-
moitetuilla toimenpiteillä il-
maston arvioitu lämpene-
minen hidastuisi kuitenkin 
enintään 0,2 astetta vuoteen 
2100 mennessä. Ennustet-
tu lämpeneminen olisi 3,7 °C 
ja ilman Pariisin sitoumus-
ten sisältämiä toimenpiteitä 
se olisi 3,9 °C. Yhdysvalloille 
aiheutuvat kustannukset las-
ketaan silti sadoissa miljar-
deissa dollareissa.

Kun Pariisin ilmastosopi-
muksen onttous laajemmin 
paljastuu, tulevaisuuden his-
toriankirjoitus saattaa hy-
vinkin tunnustaa presidentti 
Trumpin olleen oikeassa.

TEKSTI MATTI HUKARI
      KUVA LEHTIKUVA

Kaikilla ei ole varaa ostaa 
vähäpäästöistä autoa

EU:n komissio julkaisee piak-
koin tavoitteensa autojen hii-
lidioksidipäästöistä. Tavoitteet 
olisivat lain tasolla ja alun perin 
odotettiin, että ne ovat erittäin 
kunnianhimoisia.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, 
että Euroopan suurten maiden 
autoteollisuus joutuisi jatkossa 
pakon edessä kehittämään pie-
nipäästöisempiä autoja eli hy-
bridejä sekä sähköautoja.

Julkisuudessa olleiden tieto-
jen mukaan autoteollisuuden 
edunvalvojat olisivat kuitenkin 
vaikuttaneet lopputulokseen, ja 
komissio olisi keventämässä ta-
voitteitaan merkittävästi. 

Tämä voi olla myös realisti-
sempi vaihtoehto, mutta Suo-
men kannalta tavoitteiden höl-
lennys olisi vaikeaa, sillä Suomi 
on sitoutunut EU:n tiukimpiin 
liikennepäästötavoitteisiin.

Polttoaineiden 
hinta nousee

Suomen tulisi puolittaa lii-
kenteen päästöt vuoteen 2030 
mennessä, ja jos EU nyt keven-
tää tavoitteitaan, Suomi joutuu 
kansallisilla päätöksillä puuttu-
maan päästöihin päästäkseen 
lupauksiinsa.

Tähän mennessä Suomi on 
luottanut siihen, että autoteh-
taat tuottavat todella pienipääs-
töisiä autoja ja päästöt pienene-

vät automaattisesti ajan myötä. 
Jos näin ei käy, käytännössä se 
tarkoittaisi esimerkiksi poltto-
aineiden hintojen merkittävää 
kasvua.

Suomen sopimukset 
vastuuttomia

Perussuomalaiset arvostelevat 
Suomen linjaa.

- Jo ennestään Suomeen koh-
distuvat päästövähennykset oli-
vat kohtuuttomia erityisesti lii-
kenteen osalta. Vastuuministerit 
ovat nukkuneet kai neuvotte-
luissa. Nyt hyväuskoiset suoma-
laiset poliitikot jymäytettiin us-
komaan, että Saksa ja Ranska 
todella tinkisivät autoteollisuu-
tensa eduista. Kuka maksaa? Ta-
vallinen suomalainen autoilija, 
kansanedustaja Jani Mäkelä ih-
mettelee.

- Monella ei ole varaa uuteen 
autoon, vaikka romutuspalkkio 
triplattaisiin. Anne Bernerin tu-
loluokassa nyt vain ollaan ab-
soluuttisen irti tästä todellisuu-
desta, Mäkelä toteaa.

Vihreiltä kestämättömiä 
ehdotuksia

Vihreiden eduskuntaryhmä 
julkaisi eilen vaihtoehtonsa vuo-
den 2018 valtion budjetiksi. 
Vaihtoehdossa leikataan diese-
lin verotukea ja kilometrikorva-

uksia sekä rajataan työmatka-
vähennystä. Perussuomalaiset 
pitävät esityksiä kestämättö-
minä.

- Vihreät haluavat korkeampaa 
työn verotusta, matkustamisen 
verotusta, teollisuuden verotus-
ta ja niin edelleen. Olen sana-
ton. Vihreät haluavat verottaa 
maan kyykkyyn pahemmin kuin 
sosialistit, kansanedustaja Jari 
Ronkainen tylyttää.

Teollisuus ja työpaikat 
häipyvät

Perussuomalaisten mukaan 
Suomen huolimaton neuvotte-
lutaktiikka kansainvälisissä sopi-
muksissa ja vihreä verotukseen 
perustuva ympäristövaikuttami-
nen vievät teollisuuden ja työ-
paikat muualle.

- Me haluamme, että teollisuus 
säilyy täällä, jossa ympäristöstä 
välitetään. Vihreä politiikka tu-
hoaa suomalaisen teollisuuden 
vieden sen sinne, missä luonto 
ei merkitse mitään.

- Päälle vihreät lätkäisevät sa-
tojen miljoonien veronkoro-
tuksia duunarille. Tämän kun 
yhdistää EU:n toimintaan ja vas-
tuuttomasti Brysseliin annettui-
hin lupauksiin, olemme syvällä 
suossa, Ronkainen lisää.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Hallituksen vihreä politiikka käy kalliiksi

Suomi on sitoutunut EU:n tiukimpiin liikennepäästötavoitteisiin ja se uhkaa näkyä 
autoilun huomattavana kallistumisena.

Jo ennestään 
Suomeen koh-
distuvat pääs-
tövähennykset 
olivat kohtuut-
tomia erityi-
sesti liikenteen 
osalta.

PERUSSUOMALAISET esittää, että 
kaikille suomalaisille kodittomil-
le taattaisiin asuintila välittömästi 
”Katto kaikille”-ohjelman kautta. 

Kansanedustaja Mika Niikko 
huomauttaa, että turvapaikanha-
kijoille majoitus löytyi välittömäs-
ti, ja että jo yli 100 vastaanotto-
keskusta on jäänyt tyhjäksi.

- Kun vuonna 2015 rajan yli saa-
pui kymmeniä tuhansia turvapai-
kanhakijoita, löytyi katto ja puh-
taat lakanat kaikille. Välittömästi. 
Löytyykö vastaavaa inhimillisyyt-
tä myös suomalaisille asunnotto-
mille ja vähävaraisille? Niikko ky-
syy.

- Köyhät odottavat hallitukselta 

todellisia tekoja, eivät juhlapuhei-
ta. Asunnottomien määrä ei ole 
juurikaan laskenut tällä vuositu-
hannella. Yhä seitsemän tuhatta 
ihmistä odottaa kotia.

Useat järjestöt ovat perussuo-
malaisten ohella esittäneet huo-
len siitä, miten asunnottomille 
käy sote-uudistuksessa.

PS: Suomalaisille kodittomille 
katto pään päälle

Yhtä vihreää 

työpaikkaa kohti 

menetettiin 

aiemmin 1,8 teollista 

työpaikkaa.

Kun Pariisin ilmastosopimuksen 
onttous laajemmin paljastuu, tule-
vaisuuden historiankirjoitus saat-
taa hyvinkin tunnustaa presidentti 
Trumpin olleen oikeassa.
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pulmia muun muassa yhtiöit-
tämispakossa ja maakuntien 
oman palvelutuotannon ra-
jaamisessa sekä julkisen hal-

KIRJOITTAJIEN mukaan 
kansainvälinen kokemus tu-
kee sitä käsitystä, että hoidon 
saumattomuus eli integraatio 
on tärkeä keino turhien hoi-
don vaiheiden välttämiseksi 
ja kustannuksien karkaami-
sen ehkäisemiseksi. Palvelui-
den integraatio on ollut myös 
sote-ratkaisun teoreettisessa 
ytimessä.

- Tuoreeseen valinnanvapa-
uslakiin integraatio on sovi-
tettu kovin kömpelösti ja jopa 
niin, että palveluiden parem-
pi sujuvuus jää haaveeksi. 
Ehdotettu ratkaisu tulee to-
dennäköisemmin kasvatta-
maan kustannuksia, lääkärit 
kirjoittavat.

Kaikkien eduskuntapuo-
lueiden puheenjohtajat al-

Valinnanvapaus-
malli kasvattaa 
terveydenhuollon 
kustannuksia

lekirjoittivat Kesärannassa 
maaliskuussa 2014 julkilau-
suman, jossa ”täydellinen 
vertikaalinen ja horisontaa-
linen integraatio” nostettiin 
sote-hankkeen yhdeksi joh-
toajatukseksi.

Tällä tavoiteltiin sitä, että 
alueellisten hoito- ja hoiva-
kokonaisuuksien johto, ra-
hoitus ja päätöksenteko 
olisivat yhdellä taholla. Mar-
raskuussa 2015 näistä tavoit-
teista luovuttiin hallituskrii-
sin uhatessa.

Valinnanvapaus rikkoo 
soten tavoitteita

Kesäkuussa 2017 perustus-
lakivaliokunta näki valin-
nanvapauslain luonnoksessa 

”Tuoreeseen 
valinnanvapaus-
lakiin integraatio 

on sovitettu
kovin kömpelösti 
ja jopa niin, että 

palveluiden 
parempi sujuvuus 

jää haaveeksi.”

Potilaita pallotellaan, 

kansantalous kantaa 

tappiot

PERUSSUOMALAISET Nuoret on valinnut 
vuoden 2018 hallituksen syyskokouksessaan 
Porissa. Puheenjohtajana jatkaa Samuli Vou-
tila. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Juha 
Karjalainen, 2. varapuheenjohtajaksi Jessica 
Vahtera ja 3. varapuheenjohtajaksi Liina Isto. 
Pääsihteeriksi valittiin Marika Sorja.

Lisäksi hallituksen jäseniksi valittiin ero-

vuoroisten tilalle Auri Siika-aho, Oskar Viding 
ja Antti Eskelinen.

- Olen ylpeä valitusta joukkueestamme. Se 
on täynnä osaamista, intoa ja tarmoa. Täl-
lä kokoonpanolla on hyvä jatkaa työtä Suo-
men, suomalaisten ja aatteen hyväksi. Ensi 
vuodesta tulee huikea, Voutila kehuu tiimi-
ään.

Samuli Voutila jatkaa 
PS-Nuorten johdossa

lintotehtävän antamisessa 
yksityiselle.

Lakiesitys siirrettiin uudel-
leen valmisteltavaksi evästyk-
sin, että huomio kiinnitetään 
pääasiassa luonnoksen perus-
tuslaillisiin pulmiin.

Pääkirjoituksen mukaan 
on jäänyt huomiotta se, että 
vain peruspalveluita koske-
va valinnanvapaus rikkoo toi-
minnan integraatiotavoitteen 
mahdollisimman täydelli-
sesti.

- Tuhoa täydennetään vie-
lä pelkkiä peruspalvelui-
ta koskevalla kapitaatiolla, 
jossa korvaukset määräyty-
vät listautuneiden potilaiden 
tai asiakkaiden määrän mu-
kaan, jolloin palveluntuottaji-
en kannusteet vaihtuvat kes-

ken hoitoketjun.

Suurin hyötyjäryhmä 
juristit

Kapitaatiolla tarkoitetaan 
asukaslukuun perustuvaa ra-
hoitusta niin, että siinä ote-
taan huomioon sairastavuus 
ja ikärakenne. Terveyspalve-
luiden tarjoajalle maksetaan 
silloin heidän vastuullaan 
olevan väestön määrän eikä 
esimerkiksi toimenpiteiden 
tai vastaanottokertojen mää-
rän mukaan.

- Omien kustannusten vält-
tely alkaa kukoistaa ennen-
näkemättömällä tavalla, kun 
toimijat alkavat siirrellä hoi-
tovastuita toisilleen omaa ta-
loudellista hyötyään tavoitel-

Asiantuntijat sotesta: 

Lääkärien ammattilehti Duodecim ottaa voi-
makkaasti kantaa ehdotettua valinnanvapaus-
lakia vastaan. Seitsemän arvostetun lääkärin 
kirjoittama pääkirjoitus lyttää valinnanvapa-
uslain täysin: yksilön näkökulmasta palvelui-
den parempi sujuvuus jää haaveeksi ja julkisen 
talouden näkökulmasta kustannukset ennem-
minkin kasvavat kuin supistuvat.
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PERUSSUOMALAISTEN juris-
tikansanedustaja Ville Tavion 
mielestä hallitus on keskittynyt 
säästöjen etsimiseen niin yksi-
silmäisesti, että oikeudenmu-
kaisuus on unohtunut.

Hallitus on antanut esi-
tyksen, jonka myötä ilmoi-
tusvelvollisuuden laimin-
lyöneelle verovelvolliselle 
määrätään tuloverotuksessa 
ja kiinteistöverotuksessa pelk-
kä veronkorotusta lievempi 
myöhästymismaksu, jos ilmoit-
tamisvelvollisuuden laiminlyön-
ti korjataan oma-aloitteisesti 
ennen verotuksen päättymistä. 
Hallitus perustelee esitystä hal-
linnollisen työn säästöillä.

Tavion mielestä esitys muis-
tuttaa sisällöltään aiempaa hal-
lituksen esitystä talousrikosten 
tehokkaan katumisen menette-
lystä, jossa hallitus kaavaili talo-
usrikollisten armahtamista.

Lyhytnäköistä toimintaa

Hallitus etsii säästöjä myös 
siirtämällä rattijuopumuksen 
seuraamukset käräjäoikeudes-
ta poliisin sakkomenettelyyn. 
Muutoksen myötä maksamatta 
jäävää rattijuopumussakkoa ei 

Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen Ville Tavio ja eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Leena Meri moittivat kovin sanoin Sipilän hallituksen 
viimeaikaisia säästöesityksiä, joiden seurauksena talousrikolliset ja 
rattijuopot voisivat selvitä teoistaan jopa ilman rangaistusta.

Rattijuoppo voisi selvitä ilman 
rangaistusta

Näin hallitus säästäisi hallintokuluista:

len, asiantuntijat toteavat 
kirjoituksessaan.

- Suurin hyötyjäryhmä 
ovat riitoja ja vastuita selvit-
tävät juristit. Potilaat joutu-
vat pahenevan pallottelun 
kohteeksi, ja Suomen kan-
santalous kantaa suurimmat 
tappiot.

Kirjoittajien mukaan laki-
esityksessä näyttäisi olevan 
muutakin remontoitavaa 
kuin sen perustuslain vas-
taisuus. He ehdottavat, että 
nykyisen hoitojärjestelmän 
ainutlaatuiset vahvuudet tu-
lisi säilyttää seuraavassa la-
kiluonnoksessa.

- Kysymys ei ole valinnan-
vapauden vastustamisesta 
vaan sen järkevästä toteut-
tamisesta, kirjoittajat päät-

LAPSIPERHEET eivät enää vuonna 2018 
saa lapsivähennystä, mikäli hallituksen 
esitys vuoden 2018 talousarvioksi toteu-
tuu. Perussuomalaiset esittää, että lapsi-
vähennys säilytetään.

- Leikkaus on kohtuuton. Näimme heti 
tämän epäkohdan, kun hallituksen ta-
lousarvio esiteltiin, ja nyt annamme vaih-

toehdon, kansanedustaja Jani Mäkelä to-
teaa.

Lapsivähennystä on maksettu 50 euroa 
per lapsi, jos lapsella on kaksi huoltajaa. 
Yksinhuoltajat ovat saaneet 100 euroa 
lasta kohden. Enimmillään tukea on mak-
settu neljästä lapsesta.

Lapsivähennyksessä on tuloraja, joten 

Perussuomalaiset esittävät 
lapsivähennystä takaisin

Lääkärikunnan 
kermakaan 
ei usko, että 
valinnanvapaus-
malli parantaisi 
potilaiden pal-
veluita.

enää muuteta vankeudeksi, jo-
ten rattijuoppo voi selvitä ko-
konaan ilman rangaistusta.

- Sipilän hallitus keskittyy ää-
rimmäisen lyhytnäköisiin sääs-
töihin, vaikka oikeuspolitiikkaa 
pitäisi tehdä oikeudenmukai-
suuden näkökulmasta, Tavio sa-
noo.

- Haluaako hallitus viestittää, 
että rikos kannattaa, kun tapa-
usten tutkimiseen ja vankilassa 
pitämiseen ei ole rahaa?

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja, va-
ratuomari Leena Meri yhtyy 
kansanedustaja Tavion tyrmis-
tykseen hallituksen esityksestä 
rattijuopumusten sakottamisen 
muuttamiseksi.

Lainsäädäntöä ollaan muut-
tamassa siten, että rattijuopu-
muksesta seuraa poliisin sakko-
menettely. Sakkoa ei näin voida 
muuttaa vankeudeksi, mikäli 
sakko jää maksamatta eikä sitä 
saada perittyä.

Vakavista rikoksista 
kuuluu tulla rangaistus

Käräjäoikeudessa määrätty, 
maksamatta jäävä sakko muu-
tetaan vankeudeksi.

- Yleinen lainkuuliaisuus edel-
lyttää, että vakavista rikoksista 
todella joutuu kärsimään ran-
gaistuksen, Meri kirjoittaa Face-
bookissa.

- Mihin ollaan menossa? Sa-
maan aikaan puhutaan jopa 
vankeusrangaistuksista vihapu-
heelle (jota termiä ei ole edel-
leenkään edes juridisesti mää-
ritelty) ja vakavasti muiden 
terveyttä vaarantava teko (ratti-
juopumus) voi jäädä ikäänkuin 
rankaisematta, jos jättää sakon 
vain maksamatta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

”Haluaako 
hallitus viestittää,

että rikos kannattaa, 
kun tapausten
tutkimiseen ja 

vankilassa
pitämiseen ei ole 

rahaa?”
tävät kannanottonsa.

Kirjoittajat ovat Suomen 
lääkärikunnan raskainta sar-
jaa: professorit Markku 
Heikinheimo, Jussi Huttu-
nen, Kimmo Kontula sekä 
emeritusprofessori Mart-
ti Kekomäki ja emeritus-
kansleri Kari Raivio alle-
kirjoittivat pääkirjoituksen 
yhdessä Duodecim-lehden 
kustannusyhtiön toimitus-
johtaja Pekka Mustosen ja 
päätoimittaja Janne Rapo-
lan kanssa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

suurituloisimmat eivät ole lapsivähen-
nystä saaneet. Lapsivähennys luotiin ai-
koinaan kompensoimaan lapsilisäleikka-
uksia.

- Valitettavasti emme ole saaneet yh-
tään kunnon perustelua tälle leikkauksel-
le. Se kertoo jotain, ettei uskalleta kom-
mentoida, kansanedustaja Sami Savio 
huomauttaa.

Perussuomalaiset jättivät lakialoitteen, 
jossa lapsivähennys jatkuisi vuonna 2018.

- Katsotaan sitten aikanaan äänestyk-
sissä, miten hallitus suhtautuu pienempi-
tuloisiin lapsiperheisiin. Tähän mennessä 
kyyti on ollut kylmää, Savio toteaa.



EHDOKAS JOK
Kiertueella. 

Laura 



A KUUNTELEE
Laura2018.fi

Huhtasaari
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nut Pekka M. Sinisalo (sin.) 
väitti kesäkuussa Helsingin 
Sanomien artikkelissa, että 
Evitskogin budjetin ylitys oli-
si johtunut keskuksen asuk-
kaiden lukumäärän jyrkästä 
kasvusta.

- Ylitys johtuu pitkälti sii-
tä, että meillä oli viime vuon-
na 130 asiakasta enemmän 
kuin mitä oli alun perin bud-
jetoitu. Budjettia tehdessä ei 
tiedetty, millaisella tahdilla 
muita vastaanottokeskuksia 
aletaan laittaa kiinni. Meil-
le on tullut paljon väkeä sul-
jetuista yksiköistä, Sinisa-
lo sanoi.

Sinisalon väitteet Evitsko-
gin budjetin ylittymisen syis-
tä eivät täysin vastaa Suomen 
Uutisten Migriltä saamaa tie-
toa. Suomen Uutiset on myös 
saanut haltuunsa asiakirjoja, 
jotka eivät tue Sinisalon pu-
heita.

MAAHANMUUTTOVI-
RASTO (Migri) päätti kesäl-
lä sulkea SPR:n ylläpitämän 
Evitskogin vastaanottokes-
kuksen Kirkkonummella. 
Evitskogin toiminta on syk-
syn aikana käytännössä jo 
ajettu alas ja jäljellä olevat 
asukkaat on siirretty muihin 
vastaanottokeskuksiin.

Migri ilmoitti jo toukokuus-
sa SPR:lle, että vastaanotto-
keskuksen toimeksiantoso-
pimus irtisanotaan, minkä 
jälkeen Evitskogissa aloi-
tettiin yt-neuvottelut. Evit-
skogissa oli 21 työntekijää ja 
keskus oli yksi Suomen suu-
rimmista.

Keskeinen syy Evitskogin 
sulkemiselle olivat vuoden 
2016 korkeat kiinteistön yl-
läpitokulut, joihin kuuluvat 
kiinteistön vuokran lisäksi 
hoito- ja vartiointikulut.

Suomessa olevien vastaan-
ottokeskuksien lukumäärä 
riippuu turvapaikanhakijoi-
den määrästä. Määrällisten 
huippuvuosien 2015 ja 2016 
jälkeen muitakin vastaanot-
tokeskuksia on suljettu useita 
ympäri Suomea.

Vastaanottokeskuksiin 
500 miljoonaa euroa 
viime vuonna

Suomen Uutisten Migriltä 
saaman tiedon mukaan Evit-
skogin alkuperäisen kustan-

Äskettäin suljetun Evitskogin vastaan-
ottokeskuksen toimintaa pyörittänyt 
Suomen Punainen Risti teki aluksi vir-
heellisen arvion toimintakuluista. Veron-
maksajilta kanavoitua rahaa hupeni vas-
taanottokeskukseen jopa 3,6 miljoonaa 
euroa budjetoitua enemmän.

Evitskogin 
vastaanottokeskus 
ylitti budjettinsa 
miljoonilla

nusarvion ylittyminen johtui 
pitkälti SPR:n tekemästä vir-
heestä.

- Vuoden 2015 lopussa on 
tehty sopimus SPR Helsingin 
ja Uudenmaan piirin kans-
sa, jossa on budjetoitu vain 
asiakkaista aiheutuneet kus-
tannukset, Migrin tiedottaja 
Kaisa Härkisaari kertoo.

SPR:n ja Migrin vakiintu-
neen käytännön mukaan SPR 
laatii etukäteen vuositason 
budjetit vastaanottokeskuk-
sien toiminnasta, minkä jäl-
keen budjetit hyväksytetään 
Migrissä.

Kulujen paisuessa SPR jou-
tui lopulta laatimaan Evitsko-
gille uuden budjetin vuodelle 
2016. Tämän budjetin loppu-
summa oli 8,3 miljoonaa, jon-
ka Migri hyväksyi kesäkuussa 
2016. Lopulta sekään ei riit-
tänyt kattamaan kuluja.

Ylen MOT-ohjelma kertoi, 
kuinka turvapaikanhakijoi-
den vastaanottopalveluihin 
käytettiin vuonna 2016 yli 
puoli miljardia euroa veron-
maksajien rahaa. Noin puolet 
summasta meni SPR:n yllä-
pitämiin vastaanottokeskuk-
siin. Toiseksi eniten hupeni 
yksityisen Luona Oy:n toi-
mintaan.

Vokkijohtaja antoi 
virheellistä tietoa

Evitskogin johtajana lähes 
koko sen aukioloajan toimi-

mukaisesti Evitskogin ylin 
kapasiteetti olisi 300 asu-
kasta.

Toteutuneiden kustannus-
ten mukaan vuonna 2016 
Evitskogin kapasiteetin kes-
kiarvo on kuitenkin ollut 309 
asukasta, eli keskimäärin vain 
yhdeksän asukasta budjetoi-
tua enemmän.

Vuoden 2016 elokuun 24. 
päivänä lähetetystä ELY-kes-
kuksen vastauksesta Evitsko-
gin ympäristöluvan muutos-
hakemukseen ilmenee, että 
Evitskogissa oli tuolloin ma-
joittuneena kapasiteetin alit-
tavat 274 henkilöä. Asia-
kirjasta selviää myös, että 
huhtikuussa 2016 Evitsko-
gin asukasmäärä oli ollut vain 
200, eli tuolloin vain kaksi 
kolmasosaa kapasiteetista oli-
si ollut käytössä.

Vuokrakuluihin 
2,2 miljoonaa euroa 
vuodessa

Evitskogin vastaanottokes-
kuksen toimitilat oli vuok-
rattu Kirkkonummen Aktii-
vikeskus Kiinteistö Oy:ltä. 
Migrin vastaanottoyksikön 
johtaja Pekka Nuutinen 
kertoi kesällä Helsingin Sa-
nomille, kuinka kiinteistön 
vuokra- ja hoitokulut sekä 
vartiointi osoittautuivat liian 
kalliiksi.

Evitskogin vuokrasopimus 
oli SPR:n ja Aktiivikeskuksen 
välinen. SPR:n Uudenmaan 
piirin toiminnanjohtaja Pet-
ri Kaukiainen ei halua kom-
mentoida Evitskogista mak-
setun vuokran määrää.

- Ne ovat SPR:n ja toisen 
osapuolen välisiä sopimustie-
toja, jotka eivät ole julkisia. 
SPR ei ole julkinen toimija, 
Kaukiainen sanoo.

Suomen Uutisten Migriltä 

saaman selvityksen mukaan 
SPR on vuonna 2016 maksa-
nut Evitskogista vuokraa yh-
teensä 2,2 miljoonaa euroa. 
Julkisuudessa on usein ar-
veltu, että Migri päätyy mak-
samaan vastaanottokeskuk-
sia vuokraaville tahoille yli 
markkinahinnan.

“Avoimen piikin 
sopimuksia”

Mitä korkeammat keskuk-
sen hinnat ovat, sitä enem-
män myös SPR hyötyy. Valtio 
maksaa SPR:lle hallintokulu-
korvauksen, joka on kahdek-
san prosenttia vastaanotto-
toiminnan kaikista kuluista.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jari Ronkainen ar-
vosteli jo vuosi sitten blo-
gissaan SPR:n toimintaa ja 
erityisesti SPR:n solmimia 
sopimuksia, joita Ronkainen 
kutsuu ”avoimen piikin sopi-
muksiksi”.

- Sanomattakin on selvää, 
että SPR:n maine hyvänte-
keväisyysjärjestönä on ro-
muttunut täysin. Solmitut 
sopimukset ovat räikeästi ta-
voitelleet voittoa ja kana-
voineet valtion rahaa SPR:n 
kanssa yhteistyössä olevil-
le yrityksille, Ronkainen kir-
joittaa.

Vastaanotto-
keskustoimintaa 
ei kilpailutettu

Pääsääntöisesti kaikki julki-
set hankinnat pitää Suomessa 
tehdä hankintalain mukaises-
ti kilpailuttamalla, kun han-
kinnan arvo ylittää lakisäätei-
sen kansallisen kynnysarvon. 
Vuoden 2017 alusta kansalli-
nen kynnysarvo on ollut 60 
000 euroa, kun se sitä ennen 

SPR ja vokkijohtaja husasivat 

veronmaksajien rahoja: 

”Solmitut
sopimukset ovat 

räikeästi tavoitelleet
voittoa ja 

kanavoineet 
valtion rahaa 
SPR:n kanssa 

yhteistyössä oleville
yrityksille.”

Migrin ja SPR:n välises-
sä, joulukuussa 2015 solmi-
tussa sopimuksessa turvapai-
kanhakijoiden vastaanoton 
järjestämisestä on kirjat-
tu turvapaikanhakijoiden 
enimmäismäärät SPR:n Uu-
denmaan piirin vastaanot-
tokeskuksissa. Sopimuksen 
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YKSITYISOMISTEINEN vastaan-
ottokeskustoiminta on hyvää 
bisnestä. Helsinkiläinen Luo-
na Oy on nopeasti kasvanut 
yhdeksi suurimmista alan yri-
tyksistä. Sen myötä yhtiön mak-
sukyky on kunnossa.

Suuremmat tulot 
kuin presidentillä

Viime vuonna Luonan toimi-
tusjohtajan Milja Saksin ansio-
tulot olivat yhteensä 179 336 
euroa. Saksin pääomatulot oli-
vat 9 420 euroa. Toimitusjoh-
taja lukeutuu parhaiten ansait-
sevien suomalaisten kapeaan 
kärkeen.

Vielä vuonna 2015 Saksin tu-
lot olivat 42 007 euroa. Yhdes-
sä vuodessa tilipussiin tuli lisää 
137 329 euroa, joten kyse on 
muhkeasta palkankorotuksesta.

Vertailun vuoksi: tasavallan 
presidentti Sauli Niinistön palk-
kio on vuodessa 126 000 euroa, 
eli yli 50 000 euroa vähemmän 
kuin yksityisen vastaanottokes-
kusyrityksen toimitusjohtajal-
la. Tosin tasavallan presidentin 
palkkio on kokonaan verova-
paata.

Demarimepin 
aviomiehelle muhkea tili

Myös Luona Oy:n hallitusko-
koonpano tienaa erittäin hy-
vin. Hallituksen puheenjohta-
jan Marja Hautakankaan tulot 
olivat viime vuonna 102 827 
euroa. Palkkapussi paisui run-
saat 5 000 euroa, sillä aiemmin, 
vuonna 2015 Hautakankaan tu-
lot olivat 97 513 euroa.

Hallituksen jäsenen Markus 
Oksan tulot olivat viime vuonna 

huimat 871 790 euroa. 
Tulot olivat enimmäkseen 

pääomatuloa ansiotulon osuu-
den ollessa 52 443 euroa.

Europarlamentaarikko Mia-
petra Kumpula-Natrin (sd.) avio-
mies Pasi Natri istuu Luona 
Oy:n hallituksessa. Natrin tulot 
ovat vuodesta toiseen muhke-
at. Viime vuonna Natri ansaitsi 
206 114 euroa ja sai pääomatu-
loa 3912 euroa. Natrin ansiotu-
lot olivat vajaa 2 000 euroa pie-
nemmät kuin vuonna 2015, 
mikä tuskin tuntuu missään.

3,2 miljoonan liikevoitto 
emoyhtiölle

Luona Oy oli ensimmäisiä ko-
konaan yksityisomisteisia vas-
taanottokeskustoiminnan aloit-
taneita yrityksiä vuonna 2015, 
jolloin Suomeen saapui ennä-
tysmäärä siirtolaisia ja turva-
paikanhakijoita. Tuolloin EU-
alueelta turvapaikkaa haki yli 
miljoona henkilöä.

Vastaanottokeskustoiminnalle 
oli viime vuonna suuri tarve ja 
Luona kykeni tuolloin nopeasti 
vastaamaan kysyntään. Vuonna 
2016 valtio joutui ostamaan yk-
sityisiltä vastaanottokeskuksilta 
palveluja kymmenillä miljoonil-
la euroilla.

Luonan tilikausi vuonna 2016 
meni ennätyksellisen hyvin. Tili-
kaudella yritys onnistui kolmin-
kertaistamaan liikevaihtonsa 
52,8 miljoonaan euroon. Liike-
voittoa tilikaudella kertyi hui-
mat 3,2 miljoonaa euroa.

Luona siirsi lähes kokonaan 
liikevoittonsa konserniavus-
tuksena emoyhtiölleen Baro-
na Groupille. Konserniavustus 
mahdollistaa tulonsiirrot sa-

maan konserniin kuuluvien yh-
tiöiden välillä verotettavaan tu-
loon vaikuttavalla tavalla.

Konserniavustus on anta-
jalleen vähennyskelpoinen 
meno ja saajalle veronalainen 
tulo. Niinpä järjestely salli Luo-
na Oy:lle mahdollisuuden teh-
dä useita vähennyksiä vuoden 
2016 verotukseensa.

Halla-aho vertaa 
varastamiseen

Luona Oy on hyvä esimerk-
ki yksityisestä yrityksestä, joka 
teki lähes koko liikevaihtonsa 
veronmaksajien rahoilla.

Perussuomalaiset ottivat esil-
le tällaisen rahastuksen mah-
dollisuuden jo 2015. Varoituksia 
ei kuunneltu, ja niinpä vastaan-
ottokeskustoiminnasta tuli val-
tava tulonsiirto veronmaksajilta 
yksityisten sijoittajien hyväksi.

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jussi Halla-aho kirjoittaa 
vastaanottokeskustoiminnasta 
ja pakolaiskriisistä Facebookis-
sa. Halla-aho vertaa toimintaa 
varastamiseen.

- Pakolaisbisnes on sote-uu-
distuksen tavoin hyvä esimerkki 
kleptokratiasta, jossa elämme. 
Verorahat imuroidaan monikan-
sallisten konsernien taskuun, 
verot maksetaan – jos makse-
taan – minne sattuu, ”avainhen-
kilöille” jaetaan bonukset hyvin 
hoidetusta vedätyksestä.

- Jos joku kitisee vastaan, hän 
on sydämetön, markkinatalou-
den vastustaja tai putinisti, Hal-
la-aho kirjoittaa.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVA LEHTIKUVA

Vastaanottokeskustoimintaa harjoittava Luona Oy teki viime vuonna liike-
voittoa yli kolme miljoonaa euroa. Menestys takasi jättitulot myös yhtiön 
toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille. Luona Oy:n tulos on tehty 
lähes kokonaan veronmaksajien rahoilla.

Luona Oy:n toimitusjohtajalle 
137 000 euron palkankorotus

Turvapaikkabisnes kannattaa:

oli 30 000 euroa.
SPR:n pyörittämän vas-

taanottokeskustoiminnan 
osalta kilpailuttamista ei 
kuitenkaan ole aiemmin teh-
ty.

Kun turvapaikkakriisi kär-
jistyi kaksi vuotta sitten, vas-
taanottokeskusten toimin-
nan pyörittämistä ei ehditty 
kilpailuttaa asianmukaisesti, 
joten Migri joutui ostamaan 
palveluja sieltä, mistä ne oli-
vat nopeimmin saatavilla.

EU-komissio oli jo touko-
kuussa 2015 julkaissut tie-
donannon julkisia hankin-
toja koskevista säännöistä 
turvapaikkakriisissä. Tie-
donannossa todetaan muun 
muassa, että hankintaviran-
omaiset voivat tehdä han-
kintasopimuksia noudatta-
en neuvottelumenettelyä, 
jossa ei julkaista hankintail-
moitusta, kun ”sopimuksen 
tekeminen on ehdottoman 
välttämätöntä, eikä hankin-
taviranomaisille ennalta ar-
vaamattomista syistä aiheu-
tuneen äärimmäisen kiireen 
vuoksi avoimelle tai rajoite-
tulle menettelylle taikka neu-
vottelumenettelylle asetettuja 
määräaikoja voida noudat-
taa.”

Sosiaali- ja terveyspalvelu-
hankintojen kilpailuttami-
sen kynnysarvo on nyt 400 
000 euroa, kun se oli aiem-
min 100 000 euroa.

- Terveyspalvelut Migri on 
kilpailuttanut keskitetys-
ti ja myös edellyttänyt sopi-
muksissa, että kilpailutettuja 
palveluita käytetään. Tiet-
tyjä palveluita tuottaa suo-
raan julkinen sektori, josta 
vastaanottokeskus tai Mig-
ri maksaa toteutuneen hin-
tatason mukaan, Härkisaa-
ri sanoo.

Migri tiedotti syyskuussa, 

kuinka vastaanottokeskus-
toimintaa tullaan kuitenkin 
jatkossa kilpailuttamaan.

Vuokranantajaa 
naurattaa, 
vokkijohtajallekin 
kymmenien tuhansien 
palkankorotus

Evitskogin vuokranantajal-
le, Kirkkonummen Aktiivi-
keskukselle Evitskogin toi-
mitilojen vuokraaminen on 
ollut tuottoisaa bisnestä.

Vuonna 2016 Evitskogin 
toiminta oli kiireisimmil-
lään. Niinpä Kirkkonummen 
Aktiivikeskuksen vuoden 
2016 lopussa päättyneellä ti-
likaudella yhtiön liikevaih-
to oli kohonnut 1 862 901 eu-
roon.

Aiemmalla, vuoden 2015 
tilikaudella Aktiivikeskuk-
sen liikevaihto oli 1 284 071 
euroa. Vain vuoden kulues-
sa liikevaihto siis paisui vas-
taanottokeskusbisneksen an-
siosta lähes 600 000 euroa.

Vastaanottokeskustoimin-
nasta johtuen Aktiivikeskus 
onnistui myös kaksinker-
taistamaan liikevoitton-
sa. Tilikauden 2016 voitok-
si kirjattiin 1 019 174 euroa. 
Edellisellä tilikaudella 2015 
voittoa oli tullut 475 359 eu-
roa.

Vastaanottokeskuksen joh-
taminen lihotti myös ex-joh-
taja Sinisalon tilipussia. Hän 
ansaitsi vuonna 2016 yh-
teensä 84 170 euroa. Vuon-
na 2015 Sinisalon tulot olivat 
olleet noin puolet vähem-
män, eli 46 779 euroa.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVA LEHTIKUVA

Vastaanottopalveluihin 

upposi 2016 yli puoli 

miljardia euroa. 

Mitä korkeam-
mat keskuksen
hinnat ovat, sitä 
enemmän myös 
SPR hyötyy. 
Kuvituskuva. 
Kuvan henkilöt 
eivät liity artik-
keliin.

Vastaanottokeskustoiminta on kannattavaa bisnestä ainakin SPR:lle ja Luona Oy:lle. 
Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity artikkeliin.
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Vaaralliseksi 
luokiteltuja 
turvapaikan-
hakijoita 
Lahdessa

Kaupunkilaiset pelkäävät 

liikkua yksin kaduilla

Kuten Suomessa 
ja muualla Euroopassa 
on jo nähty ja koettu, 

saattaa joillekin 
kielteisen turvapaikka-

päätöksen saaneille 
jäädä kostomielialoja
yhteiskuntaa vastaan.

Etelä-Suomen Sanomat kirjoitti syys-
kuussa poliisin luokitelleen useita Päijät-
Hämeen ja Lahden seudulla liikuskelevia 
turvapaikanhakijoita vaarallisiksi. Poliisi 
on vaitonainen valvottavien ja epäiltyjen 
lukumäärästä, mutta lahtelaisten huoli ja 
pelko turvallisuutensa puolesta on kova.

Suomen lain 
suomaa pitkää 
valitusoikeutta 
käytetään hyväksi. 

TAMPEREEN kuntavaali-
en 2017 ääniharava, yrittä-
jänä toimiva Veikko Vallin 
palaa juurilleen. Hän toimi 

2003 Tony Halmeen vaali-
päällikkönä ja brändin raken-
tajana, ja oli suurella panok-
sella nostamassa Halmetta 16 

390 äänellä eduskuntaan. Val-
lin kuitenkin ajautui vaalien 
jälkeen ristiriitaan Timo Soi-
nin kanssa perussuomalaisen 

Tamperelainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituk-
sen jäsen Veikko Vallin siirtyy Tampereen Puolesta -ryhmästä 
Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmään.

Veikko Vallin Tampereen 
PS:n valtuustoryhmään

Tony Halmeen väkivahva tukimies palaa juurilleen

puolueen suunnasta.
Vallin sai vuoden 2017 kun-

nallisvaaleissa 1621 ääntä. 
Hän oli Tampereen listan 10. 
eniten ääniä saanut ehdokas.

Vallinin liittymisasiasta ker-
rottiin tiedotustilaisuudes-
sa. Paikalla oli Perussuoma-
laisten valtuutettujen Lassi 

LAHDEN Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Vesa Sal-
minen arvioi valtakunnalli-
sen viranomaisilmoituksen 
pohjalta, että Lahdessa vaa-
ralliseksi luokiteltuja turva-
paikanhakijoita lienee useita 
kymmeniä, sillä Lahden Hen-
nalan vanhalla kasarmialueel-
la sijaitsee noin 350 asukasta 
majoittava vastaanottokeskus.

- Keskus suljetaan vuoden-
vaihteessa. Hennalassa on 
sattunut tulijoiden kesken 
erilaisia nujakoita ja tappelui-
ta, joihin poliisipartiot ovat 
joutuneet puuttumaan. Hen-
nalassa taannoin tapahtuneen 
poliisipartioon kohdistuneen 
uhkailun vuoksi poliisi on 
lähtenyt Hennalaan aina kah-
den partion voimin, Salminen 
kertoo.

Turvattomuuden 
tunnetta on monenlaista

Euroopassa ja Suomen Tu-
russakin tapahtuneiden ter-
rori-iskujen vuoksi lah-
telaisten huoli omasta ja 
läheistensä turvallisuudesta 
on kova ja viimeaikaisten uu-
tisten myötä on kuntalaisten 
turvallisuuden tunne selväs-
ti laskenut. 

Jotkut ovat uutishaastatte-
luissa kertoneet jo välttävän-
sä yksin liikkumista Lahdessa 
tiettyinä kellonaikoina. Asia 
on siis vakava, ja myös Lah-
den Perussuomalaiset ovat 
kiinnittäneet siihen huomi-
ota.

- Meille on tullut palautet-
ta siitä, että turvapaikanhaki-

joiksi ilmoittautuneita ja tääl-
lä oleskelevia nuoria miehiä 
käyttää paikallisen tavarata-
lon aulaa oleskelutiloina ja 
osa vanhemmista sanoo ole-
vansa huolissaan illalla liik-
kuvien tyttäriensä puolesta. 
Turvattomuuden tunnetta on 
siis monenlaista. Tähän pi-
tää viranomaisten pystyä vas-
taamaan ja meidän päättäjien 
pitää pystyä tukemaan hei-
tä päätöksillämme, sanoo Sal-
minen.

Palautuspäätöksen 
saaneilla kostomielialoja

Salmisen mukaan olisi en-
siarvoisen tärkeää, että kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen 

saaneet turvapaikanhakijat 
tulisi pystyä kaikkialla Suo-
messa välittömästi sulke-
maan omaan toimitilaansa 
odottamaan pikaista palaut-
tamista kotimaihinsa. 

Kuten Suomessa ja muual-

la Euroopassa on jo nähty ja 
koettu, saattaa joillekin kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen 
saaneille jäädä kostomielialo-
ja yhteiskuntaa vastaan.

- Tuntuu aivan järjettömäl-
tä, että kielteisen turvapaik-
kapäätöksen saaneet voivat 
oleskella Suomessa sillä ai-
kaa, kun heidän palautuspää-
töstä koskevaa valitustaan kä-
sitellään eri oikeusasteissa, 
Salminen ihmettelee.

Salmisen mielestä Suomen 
lakeja tulisikin eduskunnas-
sa muuttaa siten, ettei kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen 
saaneilla olisi valitusoikeut-
ta, onhan heidät viranomais-
päätöksellä jo todettu hen-
kilöiksi, joiden tilanne ei 
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Kalevan, Heikki Luodon ja 
Sakari Puiston lisäksi Vei-
kon aikaisemmasta Tampe-
reen puolesta -ryhmästä val-
tuustoryhmän puheenjohtaja 
Lasse Oksanen ja varapu-
heenjohtaja Yrjö Schafeitel. 
Siirtyminen Perussuomalai-
siin tapahtui täydessä yhteis-
ymmärryksessä paikallisen 
TaPun ja valtakunnallisen pe-
russuomalaisten välillä.

Vankka luotto 
uuteen johtoon

Vallin kiitti perussuomalais-
ten valtuustoryhmää luotta-
muksesta maanantaina järjes-

tetyssä tiedotustilaisuudessa, 
ja toivoi, että hän saa omalla 
esimerkillään muutkin isän-
maalliset, itsenäisesti ajatte-
levat ja oman kansakunnan 
etua ajavat järkevät ihmiset 
liittymään perussuomalaisiin.

- Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä Tampereella 
on erittäin lupaava, koska se 
koostuu erilaisista ihmisis-
tä. On akateemista koulutus-
ta ja elämänkokemusta. On 
tohtori, insinööri, hum.kandi 
ja yrittäjä. Minulla on paljon 
yhteistä arvopohjaa perus-
suomalaisten kanssa, ja siksi 
koen, että se on minulle juu-
ri oikea puolue lähteä kansa-

kunnan asioita edistämään, 
Vallin kehaisi.

- Uudet PS-johtajat Jus-
si Halla-aho ja Laura Huh-
tasaari ovat sellaisia puolue-
johtajia, joiden johtajuuteen 
luotan. He ovat saaneet kuraa 
niskaansa jo vuosien ajan, ja 
ovat sen hyvin kestäneet. Se 
lupaa hyvää, koska perussuo-
malaiset teemat ja arvot ovat 
nosteessa ympäri Euroopan.

Ei loikka, 
vaan siirtyminen 
puolueeseen

Vallin painottaa, että hä-
nen tapauksessaan kysessä 

on siirtyminen puolueeseen, 
ei ns. puolueloikkaus, koska 
TaPu ei ole puolue, vaan pai-
kallinen sitoutumattomien 
yhteislista. 

- Tässähän kävi niin, että 
elegantti Tiina Elovaara läh-
ti ja ei-niin-elegantti Veikko 
tuli tilalle, Vallin kevensi.

- Itselleni tämä vaihdos on 
luonnollinen jatkumo, koska 
haluan vaikuttaa valtakunnan 
politiikkaan. TaPu on paikal-
linen toimija, kun taas perus-
suomalaiset on valtakunnal-
linen vaikuttaja. Siksi siirryn 
nyt sinne. Olisi ollut hienoa, 
jos koko TaPun ryhmä oli-
si siirtynyt perussuomalaisiin 

mutta ainakaan vielä ei ol-
lut sen aika. Ymmärrän, että 
puolueeseen siirtymisessä on 
henkistä kynnystä puoluei-
siin sitoutumattomalla ryh-
mällä.

Vallin kertoo, että jos perus-
suomalaisten johto olisi vaih-
tunut jo ennen kuntavaaleja, 
olisi hän suurella todennäköi-
syydellä hakeutunut heidän 
listoilleen jo silloin. 

- Mutta parempi myöhään 
kuin ei milloinkaan, hän täy-
dentää.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmä on jättänyt la-
kialoitteen, jossa he esittävät 
ulkomaalaislakia muutetta-
vaksi niin, että maasta kään-
nytettäväksi määrätyt hen-
kilöt voidaan ottaa säilöön. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi 
kielteisen turvapaikkapäätök-
sen saaneita henkilöitä, jotka 
on käännytetty. Perussuoma-
laiset perustelevat asiaa tur-
vallisuussyillä.

Nykyisen ulkomaalaislain 
nojalla voidaan maassa oleva 
henkilö ottaa jo nyt säilöön 
yksilöllisen arvioinnin perus-
teella, mikäli laissa määrätyt 
vähemmät keinot eivät ole 
riittäviä ja henkilö on esimer-
kiksi riski kansalliselle turval-
lisuudelle.

Perussuomalaisten mielestä 
tämä ei ole riittävä keino tur-
vaamaan palautuksia.

- Tämä ei missään nimessä 
riitä. Arvioiden mukaan meil-
lä voi pian olla jopa 10 000 
henkilöä laittomasti maassa, 
jotka ovat kaikkien kirjojen ja 
kansien ulkopuolella. Heillä ei 
siis ole oleskelulupaa ja heil-
lä on jopa käännytyspäätös, 
mutta he katoavat viranomai-

silta, eivätkä lähde maasta, 
perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Lee-
na Meri huomauttaa.

Perussuomalaiset teetti-
vät vastikään tutkimuksen sii-
tä, kuinka suuri osuus kansas-
ta ottaisi käännytyspäätöksen 
saaneet talteen. Tutkimuk-
seen vastasi reilut 1 200 hen-
keä. Tulokset olivat selviä, sil-
lä 59 prosenttia vastaajista 
oli säilöön ottamisen kannal-
la ja vain 18 vastusti sitä. 23 ei 
osannut sanoa kantaansa.

Kyselyssä kysyttiin myös 
vastaajan puoluekantaa. Hal-
lituspuolueiden kannattajis-
ta säilöönottoa kannatti jopa 
67 prosenttia. Yllättävin tulos 
lienee vihreiden äänestäjien 
osalta, sillä heilläkin enem-
mistö oli idean kannalla.

- Sana kansanedustaja tulee 
siitä, että hän edustaa kansaa. 
Emmehän me vaadi eduskun-
nalta muuta kuin sitä, että se 
kuuntelee kansaa. En ymmär-
rä, jos se on jollekin hanka-
la asia. Rohkaisenkin kaikkia, 
jotka kansan ääntä kuunte-
levat, allekirjoittamaan aloit-
teen, Meri vetoaa.

todellisuudessa oikeuta pako-
laisstatukseen. 

Nyt Suomen lain suomaa 
pitkää valitusoikeutta käyte-
tään hyväksi maassa oleske-
lun pidentämiseen.

Paperittomien 
yhdyskunta pimeille 
työmarkkinoille

Lahden Perussuomalai-
set tekivät äskettäin Lahdes-
sa valtuustoaloitteen, jonka 
mukaan Lahteen ei tulisi pe-
rustaa erityistä tarkkailua ja 
valvontaa vaativien turvapai-
kanhakijoiden keskusta. 

Perussuomalaisten aloittee-
seen vastattiin ympäripyö-
reästi kertaamalla EU:n pää-

töksiä, mutta itse aloitteen 
sisältöön jätettiin vastaamat-
ta.

- Olemme eri tilanteissa 
tuoneet esiin hallitsematto-
man maahanmuuton haitat 
ja miten eri tilanteissa tuli-
si menetellä. Olemme olleet 
huolissamme muun muas-
sa mahdollisen paperittomi-
en yhdyskunnan syntymises-
tä pimeille työmarkkinoille 
Lahteen, kertoo Salminen.

Suuri osa voitaisiin 
käännyttää jo rajalla

Olennaista hallitsematto-
man maahanmuuton hillit-
semiseksi olisivat puheen-
johtaja Salmisen mielestä 

turvapaikanhakijoiden hake-
musten pikainen käsittely ja 
kielteisen päätöksen saanei-
den välittömät palautukset. 
Suuri osa heistä voitaisiin pa-
lauttaa jo heti rajalla.

- Nämä hyvin pukeutuneet 
ja kännykkänapit korvissa 
vaeltavat nuoret miehet on 
palautettava puolustamaan 
kotejaan ja jälleenrakenta-
maan maataan kotimaihinsa 
tai alkuperäisiin lähtömaihin-
sa, toteaa Salminen.

Esimerkiksi DNA-ikätestit 
tuntuvat Salmisen mielestä 
aivan järjettömältä rahantuh-
laukselta. Jos turvapaikan-
hakija ei täytä maassaolo-oi-
keuden perusteita, olisi hänet 
voitava palauttaa.

- Onhan hän päässyt tänne 
tulemaankin, joten ei palau-
tuksenkaan pitäisi olla ongel-
ma, sanoo Salminen.

Pakolaiskäsittely 
on suuri huijaus

Suomessa islaminuskosta 
eri kristillisiin uskontokun-
tiin kääntyminen hyvin lyhy-
en maassa oleskelun aikana 
ei tunnu erityisen uskottaval-
ta, varsinkaan kun heidän is-
laminuskonsa on maahan 
saavuttaessa tuntunut hyvin 
vahvalta. Kääntymistä käyte-
tään selvästi yhtenä palautus-

esteen verukkeena, ja viran-
omaiset kyllä tietävät tämän. 

Myöskään suomalaisen 
kanssa avioituminen ei saisi 
olla palautuksen esteenä.

- Nyt Suomessa tapahtuva 
niin sanottu pakolaiskäsittely 
on suurin huijaus, millä Suo-
men kansaa vedätetään myös 
tänä itsenäisyytemme sata-
vuotisjuhlavuonna, Salminen 
napauttaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

PS: Käännytettäväksi 
määrätyt henkilöt 
otettava säilöön

- Nämä hyvin pu-
keutuneet nuoret 
miehet on palau-
tettava puolus-
tamaan kotejaan 
ja jälleenraken-
tamaan maataan 
kotimaihinsa tai 
alkuperäisiin läh-
tömaihinsa, toteaa 
Salminen.
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Samaan aikaan kun poliisin ylin johto ja po-
liisihallitus valjastavat yhä suuremman osan 
poliisien resursseista vihapuheen vastaiseen 
taisteluun, kasvaa huoli tavallisten kenttäpo-
liisien arjessa. Rivipoliisit pelkäävät, että ylei-
sö menettää poliittisten vihapuhekampanjoi-
den seurauksena luottamuksen koko poliisin 
organisaatioon.

HUOLI on siitä, miltä orga-
nisaatio näyttää, kertoo Suo-
men uutisille nimettömänä 
haastattelun antanut kokenut 
kenttätehtävissä työskentele-
vä poliisi, jota kutsumme täs-
sä jutussa Artturiksi. Hänen 
tässä haastattelussa esitetyt 
mielipiteensä heijastelevat 
yleistä mielialaa rivipoliisien 
keskuudessa.

Artturin mukaan poliisi pyr-
kii edelleen kenttätoiminnas-
sa olemaan mahdollisimman 
puolueeton ja objektiivinen 
puoluekannasta tai etnises-
tä taustasta riippumatta, eikä 
kansalaisilla ole edelleenkään 
syytä olla luottamatta rivipo-
liisin tasapuolisuuteen.

Resursseja ohjataan 
puolueellisesti

Poliiseilla on paljon pelissä, 
sillä ammattikunta on vuo-
desta toiseen ollut ammattien 
arvostuksessa huipulla. Po-
liisit saivat kärkisijan myös 
tänä vuonna Ilta-Sanomien 
ammattien arvostus -tutki-
muksessa.

- Mutta mihin poliisi kes-
kittää resursseja? Ollaan-
ko enemmän kiinnostuneita 
tietyn tyyppisistä rikoksista 
toisten kustannuksella? Art-
turi pohtii.

Vihapuhepoliisit 
nakertavat poliisin 
luottamusta

sa kuin seuloa vihapuhetta 
twitter-tileiltä. Netin kyttää-
miseen on vieläpä kehitet-
ty huipputeknologiaa, kuten 

Käytännössä tämä näkyy 
esimerkiksi siinä, että on 
kiinnitetty valtavasti huomi-
ota valtaväestön niin kutsut-
tuun vihapuheeseen, vaikka 
kantaväestön maahanmuut-
tajiin kohdistama väkivalta ei 
ole lisääntynyt. Samalla kan-
salaiset ovat saaneet tottua 
siihen, ettei esimerkiksi ta-
vanomaisia omaisuusrikok-
sia, kuten polkupyörävarka-
uksia, tutkita käytännössä 
lainkaan.

Toisaalta kantaväestöön 
kohdistuvan vihanlietsonnan 
torjunta on saanut paljon vä-
hemmän voimavaroja, vaikka 
tällainen vihanlietsonta on jo 
johtanut Suomen ensimmäi-
seen terrori-iskuun.

Ääriliikkeiden 
seuraaminen vaikeaa

Suomen Uutisten aiemmin 
haastatteleman Helsingin po-
liisilaitoksen vihapuheryh-
män esimiehen Jouni J. Nis-
kasen mukaan ryhmässä ei 
ole somalin tai arabian kie-
len taitoisia henkilöitä. Ryh-
mä on tulkkauspalveluiden ja 
kansainvälisen avun varassa.

Lain puitteissa on pal-
jon vaikeampi seurata, mitä 
imaamit saarnaavat neljän 
seinän sisällä moskeijois-

“Vääriä mielipiteitä” 

kytätään isolla 

joukolla

Kenttäpoliisit ovat huolissaan 
virkavallan julkikuvasta 

eivät tietenkään kokopäiväi-
sesti istu netin ääressä. Polii-
si ei kuitenkaan ole missään 
kertonut, kuinka monta mies-
työtuntia poliisi kaiken kaik-
kiaan käyttää nettikyttäämi-
seen.

Artturi arvelee, että vihapu-
hepoliisi tarjoituksella pyrkii 
antamaan mielikuvan kaikki-
alle ulottuvasta valvonnasta. 
Itsesensuurin sisäistäminen-
hän toimii aina paljon tehok-
kaammin kuin jälkikäteen 
rankaiseminen.

- Se on poliittista sanaheli-
nää, uskotellaan että vihapu-
hepoliiseja on enemmän kuin 
todellisuudessa onkaan.

Aalto-yliopiston vääriä mie-
lipiteitä tunnistava algoritmi, 
vihapuhekone. 

Artturin mukaan Suojelupo-
liisi yrittää seurata myös us-
konnollisia ääriliikkeitä, mut-
ta käytännössä se on vaikeaa.

”Vääriä mielipiteitä” kyttää 
stasilaiseen tyyliin jo yli 200 
poliisia! Näin otsikoi blogin-
sa perusuomalaisten entinen 
kansanedustaja Reijo Tossa-
vainen.

Kukaan ei tunnu edes tie-
tävän, kuinka paljon nettipo-
liiseja oikein onkaan. Kaikki, 
joille on annettu koulutusta 
vihapuheen tunnistamiseen 
ja netti-ilmiöiden seurantaan, 

PERUSSUOMALAISTEN kaupungin-
valtuutettu Mari Rantanen on käyn-
nistänyt aloitteen kunnallisen kan-
sanäänestyksen järjestämisestä 
koskien Helsinkiin kaavailtua suur-
moskeijaa.

Aloitteessa vaaditaan Helsingin kau-
punginvaltuustoa määräämään neu-
voa-antava kunnallinen kansanäänes-

tys, mikäli suurmoskeijahanke etenee 
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Suurmoskeijahanke on edennyt 
tontinvaraushakemusvaiheeseen Hel-
singin kaupungissa. Hanke on herät-
tänyt laajasti vastustusta kaupunki-
laisten keskuudessa.

Rantasen mielestä helsinkiläisille 
olisi annettava mahdollisuus lausua 

suoralla neuvoa-antavalla kansanää-
nestyksellä, haluavatko he kaupun-
kiinsa moskeijan vai ei.

Mikäli kunnallista kansanäänes-
tystä vaatii neljä prosenttia 15 vuot-
ta täyttäneistä kunnan asukkaista, on 
valtuuston otettava viipymättä aloi-
te käsittelyyn ja päätettävä kansanää-
nestyksen toimittamisesta.

PS-valtuutettu käynnisti kuntalaisaloitteen: 
Helsinkiläiset äänestämään suurmoskeijasta

Lain puitteissa 
on paljon

vaikeampi seurata, 
mitä imaamit 

saarnaavat neljän
seinän sisällä moskei-

joissa kuin seuloa 
vihapuhetta

twitter-tileiltä.
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Kaarisateen 
parodiatili ei loukkaa 
peruspoliiseja

Tämän vuoden aikana po-
liisihallituksen ja poliisin 
viestinnän tempaukset ovat 
ylittäneet jo niin sanotun pa-
rodiahorisontin. Toisin sa-
noen poliisin oikeat suvaitse-
vaisuuskampanjat ovat niin 
äärimmäisiä, hullunkurisia 
ja uskomattomia, ettei niistä 
tehtyä parodiaa erota alkupe-
räisestä.

Esimerkiksi ylikomisario 
Jari Taponen aiheutti Twit-
terissä syvää hämmennystä 

vaatimalla terroristiksi saak-
ka radikalisoituneita turva-
paikanhakijoita suomalaisiin 
kouluihin.

Twitterin parodiatili viha-
puhepoliisi Keijo Kaarisade 
on hauskuuttanut suomalai-
sia pari kuukautta.

Kaarisade twiittaili Turun 
iskun jälkeen tällaisia älyttö-
myyksiä:

”Älä päästä pullon henkeä 
twitteriin. Vihaisella nettikir-
joittelulla vakavat seuraukset. 
Tällä hetkellä Suomen suu-
rimpia turvallisuusuhkia.”

”Miksi @iltasanomat kokee 
tarpeelliseksi mainita tappa-
jan olleen Marokosta kotoisin? 

#rasismi #sananvastuu”
”On aivan oikein olla huolis-

saan vihapuheesta. Siksi po-
liisi palkkasi yli 50 vihapuhe-
poliisia. Ollos huoleton, poikas 
valveill’ on! #vihapuhe”

Päivän Byrokraatti -satii-
risivuston mukaan tili meni 
kuitenkin täydestä jopa polii-
siylijohtajalle Seppo Koleh-
maiselle itselleen, sisäminis-
teriön kansliapäällikkö Päivi 
Nergille, europarlamentaa-
rikko Satu Hassille ja vihrei-
den ex-puheenjohtaja Ville 
Niinistölle.

Poliisiparodiatili on kiukut-
tanut joitakin poliiseja – lä-
hinnä niitä, jotka ovat jou-

PERUSSUOMALAISTEN eduskun-
taryhmän 1. varapuheenjohtaja, 
kansanedustaja Ville Tavio moittii 
hallitusta yksityisautoilijoiden kyy-
kyttämisestä katsastuksia tiuken-
tamalla.

Trafin uuden ohjeen mukaan 
joukko katsastuksessa havaittu-
ja vikoja, joista on aiemmin tullut 

korjauskehotus, muuttuu hylkäys-
vioiksi. 

Tällaisia ovat esimerkiksi heijasti-
mien tai rekisterikilven valaisimen 
puuttuminen sekä vaurioitunut re-
kisterikilpi, jotka luokitellaan ensi 
toukokuusta alkaen hylkäykseen 
johtavaksi viaksi korjauskehotuk-
sen sijaan.

Tavio pitää muutosta nauretta-
vana.

- Hallituksen norminpurkutalkois-
ta tulikin byrokratian kasvatustal-
koot. Kokoomus ja keskusta käyvät 
ilmeisesti kilpailua pääkaupunki-
seudun vihreistä äänestäjistä. Hä-
viäjinä ovat valitettavasti suoma-
laiset autoilijat, Tavio toteaa.

Ville Tavio: Katsastuksen hylkääminen 
pikkuviasta naurettavaa

tuneet Kaarisateen irvailun 
kohteeksi. 

Poliisia parodioivat tilit pi-
täisi poistaa Twitteristä, yli-
komisario Taponen vaati Hel-
singin Sanomissa.

Keijo Kaarisade saattaa kiu-
kuttaa poliiseja, joiden lau-
sunnot parodia saattaa hul-
lunkuriseen valoon, mutta 
maijan ratissa ja poliisilaitok-
sen kahviautomaatilla ”viha-
puhepoliisille” nauretaan.

- Ei kukaan ajattele että sii-
nä kenttäpoliiseja loukataan. 
Se on vain yksi tämän ajan 
tapa tehdä huumoria polii-
seista. Ennen oli kirjat ja elo-
kuvat, Artturi muistelee.

Turhautuneen puheen 
suitsiminen voi lisätä 
väkivaltaa

Artturin mukaan yksi demo-
kratian kulmakivistä on, että 
ikävistäkin asioita voidaan 
puhua, myös sellaisista, jotka 
eivät miellytä valtavirtaa tai 
vallanpitäjiä.

- Nyt ollaan hyvin vaaral-
lisella tiellä. Olen yllätty-
nyt miten nopeasti tämä on 
muuttunut huonompaan, ei-
demokraattiseen suuntaan.

Artturi epäilee, että niin 
kutsuttu vihapuhe vain kana-
voi turhautumista.

- Sen tukahduttaminen taas 
pahimmillaan johtaa siihen, 
että epäluottamus ja viha ka-
navoituu johonkin muuhun, 
jopa eskaloituvana väkivalta-
na ja syvenevänä kahtiajakau-
tumisena, jos turhautumista 

ei pääse purkamaan, Arttu-
ri pelkää.

Voiko puoluepoliitikko 
olla neutraali netti-
poliisi?

Helsingin poliisi vahvis-
taa läsnäoloaan sosiaalises-
sa mediassa. Helsingin polii-
sissa aloitti uusi nettipoliisi, 
ylikonstaapeli Teemu Hok-
kanen.

Ylen mukaan uusi nettipo-
liisi käy myös valeuutisten 
kimppuun. Tätä kutsutaan 
poliisin kielellä nimikkeel-
lä operatiivinen tiedottami-
nen. Tiedottamisen lisäk-
si Hokkasen työhön kuuluu 
myös “huhujen alasampumi-
nen ja valeuutisten torjunta”, 
Yle kertoo.

Filosofi Jukka Hankamäki 
hämmästelee blogissaan, et-
tei Yle maininnut, että Hok-
kanen on puoluepoliittisesti 
sitoutunut vihreä. Poliittises-
ti sitoutuneena Hokkasella 
on motiivi osallistua keskus-
teluun kiistojen osapuolena 
eikä niitä ulkoapäin tarkaste-
levana virkamiehenä.

Artturin mielestä tällainen 
sidonnaisuus herättää epäi-
lyksiä peruspoliisien joukos-
sa.

- Aktiivinen poliittinen toi-
mija, voiko sellainen olla ob-
jektiivinen?

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      TWITTER

Maijan ratissa ja poliisilaitoksen
kahviautomaatilla ”vihapuhepoliisille”
nauretaan.

“Artturin” mukaan poliisi pyrkii 
edelleen kenttätoiminnassa olemaan 
mahdollisimman puolueeton.

Twitterin parodiatili 
vihapuhepoliisi Keijo 
Kaarisade on haus-
kuuttanut suomalaisia
pari kuukautta. Jari 
Taponen (yläkuva) 
on herättänyt lähinnä 
hämmennystä.
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SUOMEN Kuvalehden jour-
nalistipalkinnon saaneen 
Lauri Nurmen lokakuussa 
julkaistun kirjan keskeinen 
sanoma tuli esille hänen Län-
nen Median lehtiin kirjoitta-
missaan jutuissa jo ennen Jy-
väskylän puoluekokousta, ja 
varsinkin sen jälkeen.

Kirjassaan Nurmi tarjoaa 
kuitenkin kattavan kokonais-
kuvan niistä käänteistä, jot-
ka johtivat eduskuntaryhmän 
hajoamiseen.

Kirjassa on myös jonkin ver-
ran uutta tietoa ja siinä oi-
otaan eräitä vääriä tai vä-
hintään harhaanjohtavia 
käsityksiä, joita puolueko-
kouksen jälkeisessä uutisoin-
nissa on esitetty.

Soini olisi 
halunnut jatkaa

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän hajoamisen his-
toria vahvistaa sen, että oman 
eduskuntaryhmän perusta-
minen ja loikkaaminen ei ol-
lut soinilaisten A-vaihtoehto 
siinä tapauksessa, että Sam-
po Terhoa ei valita puolu-
een johtoon, vaan puolue olisi 
mieluummin pitänyt kaapa-
ta takaisin.

Nurmella on luotettava tie-
to siitä, että Timo Soini olisi 
periaatteessa halunnut jatkaa 
puheenjohtajana ainakin hal-
lituskauden loppuun. Silloin 
hän olisi myös voinut var-
masti jatkaa ulkoministeri-
nä. Tätä voi kutsua Soinin A-
suunnitelmaksi.

Soini tosin oli harkin-
nut luopumista jo vaalikau-
den 2011-2015 loppupuolel-
la, mutta silloin hän olikin 
oppositiojohtaja. Alkuvuo-
desta 2017 tilanne oli toinen. 
Jussi Halla-aho oli vuoden-
vaihteessa kertonut julkises-
ti harkitsevansa Soinin haas-
tamista. Nurmen käsityksen 
mukaan Soini luopui, kos-
ka tämä joko ei olisi voitta-

Eduskuntaryhmän 
hajoamisen primus 
motor oli Petteri Orpo

Perussuomalaisten hajoamisen historia -kirja:

nut Halla-ahoa äänestyksessä 
tai vaikka olisikin, hän ei oli-
si enää nauttinut totutulla ta-
valla kentän laajaa ja vankku-
matonta tukea.

- Soinilla olisi ollut vain hä-
vittävää kilpailussa Halla-
ahoa vastaan. Ei olisi ollut 
mitään järkeä asettua ehdol-
le. Timo teki ainoan oikean 
ratkaisun, Soinin lähipiiriin 
kuuluva tukija totesi Nur-
melle.

Soini ilmoitti luopumises-
taan sunnuntaina 5. maalis-
kuuta plokissaan.

Halla-aholaiset 
olisi erotettu

Näin Soini siirtyi suunni-
telmaan B: Soinille mielui-
sa ehdokas puheenjohtajaksi. 
Pöytä oli katettu Jussi Nii-
nistölle tai Sampo Terholle, 
joista jälkimmäinen otti haas-
teen vastaan. Terho ilmoit-
tautui puheenjohtajakisaan 6. 
maaliskuuta.

Vaihtoehto C oli esillä jo 
viikkoja ennen puolueko-
kousta. Siinä halla-aholai-
set erotettaisiin enemmistön 
päätöksellä eduskuntaryh-
mästä ja enemmistö jatkai-
si Sipilän hallituksessa. Tämä 
olisi edellyttänyt sitä, että 
puoluehallitus olisi nimennyt 
enemmistön perussuomalais-
ten eduskuntaryhmäksi.

Tässä vaihtoehdossa soini-
laiset olisivat pitäneet puo-
luetuen ja puolueorganisaa-
tion. Enemmistön saamista 
puoluehallituksessa hanka-
loitti kuitenkin se, että kaikki 
varapuheenjohtajuudet me-
nivät Halla-aholle lojaaleille 
perussuomalaisille.

Nurmen mukaan tämä vaih-
toehto oli pohdinnassa vie-
lä puoluekokousviikonlopun 
sunnuntaina puolilta päivin. 
Tämä toteutusversio rakentui 
pitkälti toiveajattelun varaan, 
ja siksi hyvän aikaa sitten va-
rasuunnitelmaksi oli otet-

Vaihtoehto C 
oli esillä jo viikkoja 

ennen puoluekokousta.
Siinä halla-aholaiset

erotettaisiin 
enemmistön

päätöksellä eduskunta-
ryhmästä ja 

enemmistö jatkaisi
Sipilän hallituksessa.

Sampo Terho oli keskeisessä roolissa 
perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
hajoamiseen johtaneessa prosessissa eikä 
minkäänlainen ajopuu, väittää Lännen 
Median toimittaja Lauri Nurmi kirjassaan 
Perussuomalaisten hajoamisen historia. 

tu myös puhdasverinen loik-
kausoperaatio, Nurmi kuittaa 
puolueen takaisinvaltaus-
hankkeen.

Huhtasaaren 
valinta ratkaisi

Niinpä toteutuu vaihtoeh-
to D, jossa 20 kansanedusta-
jaa eroaa perussuomalaisesta 
eduskuntaryhmästä puolue-

kokouksen jälkeisenä tiistai-
na muodostaakseen uuden 
eduskuntaryhmän.

Tietyssä mielessä puolue-
kokouksen dramaattisin het-
ki ei ollut Halla-ahon valinta 
puheenjohtajaksi, vaan Lau-
ra Huhtasaaren valinta 1. va-
rapuheenjohtajaksi puolus-
tusministeri Jussi Niinistön 
sijaan.

Huhtasaaren valinta vai-
kutti puoluehallituksen voi-
masuhteisiin niin, että soi-
nilaisille ei jäänyt mitään 
mahdollisuuksia puolueen 
kaappaamiseen suunnitel-
man C mukaan.

Niinistö olisi voinut 
pitää puolueen kasassa

Toisaalta Niinistö kertoo 
Nurmelle, että perussuoma-
laiset olisi mahdollisesti voi-
nut jatkaa hallituksessa, jos 
hänet olisi valittu 1. puheen-
johtajaksi.

- Henkilökohtaisesti us-

kon, että asiat olisivat voi-
neet mennä toisin, jos olisin 
saanut jatkaa. Olisin edusta-
nut linjan jatkuvuutta ja ollut 
keskustalle ja kokoomuksel-
le yhdessä sovitun hallitus-
politiikan takuumies. Oli-
sin edustanut puoluetta, kun 
Halla-aho olisi ollut Brysse-
lissä, Niinistö arvioi.

Halla-aho oli lähettänyt en-
nen puoluekokousta Niinis-
tölle sähköpostin, jossa hän 
oli luvannut tämän saavan pi-
tää salkkunsa.

Nurmi kumoaa myös käsi-
tyksen, jonka mukaan Niinis-
tö olisi ollut hajottajien aloit-
teellisin toimija ja Terho vain 
jonkinlainen ajopuu. Kun sa-
laliittolaiset kokoontuivat 
maanantaina klo 13 valtio-
neuvoston linnassa, otti Ter-
ho johtajan roolin ja tarttui 
samalla vallankahvaan: hä-
nestä tulisi perusteilla ole-
van puolueen puheenjohtaja, 
Nurmi kirjoittaa.

Soini ei pelästynyt 
Halla-ahon tuomiota

Nurmi käy läpi halla-aho-
laisten ja soinilaisten skismaa 
alusta asti. Halla-aho oli lä-
hellä päästä eduskuntaan jo 
2007, kunnallisvaaleissa 2008 
valtuustopaikka tuli helposti. 
Sen jälkeen Halla-ahon kimp-
puun kävivät poliittiset vas-
tustajat, mikä johti kaupun-
ginvaltuutetun Scripta-blogin 
kirjoitusten poliisitutkintaan. 
Halla-aho sai syytteen euro-
vaalien alla.

Soini ei asettanut tuomiois-
tuimen käsittelyä odottavaa 
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Mikään 
ulkopuolinen taho

ei kaapannut 
perussuomalaista

puoluetta kesäkuussa
2017. Maahanmuutto-
kriittisyys oli ollut osa 
puolueen identiteettiä 

jo 14 vuotta, ja
asia korostui uusissa

 jäsenissä.

Soini alusta 
pitäen käytti
hyväksi maahan-
muuttokriittistä
liikettä saadak-
seen perus-
suomalaisille 
kannatusta.

Halla-ahoa eurovaaliehdok-
kaaksi, vaikka oli itse en-
sin uhonnut, että hän asettaa 
Halla-ahon ehdolle riippu-
matta siitä, mitä oikeuspro-
sessissa tapahtuu.

- Hän oli luvannut minul-
le sen ja ilmoittanut, että 
olen ehdolla, Halla-aho totesi 
Nurmelle. Ääni kellossa kui-
tenkin muuttui, ja se tapahtui 
ennen kuin Halla-ahon tueksi 
alettiin keräämään nimiä va-
litsijayhdistystä varten.

Halla-aho epäilee, että Soi-
ni näki riskinä, että Halla-aho 
olisi perussuomalaisten eh-
dokkaana saanut listalla toi-
seksi eniten ääniä Soinin 
jälkeen, eikä vaaliliittokump-
pani kristillisdemokraatti-
en Sari Essayah olisi mennyt 
läpi. Soini oli kristillisdemo-
kraateille palveluksen velkaa, 
koska hän oli 2003 päässyt 
eduskuntaan kristillisdemo-
kraattien kanssa Uudenmaan 
vaalipiirissä tehdyn vaalilii-
ton ansiosta. Rannalle jäi yl-
lättäen KD:n Antero Lauk-
kanen.

Juha Mäki-Ketelän poruk-
ka alkoi kerätä nimiä kanna-
tusyhdistykseen vasta sen jäl-
keen, kun Soini oli hylännyt 
Halla-ahon. Halla-aho py-
syi kuitenkin lojaalina pe-
russuomalaisille ja kieltäytyi 
kannatusyhdistyksen ehdok-
kuudesta. Mäki-Ketelä oli sa-
maan aikaan perustamassa 
Muutos 2011 -puoluetta, jon-
ka tarkoitus oli koota maa-
hanmuuttokriittisiä 2011 
eduskuntavaaleihin.

Eurovaalien lähestyessä ke-
väällä 2009 Soini ja Halla-

aho olivat keskustelleet sään-
nöllisesti Helsingin Sokoksen 
kahvilassa, ja keskustelut jat-
kuivat uudestaan vuonna 
2010. Kaupunginvaltuutet-
tu Halla-aho ei tuohon aikaan 
ollut perussuomalaisten jäsen 
ja hän harkitsi Muutos 2011 
-puolueen ehdokkaaksi läh-
temistä.

- Minulle syntyi mielikuva, 
että perussuomalaisissa ol-
tiin huolissaan Muutos 2011 
-puolueesta ja nähtiin se, että 
minulla on kannatuspoten-
tiaalia siellä, ja pelättiin sitä, 
että lähden mukaan hankkee-
seen. Perussuomalaisten puo-
lelta tuli aloite, että lähtisin 
heidän ehdokkaakseen, Hal-
la-aho kertoo Nurmelle.

Soini siis halusi estää maa-
hanmuuttokriittisten äänes-
täjien kannatuksen siirtymi-
sen Muutos 2011 -liikkeelle ja 
varta vasten pyysi Halla-ahon 
perussuomalaisiin.

- Tieto on uusi ja muuttaa 
poliittisesta lähihistoriasta 
vallitsevaa käsitystä, Nurmi 
kirjoittaa (s. 280).

vät Hommafoorumin nimi-
merkit.

- Kun tapasin ihmisiä ja jut-
telin heidän kanssaan, alkoi 
paljastua, että eduskuntaryh-
mässä oli aika monta samalla 
lailla ajattelevaa kansanedus-
tajaa. Keskustelimme enem-
män ja enemmän ja pohdim-
me yhteisillä lounailla, kuka 
olisi paras puheenjohtaja 
puolueellemme. Tulimme va-
kuuttuneiksi, että pyydämme 
Jussia tehtävään, Eerola ku-
vaili kevään 2016 tapahtumia 
Nurmelle.

Halla-aho ja hänen tukijan-
sa järjestivät yhteisen koko-
uksen eduskunnassa alku-
kesästä 2016. Silloin kukaan 
ei vielä ollut perustanut Hal-
la-ahon tueksi mitään kes-
kusteluryhmiä.

Varovainen lupaus 
Soinin haastamisesta

Halla-aho kertoi Nurmelle 
antaneensa alkukesän koko-
uksessa varovaisen alustavan 
lupauksen Soinin haastami-
sesta. Jos hän ei olisi suostu-
nut, olisi Eerola ryhtynyt teh-
tävään itse. Hän kuitenkin 
totesi Halla-aholle, että ei sai-
si puolueesta ikinä sellaista, 
joka tavoittelisi Suomen suu-
rimman puolueen asemaa.

Porukka pyrki saamaan ai-
kaan Halla-ahon ehdok-
kuutta pönkittävää julkista 
keskustelua. Hanke ei onnis-
tunut. Toimi Kankaannie-
mi sai Teuvo Hakkaraisen 
suostuttelusta tehtäväkseen 
hoitaa aloitteenteon blogil-
laan.

Julkinen keskustelu ei kui-
tenkaan käynnistynyt. Nur-
men mukaan blogi oli turhan 
polveileva ja runollinen, ja 
skuuppi oli piilotettu pitkän 
tekstin keskelle. Vain kokoo-
muksen Verkkouutiset sitee-
rasi blogia, mutta sekään ei 
saanut debattia roihuun.

Hommafoorum 
herää jälkijunassa

Muutaman kuukauden 
päästä Hommafoorumilla al-
kaa tapahtua. Syyskuun 26. 
päivänä nimimerkki Lalli Iso-
Talo ehdottaa kampanjaa 
PS:n pj:n vaihtamiseksi, yhte-
nä keinona puolueeseen liit-
tyminen.

Maratonpitkään viestiket-
juun kirjoittavilla ei ollut kui-
tenkaan mitään käsitystä sii-
tä, että heidän toivomansa 
prosessi on jo käynnissä, ja 
Halla-aho on antanut alusta-
van suostumuksensa jo kesä-
kuussa.

Monet hommafoorumilaiset 
jättävätkin jäsenhakemuk-
sen, osa hyväksytään, osa saa 
hylsyn ja jotkut ihmettelevät 
prosessin hitautta, kun mi-
tään vastausta ei kuulu. Puo-
luehallituksessa jää keväällä 
käsittelemättä paljon hake-
muksia, Nurmi kirjoittaa.

Eerola arvioi Nurmelle, että 
halla-aholaiset hyötyivät hu-
husta, jonka mukaan uusia 
Halla-ahon kannattajia ei hy-
väksytty jäseniksi. Eerolan 
mukaan kyse saattoi olla työ-
määrän paljoudesta, eikä osaa 
hakemuksista olisi hyväksyt-
ty, vaikka puheenjohtajakil-
pailu ei olisi ollut käynnissä.

Halla-aho olisi voittanut pu-
heenjohtajavaalin ilman vii-
meisten kuukausien aikana 
puolueeseen liittyneitä uusia 
jäseniäkin. Puolue sai paljon 
uusia, maahanmuuttokriitti-
siä jäseniä ensimmäisen jyt-
kyn jälkeisinä vuosina.

Tekaistu kohu 
Facebook-ryhmästä

Puoluekokouksen jälkeen 
media kohisi Facebook-ryh-
mästä, joka oli perustettu tu-

Kuninkaantekijät olivat 
Eerola ja Immonen

Soini siis alusta pitäen käyt-
ti hyväksi maahanmuutto-
kriittistä liikettä saadakseen 
perussuomalaisille kannatus-
ta. On mahdollista, että hän 
ei itse olisi noussut eduskun-
taan vuonna 2003 edes edul-
lisen vaaliliiton avulla ilman 
Tony Halmeen tuomaa julki-
suusbuustausta. Vuoden 2011 
jytkystä iso osa tuli herän-
neestä maahanmuuttokriit-
tisyydestä, ja vuonna 2015 
sen rooli oli vielä suurempi, 
kun vaalirahakohu ja paska-
laki olivat jo mennen talven 
lumia.

Mikään ulkopuolinen taho 
ei siis kaapannut perussuo-
malaista puoluetta kesäkuus-
sa 2017. Maahanmuuttokriit-
tisyys oli ollut osa puolueen 
identiteettiä jo 14 vuotta, ja 
asia korostui uusissa jäse-
nissä.

Nurmen mukaan Halla-aho 
nousi perussuomalaisten joh-
toon hyvin perinteisellä ta-
valla. 

Samaan tapaan Alexander 
Stubbin syrjäyttäminen ko-
koomuksen johdosta lähti 
liikkeelle eduskuntaryhmän 
sisällä virinneestä tyytymät-
tömyydestä, ja samaan tapaan 
keskustan eduskuntaryhmäs-
sä pohditaan nyt, kuka olisi 
paras haastaja Juha Sipilälle, 
ja pitäisikö Sipilä haastaa, jos 
hän ei itse ymmärrä väistyä.

Todelliset kuninkaantekijät 
olivat kansanedustajat Juho 
Eerola ja Olli Immonen, ei-

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla   

Juha Sipilä 
(kesk.) ja 
Petteri Orpo 
(kok.) ovat 
olleet turhan 
vaatimatto-
mia osuudes-
taan sinisten 
loikkaukseen.  
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Nurmen kirjan 
mukaan Sipilän

keskusta olisi 
juuri ja juuri voinut 

hyväksyä Halla-ahon
perussuomalaiset, 
tosin varapuheen-

johtajavalinnat tekivät 
siitä vaihtoehdosta

entistäkin 
hapokkaamman.

kemaan Halla-ahon valintaa. 
Halla-aho kertoi Nurmel-
le syyskuussa 2017, että sa-
takuntalaisen Kari Liljan 
perustama Halla-aho pu-
heenjohtajaksi -keskustelu-
ryhmällä ei ollut vaikutus-
ta hänen ehdokkuuteensa tai 
valintaansa.

Nurmen mukaan Halla-aho 
olisi saatettu äänestää Jy-
väskylässä puheenjohtajak-
si siinäkin tapauksessa, että 
verkossa ei olisi ollut ensim-
mäistäkään hänen tuekseen 
perustettua viestiketjua.

Vaikka suurin osa nettikes-
kustelijoista ei tiennyt, että 
eduskuntaryhmän jäsenet 
olivat kysyneet Halla-ahoa 
puheenjohtajaehdokkaaksi 
jo kesäkuussa, ja että Halla-
aho oli alustavasti suostunut, 
ei mikään tullut yllätyksenä 
Soinille.

Soini tiesi Halla-ahon har-
kinnasta kesästä 2016 lähtien, 
ja Nurmen arvion mukaan aa-
visti, että se todella johtaa eh-
dokkuuteen.

– Asia oli vuotanut saman 
tien siitä porukasta, jolla ta-
pasimme. Juttelin Terhon 
kanssa muista asioista, ja kävi 
ilmi, että Timo oli kuullut ta-
paamisesta ja ollut siitä kiin-
nostunut, Halla-aho kertoi 
Nurmelle haastattelussa syk-
syllä.

Kaiken takana 
oli kokoomus

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän hajoaminen 
oli täydellinen onnistuminen 
keskustalle ja kokoomuksel-
le. Politiikantoimittaja Unto 
Hämäläinen kirjoittaa Ylen 
kolumnissaan, että “perus-
suomalaisten hajoaminen sa-
taa suoraan keskustan ja ko-
koomuksen laariin”.

Kreeta Karvala kirjoit-
taa Iltalehden näkökulmas-
saan, kun Ylen marraskuun 
puoluekannatusmittauksen 
mukaan perussuomalaisten 
suosiosta oli sulanut yli kol-
mannes, että tähän myös hal-
lituksessa tietoisesti pyrittiin.

Miksi perussuomalaiset an-
toivat hajottaa itsensä? Oliko 
kyse vain Soinin pysymises-
tä ulkoministerinä, ja olisi-
ko pilkkominen ollut ehkäis-
tävissä?

– Uuvattiporukassa on pu-
huttu siitä, miten on ollut 
isänmaan kannalta tärkeää, 
että jatketaan hallituksessa 
ja pidetään hallitus pystyssä, 

Suunnitelma 
tehtiin 
jo keväällä 

nytyksiä Rkp:lle ja kristillis-
demokraateille?

Orpon julkikuva ei 
kestänyt yhteistyötä

Kirja ei anna tähän selkeää 
vastausta, joten soitan Nur-
melle ja kysyn hänen arvio-
taan.

– Heti kun Halla-aho kertoi 
harkitsevansa, oli selvää alus-
ta lähtien, että Orpon julkiku-
va ei kestä yhteistyötä Halla-
ahon kanssa, Nurmi sanoo.

Nurmi perustelee näkemys-
tään kirjassaankin kuvaa-
malla varoittavalla esimer-
killä. Ruotsin kokoomuksen 
eli moderaattien puheenjoh-
taja Anna Kinberg Batra ei 
Nurmen haastattelussa jou-
lukuussa 2016 pitänyt halli-
tusyhteistyötä ruotsidemo-
kraattien kanssa mitenkään 
mahdollisena, ja ongelmaksi 
muodostui nimenomaan eri-
lainen arvopohja.

Tammikuussa 2017 Kinberg 
Batra kuitenkin teki U-kään-
nöksen ja väläytti porvarialli-
anssin ja ruotsidemokraattien 
mahdollista yhteistyötä. Mo-
deraattien kannatuksesta suli 
välittömästi 2,1 prosenttiyk-

sikköä. Yhteistyötä ruoside-
mokraattien kanssa jyrkästi 
vastustava allianssikumppani 
keskusta taas nosti kannatus-
taan 2,3 prosenttiyksiköllä.

Moderaattien kannatus hu-
peni edelleen kesän mittaan, 
ja Kinberg Batran kujanjuok-
su päättyy elokuussa eroil-
moitukseen kuukausia jat-
kuneiden erovaatimusten 
väistämättömänä lopputule-
mana, Nurmi kirjoittaa.

Orpo oli jo pakolaiskriisin 
aikana syksyllä 2015 tullut si-
säministerinä tunnetuksi “sy-
dän lämpimänä” -retorii-
kastaan, ja sen varaan hän 
rakensi nousunsa puheenjoh-
tajaksi, Nurmi kirjoittaa. U-
käännökseen Orpolla ei ollut 
varaa, kun kilpailevissa puo-
lueissa kytätään hänen mah-
dollista poliittista virhettään.

Yhteistyötä perussuoma-
laisten kanssa vastustivat 
Nurmen mukaan varsinkin 
Ben Zyskowicz, Alexander 
Stubb ja Sanni Grahn-Laa-
sonen.

Kokoomuksen johto on 
jo vuosia pyrkinyt kilpaile-
maan ennen kaikkea vihrei-
den kanssa vihreiden omal-
la agendalla. Kokoomuksen 
perinteinen oikeistolainen ja 
konservatiivinen identiteet-
ti on heikentynyt, kun puo-
lue on pyrkinyt valtaan hin-
nalla millä hyvänsä. Tämä 
valtapyrkimys on tehnyt ko-
koomuksesta pelokkaan ja 
myötäilevän mediaa kohtaan. 
Puolue on jäänyt Brysselin 
vangiksi, kuten kesäkuussa 
kirjoitin Suomen Uutisissa.

Kokoomuksen 
rivit rakoilivat

Paljastavaa on kuitenkin se, 
kuinka ohut kokoomuksen 

mediaa pelkäävä liberaalie-
liitti on. Eduskuntaryhmäs-
tä vain Wille Rydman ja Su-
sanna Koski olisivat olleet 
valmiita jatkamaan yhteis-
työtä Halla-ahon kanssa. He 
puolustivat yhteistyön jatka-
mista julkisesti – on mahdol-
lista, että moni muukin kan-
sanedustaja oli hiljaa samaa 
mieltä.

Kokoomuksen kenttävä-
ki oli kuitenkin aivan toisel-
la kannalla. Nurmi toteutti 
perussuomalaisten puolue-
kokousta edeltäneellä viikol-
la kokoomuksen paikallisvai-
kuttajille kyselyn siitä, “voiko 
kokoomus heidän mielestään 
olla samassa hallituksessa pe-
russuomalaisten kanssa, jos 
perussuomalaisten puheen-
johtaja on Jussi Halla-aho”. 
Kyselyyn vastasi yli neljäsa-
taa kokoomuslaista.

Puolueen naisista vain niuk-
ka enemmistö, 53 prosenttia, 
torjui yhteistyön. Miehistä 
paljon suurempi enemmistö, 
63 prosenttia, olisi sitä vas-
toin hyväksynyt hallitusyh-
teistyön jatkamisen.

Todennäköisesti puolueen 
äänestäjäkunnassa suopeus 
Halla-ahon perussuomalai-
sia kohtaan olisi ollut vieläkin 
laajempaa.

Nurmen oma 
agenda paistaa 
välillä läpi

Perussuomalaisten hajoa-
misen historia -kirja on en-
nen kaikkea erittäin hyvin 
lähteytetty ja neutraalis-
ti esitetty kuvaus puolu-
een hajoamiseen johtaneis-
ta tapahtumista. Aika ajoin 
kirjoittaja tuo kuitenkin esil-
le omia mielipiteitään. Niistä 
on helppo päätellä, ettei Nur-

mutta emme olisi lentäneet 
hallituksesta edellä maini-
tuista syistä, jos ei olisi ollut 
tiedossa, että hallitus voidaan 
pitää pystyssä myös tällaisella 
tempulla. Se vei kaikki aseet 
käsistämme, että he olivat jo 
luvanneet keskustalle ja ko-
koomukselle, että loikkaus ta-
pahtuu ja hallitus saadaan 
jatkamaan sillä konstilla, Hal-
la-aho kertoi Nurmelle haas-
tattelussa syksyllä 2017.

Soinin, Petteri Orpon ja Si-
pilän yhteinen suunnitelma 
alkoi muotoutua ehkä jo huh-
tikuussa, viimeistään touko-
kuussa.

Nurmen kirjan mukaan Si-
pilän keskusta olisi juuri ja 
juuri voinut hyväksyä Halla-
ahon perussuomalaiset, tosin 
varapuheenjohtajavalinnat 
tekivät siitä vaihtoehdosta 
entistäkin hapokkaamman.

Olisiko kokoomus voinut 
hyväksyä hallitusyhteistyön 
jatkamisen Halla-ahon kans-
sa, jos vaihtoehtona olisi ol-
lut vain hankalat neuvottelut 
Rkp:n ja kristillisdemokraat-
tien kanssa?

Kokoomus ilmoitti Orpon 
suulla jo 19. tammikuuta, että 
“kokoomus ei voi tietenkään 
olla mukana arvojensa vastai-
sessa kokoonpanossa”. Nel-
jä päivää myöhemmin Orpo 
Ylelle: “Se on tietenkin aivan 
selvää, että kokoomus toi-
mii vain arvojensa mukaises-
sa hallituksessa.” Sama viesti 
toistuu kevään mittaan monta 
kertaa. Epämääräinen muo-
toilu ennakoi Orpon myö-
hempää retoriikkaa arvopoh-
jasta.

Mutta oliko se bluffia? Mitä 
jos Orpolle ei olisi tuotu Hal-
la-ahon päänahkaa hopea-
tarjottimella, vaan hänet olisi 
pakotettu miettimään myön-

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta   

Jussi Halla-
ahon valinta 
perussuo-
malaisten 
puheenjohta-
jaksi oli liikaa 
kokoomuspo-
molle.
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Hallituslähteiden mukaan sinisten ministeriryhmä on purematta nielaise-
massa nykyisten syöttötariffien 2-3 miljardin euron päälle vielä miljardin 
euron lisätuen tuulivoimalle.

Siniset lunastavat ministeri-
pestejään miljardilisätuella 
tuulivoimalle

TÄLLÄ Timo Soini kump-
paneineen varmistelee mi-
nisteripestiensä säilymistä, 
sanoo perussuomalaisten 2. 
varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Teuvo Hakkarai-
nen.

- Perussuomalaisten vaa-
liohjelmissa on jo vuodesta 
2011 alkaen vaadittu tuulivoi-
man tuotantotukien lopetta-
mista, koska tuulivoimatuet 
ovat romuttamassa sosiaali-
turvamme rahoituspohjaa.

- Miljardien eurojen tuella 
veronmaksajien piikkiin saa-
daan olematon vastine, sil-
lä tuulivoimalla ja jättituil-
la saadaan tuotettua vain 2-3 
prosenttia sähköstämme, 
Hakkarainen huomauttaa.

Siniset pettivät 
äänestäjänsä

Hakkarainen huomauttaa, 
että äänestäjät luottivat pe-
russuomalaisten vaaliohjel-
miin ja nostivat perussuoma-
laiset hallitukseen.

- Nyt siniset ovat pettämäs-
sä vaalilupauksista viimei-
senkin, jonka he antoivat ol-

lessaan perussuomalaisten 
kansanedustajaehdokkaina 
viime vaaleissa. Vielä perus-
suomalaisten ministereinä ol-
lessaan he vannoivat, ettei 
kansalaisten terveydelle hai-
tallista tuulivoimaa voida tu-
kea veronmaksajan piikistä.

- Nykyiset perussuomalaiset 
pitävät kiinni vaalilupauk-
sista ja vaativat tuulivoiman 
poistamista kaikista tuotan-
totukijärjestelmistä, Hakka-
rainen painottaa.

Jos on kannattavaa, 
miksi tuetaan?

Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston (LUT) omien las-
kelmien mukaan maalle ra-
kennetuista vaihtoehtoisista 
sähköntuotantotavoista tuuli-
voima on edullisin tapa tuot-
taa sähköä, jos sähkön varas-
tointi- ja siirto-ongelmia ei 
oteta huomioon.

Hakkarainen ihmettelee, 
että jos tuulivoimalla tuotet-
tu sähkö on kannattavaa, niin 
miksi sitä tarvitsee tukea ve-
ronmaksajien rahoilla.

- Perussuomalaiset esittä-

“Nykyiset 
perussuomalaiset

pitävät kiinni 
vaalilupauksista

ja vaativat 
tuulivoiman

poistamista kaikista 
tuotantotuki-

järjestelmistä.”

vät, että kaikilta vuonna 2013 
ja sen jälkeen rakennetuilta 
tuulivoimaloilta, jotka on ra-
kennettu STM:n kahden ki-
lometrin varoaluetta lähem-
mäksi asuntoja ja eläinsuojia,  
keskeytetään välittömästi 
syöttötariffien maksatus.

- Perussuomalaiset kehotta-
vat hallitusta ryhtymään tar-
vittaviin oikeudellisiin toi-
miin, jotta voidaan ryhtyä 
väärin perustein maksettujen 
tukien takaisinperintään nii-
den tuulivoimaloiden osalta, 
jotka on rakennettu alle kah-
den kilometrin etäisyydel-
le asunnoista ja eläinsuojista, 
Hakkarainen toteaa.

Tuulituet home-ja 
sisäilmasairaille

Kyseinen STM:n ohjeistus 
(STM/2593/2013) on ollut 
sekä kaikkien tuulivoimatoi-
mijoiden että maakuntakaa-
vojen laatijoiden tiedossa.

Valtionhallinnon omaksu-
man julkishallinnon hyvän 
hallintotavan mukaisesti val-
tiontukien saajien on nouda-
tettava lakeja, säännöstöjä, 
ohjeistoja ja suosituksia.

- Niiltä, jotka eivät nouda-
ta hyvän hallintotavan mu-
kaisia pelisääntöjä, voidaan 
sekä evätä tuet että periä vää-
rin perustein maksetut tuet 
takaisin.

- Nykyisistä tuulivoiman-
syöttötariffeista säästettävät 
sadat miljoonat eurot mah-
dollistavat perussuomalaisten 
vaatiman home- ja sisäilma-
sairaiden terveysohjelman to-
teuttamisen evakkotaloineen, 
Hakkarainen laskee.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

mi ainakaan halla-aholai-
nen ole.

Nurmi esimerkiksi ym-
märtää Laura Huhtasaaren 
kommentin ihmisoikeuk-
sista ja Halla-ahon Kreik-
ka ja panssarit -heiton juuri 
samalla tavalla väärin kuin 
media, joka niistä aikanaan 
lavasti kohun. Todellisuu-
dessa Huhtasaari ei väit-
tänyt, että ihmisoikeudet 
eivät kuulu kaikille, eikä 
Halla-aho toivonut tankke-
ja Ateenan kaduille. Huhta-
saari kommentoi sitä, mitä 
tavoitteita varten ihmisoi-
keussopimukset ovat ole-
massa (eivät ainakaan ter-
rorismin edistämiseksi), ja 
Halla-aho epäili Kreikan 
demokratian kypsyyttä teh-
dä vaikeita päätöksiä.

Tavallisesti tällaista asen-
teellisuutta pitäisi politiik-
kaa käsittelevässä tietokir-
jassa heikkoutena. Tässä 
tapauksessa se, että tekijän 
agenda paistaa läpi, vain li-
sää teoksen uskottavuut-
ta. Kukaan ei voi ainakaan 
epäillä Nurmen olevan Hal-
la-ahon puolella Soinia vas-
taan.

Kirjassa on myös hauskoja 
anekdootteja. Työmatkansa 
pyöräilevä Halla-aho koh-
tasi kesällä Bulevardilla hi-
kilenkkiä polkeneen Stub-
bin. Miehet pysähtyivät 
jakamaan kokemuksiaan 
suuren puolueen johtoon 
nousemisesta. Stubb muis-
teli satoja puhelinsoittojaan 
ja kysyi, montako puhe-
lua Halla-aho oli soittanut 
kampanjansa aikana.

– En ensimmäistäkään.

TEKSTI MARKO HAMILO
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Hakkarainen ihmette-
lee, että jos tuulivoi-
malla tuotettu sähkö on 
kannattavaa, niin miksi 
sitä tarvitsee tukea 
veronmaksajien
rahoilla.

Hakkarainen käärmeissään: 
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4 3 9

9 8 2 1

2 6

4 7 1 8
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1 9

3 2 9 8

8 7 3
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1 6 7 2

5 8 7

7 8 9 4 6

4 8 7 3 1

7 1 6 5

3 1 2

4 7 5 2
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