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Lähes-vapaa liikkuvuus
”PAPERIT, KIITOS” – siinäpä vasta vallankumouksellinen ja pöyristyttävä pyyntö. Onko moista röyhkeää vaatimusta vapaan liikkuvuuden
Suomessa pitkiin aikoihin kuultu?
PAPEREITA ei saa Suomessa kysyä missään (paitsi autovuokraamossa,
apteekissa, hotellihuoneeseen kirjauduttaessa, kännykkäkaupassa ja Makuunissa).
ME kaikki elämme luottavaisessa maailmassa, joten papereiden tarkistamiseen nyt ei vain ole tarvetta (paitsi pankissa, vakuutusta otettaessa,
viisumia haettaessa, katsastuskonttorilla, virastossa, kirjastossa, reseptilääkkeitä noudettaessa, bussilippua ostaessa ja ratsiassa).
EUROOPPA on ihana ja rajaton, eikä alle kolmekymppisiltä näyttävien
tarvitse koskaan näyttää papereita (paitsi silloin kun he käyvät baarissa
tai ostavat ykkösolutta, nuuskaa tai Fins Bois –alueen konjakkeja).
JA lentokoneet – nuo vapaan liikkuvuuden porhaltavaiset airueet! Ne
siivittävät meidät direktiivi 2004/38/EY:n pidättelemättömässä hengessä eurooppalaisesta metropolista toiseen! Ikäviä ja yksilönvapautta rajoittavia tarkastuksia ei lentokoneeseen noustessa ole yhtään (paitsi
henkilöllisyystarkistus, matkalaukkutarkistus, yli-desin-nestepäniköiden-konfiskaatio, kehosi, kenkiesi ja kantamuksiesi läpivalaisu, huumausaine- ja räjähdysaineilmaisintarkistus).
Paperiton maailma! Ihanaa!
TASAVALLAN hyvä presidentti Sauli Niinistö totesi melko äsken melko hienosti, että “Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse.” Tätä
viisautta on sittemmin toisteltu kolumneissa, K-kaupoissa ja keskustapuolueen kokouksissa. Ja onhan se tosi viisaus!
VAPAAN liikkuvuuden pitää olla voimassa, koska muuten uhkaa sulkeutuminen.
Sen ei pidä antaa häiritä, että väliaikaisia rajatarkastuksia on otettu
käyttöön Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Maltalla, Puolassa, Belgiassa, Unkarissa, Virossa, Hollannissa, Espanjassa, Portugalissa, Latviassa ja Italiassa sekä passivapaaseen Schengen-alueeseen
kuuluvissa Sloveniassa ja Norjassa. Ja Islanti – siis se pieni ärsyttävä
pläntti meressä jolla ei ole maarajoja lainkaan – meni ja otti väliaikaiset
rajatarkastukset käyttöön pelätessään Helvetin enkeleiden ylenmääräistä remuamista. Kaikenlaista.
EIKÄ senkään pidä antaa häiritä, että Ranska, Norja, Saksa, Itävalta ja
Ruotsi ovat pitäneet rajojaan valvottuna kuukausitolkulla. Ja kokemukset ovat niin hyvi.. öh siis huonoja, että nytpä Ranska ja Saksa anovat
mitä kohteliaimmin EU:lta lupaa saada pitää rajojaan tarvittaessa valvottuna yhtäjaksoisesti neljän vuoden ajan.
ROOMAA ei rakennettu päivässä, mutta pahoin pelkään, että valtakunnan ehtii muurittaa vuodessa. Ihmeellinen on tuollainen kyhjöttämisen
hinku. Taas ne isot pukarimaat alkavat väkertää Maginot-linjojaan tai
Berliinin muurejaan. Eikö historiasta ole mitään opittu?

+++
TÖRMÄSIN sattumalta vanhaan Helsingin Sanomien uutiseen. Siinä
todettiin Suomen vastaanottamista turvapaikkahakemuksista seuraavasti: ”Hakemus on selvästi perusteeton ja heti hylättävissä, kun turvapaikanhakija tulee toisesta pohjoismaasta tai muusta turvallisesta maasta, johon
hänet voidaan palauttaa.”
LEHDEN päiväys oli sunnuntai 16.10.1994. Samana päivänä äänestettiin
EU-jäsenyydestä. Lehden kannessa oli kuva, jossa oli pieni, itkuisen näköinen ja huutava vauva. Kuvan alla oli äänestysohje: ”Tänään annetaan
ääni tulevaisuudelle. Kyllä.”
Miksiköhän se vauva itki?
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Perussuomalaiset varoittavat veroa

Hallitus ottaa milj
lisävelan maailm
Perussuomalaisten mielestä maailmanparantamista
ei pidä maksattaa suomalaisilla veronmaksajilla, joiden verotus kiristyy muutenkin - hallituksen päinvastaisesta vakuuttelusta huolimatta.
MAAHANMUUTON parempaan
hallintaan esitetyt toimet ovat pitkälti kosmeettisia tai jo aiemmin
päätettyjä, eikä niiden voi odottaa
vähentävän maahanmuuton kustannuksia tai turvallisuusriskejä, sanovat perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja
eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Leena Meri.
- Myönteisenä poikkeuksena voidaan mainita hallinto-oikeuksille
myönnetty lisäraha turvapaikkavalitusten käsittelyjonojen purkamiseen. Tämäkin satsaus tuo kuitenkin
säästöjä vain, jos samalla voidaan
merkittävästi tehostaa lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden
maasta poistamista.
- Siihen hallituksella ei näytä olevan keinoja, ja siksi olisikin tärkeää
katkaista turvapaikanhakijoiden virta muista EU-maista Suomeen, kaksikko painottaa.

Esityksellä
minimaaliset vaikutukset
Halla-ahon ja Meren mielestä mahdollisuus peruuttaa Suomen
kansalaisuus terrorismiin osallis-

tuneilta kaksoiskansalaisilta on oikeansuuntainen lainmuutos, mutta
vaikutukset ovat minimaaliset, koska ulkomailla terroristiseen toimintaan osallistumista on käytännössä
erittäin vaikeaa osoittaa tuomioistuimessa.
- Lisäksi tämä toimenpide sisältyy jo hallituksen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan, jonka
toteuttamisen vaatiminen johti perussuomalaisten potkimiseen hallituksesta.
- Hallituksen mainostama kielteisen päätöksen saaneiden säilöönotto
yksilöllisen uhka-arvion perusteella on mahdollista jo nykyisen ulkomaalaislain pohjalta.

Vastaanoton kokonaiskustannukset kasvavat
Vaikka turvapaikanhakijamäärät ovat laskeneet vuodesta 2015, ne
ovat edelleen lähes kaksinkertaiset
vuoteen 2014 nähden.
- Vastaanottokeskusten yksikkökustannukset nousevat koko ajan.
Pakolaiskiintiö säilyy ennallaan sen
sijaan, että sitä leikattaisiin tai että
se tilapäisesti jäädytettäisiin koko-

Eläkeläiset ahtaalla
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa pitää budjettiiriihen tuloksia eläkkeensaajien
näkökulmasta pettymyksenä. Asumismenojen jyrkkä nousu huolettaa kansanedustajaa. Asumismenojen nousu
ja lääkelaskut ajavat monet eläkeläiset
hyvin vaikeaan tilanteeseen.
- Niillä eläkeläisillä, joilla ei ole suuria
säästöjä sukanvarressa ja eläke on pieni, on todellisia vaikeuksia selvitä arjen jatkuvista menoista.
- Takuueläkkeen nostaminen 15 eurolla on hyvä asia, mutta tämä on lai-

ha lohtu, kun esimerkiksi indeksijäädytykset jäävät yhä voimaan ja
postilaatikkoon putoavien laskujen
loppusummat kasvavat vuosi vuodelta, harmittelee Elomaa.
Indeksijäädytysten purkaminen olisi Elomaan mukaan ollut toivottavaa.
Hän harkitsisi myös kansaneläkkeeseen tuntuvaa tasokorotusta.
- Toivoisin hallituksen kohtelevan
eläkeläisiä yhdenveroisesti palkansaajien kanssa, koska he ovat yhtä lailla
olleet työllään rakentamassa kohta satavuotiasta Suomea.

Työttömät motissa

asteen noususta

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri
ja puolueen puheenjohtaja Jussi
Halla-aho ihmettelevät hallituksen
rahanjakopolitiikkaa.

SUOMESSA oli heinäkuun lopussa yhteensä 329 000 työtöntä työnhakijaa
ja 75 200 avointa työpaikkaa. Esimerkiksi ravintola-alalla on ollut pitkään
työvoimasta huutava pula. Suomessa on siis selvä työvoiman kysynnän ja
tarjonnan kohtaanto-ongelma, sanoo
perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Leena Meri.
Meren mielestä hallituksen esitys
muuntokoulutuksesta on oikeasuuntainen toimenpide, mutta ei yksin ratkaise ongelmaa.
- Ei myöskään hallituksen piiristä
noussut ajatus EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnasta luopumisesta, Meri huomauttaa.

- Suomessa on edelleen noin 46 000
alle 25-vuotiasta työtöntä ja 16 000
pelkkien peruskouluopintojen varassa. Siksi työttömyyden hoitoon tulee
panostaa enemmän.
Meri huomauttaa, että työttömän
ammattilaisenkin on mahdotonta muuttaa työn perässä, jos se merkitsee putoamista kahden asunnon
loukkuun.
- Siksi työn perässä siirtyvälle pitää kompensoida osittain siirtymävaiheen kahden asunnon kustannus ainakin koeajalta. Sen jälkeenhän vasta
paikkakunnan siirtoa harkitsevat työttömät tietävät, onko tulevaisuutta uudessa työpaikassa.

jardien
anparantamiseen
naan, kuten esim. Tanska on tehnyt.
- Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kokonaiskustannukset, kotouttamismenot ja kehitysapu vastaavat yhdessä noin puolta ensi vuoden
3,4 miljardin euron velanottotarpeesta. Suomen ja suomalaisten kannalta nämä eivät perussuomalaisten mielestä ole ensisijaisia menokohteita,
Halla-aho ja Meri huomauttavat.
Perussuomalaisten mielestä maahanmuuton hallinnassa on keskityttävä ongelman syihin lainsäädännöllisin keinoin eikä pelkkään jälkihoitoon
menoja kasvattamalla.

Veroeurot käytettävä
suomalaisten hyväksi
Kohtaanto-ongelmaa ei ratkaista
pelkästään lisäämällä muuntokoulutusta, perussuomalaiset toteavat.
- Työttömän ammattilaisenkin on
mahdotonta muuttaa työn perässä,
jos se merkitsee putoamista kahden
asunnon loukkuun. Siksi työn perässä siirtyvälle pitää kompensoida osittain siirtymävaiheen kahden asunnon
kustannus ainakin koeajalta. Sen jälkeenhän vasta paikkakunnan siirtoa
harkitsevat työttömät tietävät, onko
tulevaisuutta uudessa työpaikassa.
- Hallitus on unohtanut satojen tuhansien suomalaisten hädän. Tarvitaan konkreettisia toimia sisäilmasairastuneiden auttamiseksi.
Sairastuneet tulee siirtää turvaan

kelvollisiin asuintiloihin mahdollisimman nopeasti, ennen kuin sairaus pahenee työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi. Sairastuneille pitää tarjota
mahdollisimman tehokas kuntoutus. Sairastuneille tulee turvata oikeudenmukainen sosiaaliturva. Pysyvästi
työkyvyttömät tulee saada kunniallisesti eläkkeelle.

Veroaste nousee viherverojen ja kiinteistöveron
korotuksilla
Hallitus puhui muunneltua totuutta
väittäessään, ettei veroaste nouse.
- Valtiovarainministeri Petteri
Orpo jätti tarkoitushakuisesti kertomatta, että lämmityspolttoaineveroon tulee raju korotus. Lähes kaikkien asutuskeskusten asukkaat joutuvat
avaamaan kukkaronsa nyöriä, koska
vero kohdistetaan ennen kaikkea fossiilista polttoainetta käyttäviin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksiin, Halla-aho ja Meri huomauttavat.
- Kokonaisverotus ei kevene, joten
ostovoima ei tule paranemaan. Lapsiperheille tulee lisävaikeuksia verotuksen lapsivähennyksen poistumisen myötä.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Lapsiperheet köyhtyvät
HALLITUS on esittänyt vuoden 2018
talousarviossaan, että niin sanottua
lapsivähennystä ei enää maksettaisi ensi vuonna. Lapsivähennys on normaalisti 50 euroa vuodessa huoltajaa kohti jokaisesta lapsesta tiettyyn
tulorajaan saakka. Suurituloiset eivät
ole saaneet lapsivähennystä tähänkään asti.
- Lapsivähennyksellä kompensoitiin
Stubbin hallituksen vuonna 2014 tehtyjä noin 110 miljoonan euron lapsilisäleikkauksia. Leikkaus oli tuolloin
raju, ja antoi aiheen jopa välikysymykseen. Hämmästys on kova kun pienituloisille suunnattu lapsivähennys ei
saanut jatkoa, ihmettelee perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
pitää ristiriitaisena sitä, että lapsivähennys poistetaan aikana, jolloin suomalaisten syntyvyys on alimmillaan
sitten nälkävuosien.
- Hallituksen puheet ja teot eivät
täsmää. Lapsiperheköyhyys on oikea ongelma ja on selvää, että vielä tilannetta kurjistamalla vaikutetaan
negatiivisesti perheenperustamissuunnitelmiin. Tarvittaisiin juuri päinvastaisia toimenpiteitä, toteaa puolestaan kansanedustaja Sami Savio.
Perussuomalaiset esittävät, että lapsivähennys säilytetään vuoden 2017
tasolla. Lapsivähennyksen määrä voi
olla pieni- ja keskituloisilla perheillä
jopa 400 euroa puhtaana käteen.
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asumisen kuluja?
Suomalaisten asumiskulut kallistuvat
jälleen ensi vuonna, mutta käteen jäävät tulot eivät kasva.
SUURIMMAT euromääräiset korotukset kohdistuvat öljylämmitteisessä omakotitalossa asuviin. Heitä koskee
sekä kiinteistöveron että lämmityspolttoaineiden veron
nousu.
Toinen ryhmä, joita nämä
korotukset erityisesti koskettavat, ovat yksinasuvat eläkeläiset, joilla ei ole suuria tuloja, todetaan Omakotiliitosta.

Noin 10 prosentin
korotus
Asumisen menot nousevat
ensi vuonna, koska vakituisen
asuinrakennuksen ja muiden
asuinrakennusten kiinteistöveron alarajaa korotetaan.
Myös yleisen kiinteistöveron
alaraja nousee.
Kiinteistöveron nostamisen takia kerrostalossa asuvan asumiskulut nousevat
ensi vuonna noin 10 prosenttia, paikkakunnasta riippuen
korotus on noin 20-110 euroa.
Asiasta kertoi ensimmäisenä
Yle Uutiset.
- Asumistuen enimmäisasumismenojen jäädyttäminen tämän vuoden tasolle
tarkoittaa sitä, että mahdollinen vuokrankorotus jää ko-

konaan asukkaan maksettavaksi. Myös vuokraindeksin
vaihtuminen huonompaan
elinkustannusindeksiin pienentää asumistukea. Tuki ei
enää nouse samassa suhteessa vuokrien kanssa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Leena Meri
toteaa.

Kiinteistöveron
nostamisen takia
kerrostalossa asuvan
asumiskulut nousevat
ensi vuonna noin
10 prosenttia,
paikkakunnasta
riippuen korotus on
noin 20-110 euroa.

Asumisesta on
vaikea säästää
Meri muistuttaa, että pääkaupunkiseudun vuokrat ovat
jo nyt järkyttävän korkeat.
- Jos asukas on pienituloinen tai hän saa jo toimeentulotukea, tarvitaan tätä tukea
aiempaa enemmän eli muutos
näkyy lopulta Kelan myöntämissä tuissa.
- Perusuomalaiset eivät ymmärrä, miksi hallitus nyt nousukaudella kurittaa erityisesti
pääkaupunkiseudulla asuvia
keski- ja pienituloisia sekä yksinasuvia eläkeläisiä. Ihminen
voi säästää monissa menoissaan, mutta ei juuri asumisessaan. Koti on oltava jokaisella,
Meri painottaa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaiset kestävän kehityksen
tavoitteista:

”Ei pidä maksattaa
suomalaisella duunarilla”
Perussuomalaiset on valmis edelleen leikkaamaan valtion budjetista
maksettavasta kehitysrahoituksesta ja siirtymään kohti vapaaehtoista
yksityishenkilöiden ja yritysten maksamaa tukea.
AGENDA 2030 on YK:n globaali kestävän kehityksen ohjelma,
jossa Suomi on mukana. Tämä
ohjelma pitää sisällään suuntaviivoja, joilla Suomi kehittyy
muun maailman mukana kestävästi. Valtioneuvoston selonteko vastaa siihen, mitä hallitus käytännössä tekee näiden
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tulevaisuudessa.
- Perussuomalaiset ensinnäkin kiittää hallitusta siitä, et-
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tei se realistisesti tavoittele 0,7
prosentin kehitysapuosuutta
bruttokansantuotteesta. Suora
käteinen ei ole kehittänyt kolmansia maita tähänkään asti,
muistuttaa eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Leena Meri.
- Perussuomalaiset on valmis
edelleen leikkaamaan valtion
budjetista maksettavasta kehitysrahoituksesta ja siirtymään
kohti vapaaehtoista yksityishenkilöiden ja yritysten maksamaa tukea.

Jatkuvaa rahojen
väärinkäyttöä
Perussuomalaiset uskoo, että
yksityinen apu on huomattavasti hedelmällisempää ja kasvattaa kansoja tulemaan toimeen omillaan.
- Ruohonjuuritason työ esimerkiksi tyttöjen ihmisoikeuksien ja koulutuksen parissa on
tärkeää. Nyt kuitenkin jatkuvasti paljastuu varojen väärinkäyt-
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töä. Emme hyväksy tällaista.
On siirryttävä suoraan auttamiseen, Meri jatkaa.

Energiaverojen
kiristys vie työn
muualle
Perussuomalaiset näkevät,
että energiaverotuksen kiristäminen sekä mahdollinen tukien leikkaus kääntyvät ympäristö- ja taloustavoitteita vastaan
raskaasti.
- Me emme halua maksattaa
kestävän kehityksen tavoitteita
suomalaisen duunarin taskusta. Näin tapahtuisi, mikäli kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan tavoitteet toteutuisivat.
Jos esimerkiksi energiaintensiivisten alojen tukia puretaan
liikaa, ne alat muuttavat pois
Suomesta, ympäristövaliokunnan jäsen Olli Immonen huomauttaa.
- Tämä on niin sanottua hiilivuotoa, jossa teollisuus karkaa
maihin, jossa ympäristöstä ei
välitetä. Perussuomalaiset haluaa pitää teollisuuden ja työ-

paikat täällä, jossa ympäristölle
annetaan korkea arvo. Vihreille
se tuntuu olevan niin, että pois
silmistä ja pois mielestä.

Langat pidettävä
omissa käsissä
Agenda 2030:n tavoitteena
on lisätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, huolehtia ympäristöstä sekä parantaa samalla
talouden kestävyyttä. Perussuomalaiset pelkää, että kaikki
nämä tavoitteet jäävät toteutumatta, jos toiveet energiaintensiivisten alojen tai maatalouden tukien lakkauttamisista
toteutuvat Kepan toiveiden
mukaisesti.
- Suomalainen on vastuullinen ihminen, joka haluaa jättää
jälkipolville puhtaan ympäristön. Siksi me haluamme pitää
langat omissa käsissä, Meri painottaa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

Q
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Pohjoismaisia tunnelmia
VIERAILIN syyskuun 16. ja 17. päivä Tanskan kansanpuolueen (DF) puoluekokouksessa Herningin pikkukaupungissa Jyllannin keskellä. DF on pitkäaikainen, läheinen
ja monessa mielessä tärkein kansainvälinen yhteistyökumppanimme. Tämä siksi,
että Tanska on maana ja yhteiskuntana hyvin vertailukelpoinen Suomen kanssa. Arvopohja on samankaltainen, samoin tämän
päivän ongelmat.

Perusuomalaiset
eivät ymmärrä,
miksi hallitus nyt
nousukaudella
kurittaa erityisesti
pääkaupunkiseudulla asuvia keski- ja
pienituloisia sekä
yksinasuvia eläkeläisiä.

Perussuomalaiset uskoo, että yksityinen apu on
huomattavasti hedelmällisempää ja kasvattaa
kansoja tulemaan toimeen omillaan.

POHJOISMAINEN yhteistyö tiivistyy
muutenkin. Ruotsidemokraatit (SD) hyväksyttiin elokuussa Tanskan kansanpuolueen ja perussuomalaisten rinnalle Vapaa
Pohjola -ryhmään Pohjoismaiden neuvostossa. SD on nyt, puoli vuotta ennen Ruotsin valtiopäivävaaleja, noussut gallupeissa
joko suurimmaksi tai toiseksi suurimmaksi
puolueeksi. Toiveena ja tavoitteena on, että
viimeistään vuoden 2019 vaalien jälkeen
kaikki kolme puoluetta toimisivat samassa ryhmässä myös Euroopan parlamentissa.
Tämä parantaisi mahdollisuuksiamme tuoda pohjoismaista, kansallismielistä näkemystä myös EU-tason keskusteluun ja päätöksentekoon.
DF:n puoluekokouksessa käytiin kahden
päivän aikana runsaasti poliittista debattia. Lähes kaikki puheenvuorot, niin puoluejohdon kuin jäsenistönkin esittämät,
käsittelivät puolueen ydinteemoja: maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta, kansallisvaltiota ja EU-integraatiota. Tämä pani
miettimään erästä (perus)suomalaista erityispiirrettä: Olemme luultavasti ainoa eurooppalainen kansallismielinen puolue,
joka käy jatkuvaa sisäistä jaakobinpainia
siitä, puhummeko liikaa niistä teemoista,
jotka erottavat meidät muista puolueista ja
jotka ovat äänestäjille keskeisiä syitä äänestää meitä. Usein tuntuu olevan toissijaista, mitä nimenomaan ovat ne muut aiheet,
joista pitäisi puhua, kunhan maahanmuutosta ei puhuta liian paljon. Että ei leimauduta.
TUTKIMUSTEN mukaan tanskalaiset
ovat Euroopan onnellisinta kansaa. Heidän
sisäinen koheesionsa on hyvin voimakasta. Sellaiset ihmiset ovat taipuvaisia ajattelemaan kaikista muistakin hyvää ja suhtautumaan suvaitsevaisesti asioihin. Minun

ikäiseni ja sitä vanhemmat muistavat ajan,
jolloin Tanska oli liberalismin saareke,
etenkin suomalaisille ja ruotsalaisille.
MUUTOS tapahtui 90-luvun lopulla ja
2000-luvun alkupuolella. Kööpenhaminaan, Aarhusiin ja Odenseen oli kasvanut
muslimimaahanmuuttajien asuttamia ghettoja. Väkivalta- ja seksuaalirikollisuus rehotti. Islamistista väkivaltaa arvostelleita
tanskalaislehtiä vastaan alettiin tehdä polttopulloiskuja. Massiivisen maahanmuuton
myötä tanskalaiset alkoivat havahtua siihen, että vaikka he kuinka suvaitsisivat toiseutta, sillä toiseudella ei välttämättä ollut
mitään aikomusta suvaita tanskalaisia. Leppoisa suhtautuminen siirtolaisuuteen ja integraatioon oli johtanut siihen, että maassa asui valtava määrä vähemmän leppoisaa
väkeä.
VIIMEISEN vuosikymmenen ajan Tanska on harjoittanut Länsi-Euroopan ehdottomasti tiukinta maahanmuuttopolitiikkaa, ja se on tuottanut tuloksia. Muistamme
kahden vuoden takaa uutiskuvat Tanskan
maanteiltä, missä irakilaisten miesten laumat marssivat kohti pohjoista. ”We go to
Finland. They pay us more.” Nimenomaan.
Tanskalaiset ovat edelleen leppoisia ihmisiä, mutta he ovat ottaneet pään pois puskasta. Huonoja asioita ei kannata suvaita.
Heillä on hyvä yhteiskunta, mutta se ei ole
kaikkivoipa. Sinisilmäisyys voi tuhota sen.
Se on puolustamisen ja kovienkin päätösten arvoinen.
SUOMESSA kaikki ehdotukset maahanmuuttopolitiikan järkevöittämiseksi tyrmätään sillä, että kansainväliset sopimukset
sitä ja tätä. Tanska, joka on tismalleen samojen kansainvälisten sopimusten osapuoli
ja EU:n jäsen, on kuitenkin elävä esimerkki
siitä, että asioita voidaan muuttaa, jos vain
on poliittista tahtoa. Tanskan kansanpuolue
on paukuttanut omaa linjaansa väsymättä ja häpeilemättä silloinkin, kun se oli epämuodikasta. Nykyään DF on maan suurin
ei-sosialistinen puolue, ja – mikä tärkeintä
– kaikki merkittävät puolueet niin oikealla kuin vasemmalla ovat tulleet sen linjoille
maahanmuuttopolitiikassa. Johdonmukaisuus ja selkeys palkitaan poliittisesti, ja lopputuloksesta hyötyy koko yhteiskunta.

Jussi Halla-aho
tapasi kollegansa, Tanskan
kansanpuolueen
puheenjohtaja
Kristian Thulesen Dahlin.
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EU vaati, Suomi myöntyi:

Miljardiluokan
kustannukset
päästöjen
vähentämiseksi
Suomi epäonnistui pahasti edunvalvonnassaan hyväksyessään viime vuonna lähes kritiikittä EU:n Suomelle asettamat
hurjat päästövähennystavoitteet. Tavoitteiden täyttämisen haastavuus ja kalleus
ovat alkaneet valjeta päättäjille vasta nyt,
kun ollaan jo vaikeuksissa.
VUONNA 2016 Euroopan
komissio asetti EU-maille tavoitteet siitä, kuinka paljon
niiden tulisi vähentää päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonepäästöjään vuoteen
2030 mennessä. Vähennystarve vaihteli maittain 0-40
prosentin välillä. Suomelle asetettu vähennystarve oli
peräti 39 prosenttia, kun esimerkiksi Puola ja Kroatia
selvisivät seitsemällä prosentilla.
- Luulen, että asia tuli viime vuonna yllätyksenä vähän
kaikille, kun odotettiin, että
oma edunvalvontatyö olisi tuottanut paremman lopputuloksen, arvioi Autoliiton
toimitusjohtaja Pasi Nieminen.
Usein puhutaan, että maaseudulla pitäisi autoilun olla
halvempaa kuin kaupungissa.
Enemmän pitäisi puhua siitä,
että Suomessa autoilun tulisi
olla halvempaa kuin muualla
Keski-Euroopassa, koska Euroopan näkökulmasta Suomi
on periferiaa.
- Meillä on rasitteena pitkät etäisyydet, vaikeat talviolosuhteet, harva asutus ja
lähtökohtaisesti vanha autokanta. Joukkoliikenteen jär-

jestäminen on täällä paljon
vaikeampaa, kun ei ole joukkoja, sanoo Nieminen.

Kallis autoilu
pakottaa muuttamaan
kaupunkeihin
Euroopan komissio lienee
asettanut Suomen päästötavoitteet niin korkeiksi siksi, että päästöjen lähtötaso ja
kasvu on katsottu täällä korkeammaksi kuin vähemmän
kehittyneissä maissa.
Suomen edunvalvojat eivät kuitenkaan ole riittävästi
osanneet selvittää komissiolle maamme kansallisia erityispiirteitä eikä sitä, miten
vaikeaa tavoitteiden toteuttaminen on. Vaikuttaa siltä, etteivät asiaa valmistelleet viranomaiset ja poliitikotkaan
ole olleet asioista riittävästi perillä.
- Tämä tulee kalliiksi niin
kansalaisille kuin yhteiskunnallekin. Jos liikkumiseen ei ole muuta vaihtoehtoa kuin oma auto, kuten
on tilanne monen kohdalla myös tulevaisuudessa, näkyy se esimerkiksi polttoaineiden hinnoissa. Laajempia
heijastusvaikutuksia tu-

Tulee kalliiksi sekä
kansalaisille että
yhteiskunnalle
lee olemaan elinkeinoelämään, kilpailuasetelmaan,
työmatkaliikenteeseen ja pidemmällä tähtäimellä myös
yhteiskuntarakenteeseen –
siihen, missä ihmiset asuvat ja käyvät töissä. Kaupungistumiskehitystä autoilun
kallistuminen tietysti tukee,
Nieminen kertoo.

- Keskustassa
ainakin pitäisi ymmärtää, että Suomi
on iso ja harvaan
asuttu maa, perussuomalaisten kansanedustaja Jani
Mäkelä ihmettelee.

Keinot vähissä
Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän työ keinojen
selvittämiseksi on osoittautunut haasteelliseksi. On
asetettu kovia tavoitteita
sähköistymisen, biopolttoaineiden ja joukkoliikenteen
lisäämiseksi sekä autokannan uudistamiseksi.
- Jollain tavalla olisi ratkaistava myös se, miten niin
valtion kuin kotitalouksienkin rahat saadaan riittämään. Kyllä tämä Suomelle

tiukka paikka on, ja parlamentaarista yhteisymmärrystä on ollut vaikea saavuttaa. Nyt vasta kaikille on
alkanut valjeta, miten kalliiksi tämä meille tulee. Nyt olisi ymmärrettävä pitää huoli siitä, ettemme kansallisilla
ratkaisuilla lähde autoverkkoa ainakaan enempää rasittamaan. Muuten se kääntyy
kansallista kilpailukykyä vas-

taan, sanoo Nieminen.

Miellyttämisen tarve
Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä pitää erittäin omituisena, että
Suomessa hyväksyttiin EU:n
asettamat päästövähennystavoitteet sellaisinaan, kun
ottaa huomioon, että meillä on aika paljon tehty pääs-

PS vaatii laajaa avoimuutta sotealan yrityskauppoihin
PERUSSUOMALAISET jättivät
sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jossa ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin
uusi määräaikainen säännös,
jonka mukaan lainmukaista yrityskauppavalvontaa sovelle-
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taan yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan
osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja taikka
terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen kannattaa esitystä siltä osin, että pienten toimijoiden hallinnollista
taakkaa kevennetään, mutta
suurten yritysten tulisi myös ilmoittaa yrityskaupat.
- Kilpailu ja yrityskaupat ovat

Suomessa päästötilanne on parempi
kuin monessa Itä- ja Keski-Euroopan maassa, joten siitäkin syystä
komission asettamat tavoitteet
tuntuvat kohtuuttomilta.

Halla-aho europarlamentin metsäkiistasta:

Suomen etu voitti, mutta ei
suomalaisten väännöllä

töjen vähentämiseksi jo ennestään.
Suomessa päästötilanne on
parempi kuin monessa Itäja Keski-Euroopan maassa,
joten siitäkin syystä komission asettamat tavoitteet tuntuvat kohtuuttomilta.
- Meillä on joku kummallinen miellyttämisen tarve
muita kohtaan, muuta järkevää selitystä en keksi. Erityisen pettynyt olen siihen, että
keskustapuolueen johdolla mennään hyväksymään
tällainen sopimus, kun keskustassa ainakin pitäisi ymmärtää, että Suomi on iso ja
harvaan asuttu maa, Mäkelä
ihmettelee.

Rahat löydyttävä
budjetista

kitsee metsien hakkuiden
tehostamisen päästöjä lisäävänä asiana. Metsät ovat
Suomen tärkein kansallinen
luonnonvara, ja jos niitäkään
ei enää pystytä hyödyntämään, niin ollaan vaikeuksissa.
Tällä hetkellä keskustelussa pinnalla ovat autoverkkoasiat, kun on ymmärretty,
miten kohtuuttoman kalliiksi sopimus tulee Suomelle.
Esimerkiksi satojen tuhansien sähköautojen hankkiminen lyhyessä ajassa ei aivan
halpaa ole.
- Kansalaisilta hintaa ei ainakaan pidä mennä perimään, vaan rahat täytyy löytyä budjetista. Leikataan
sitten jostain muusta, Mäkelä painottaa.

Sopimuksen hintalappu voi
olla Suomelle pahimmassa tapauksessa miljardiluokkaa, erityisesti jos EU tul-

QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

myönteisiä ilmiöitä. Kuitenkin
se, että esityksen myötä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös sellaiset yrityskaupat, joissa suuret yritykset
ostavat pieniä yrityksiä, on
erittäin huolestuttavaa. Haluan lisää avoimuutta, Juvonen
huomauttaa.
Perussuomalaiset esittävätkin eriävässä mielipiteessään,
että lakiehdotusta muutetaan
niin, että ilmoitusvelvollisuus
koskee myös tällaisia kaup-

poja.
- Kysymys on sote-uudistukseen liittyvästä kokonaisuudesta ja epäedulliset vaikutukset tulee huomioida. Meidän
tulee tietää, millaisia vaikutuksia sote-uudistuksella on yrittäjille. On hyvä tietää, millaisia
yrityskauppoja asian tiimoilta syntyy ja mihin suuntaan
markkinat sote-uudistuksen ja
valinnanvapauden myötä menevät, Juvonen sanoo.

Suomen metsätalous ei joudu kärsimään ylimääräisistä päästömaksuista, joita europarlamentin ympäristövaliokunnan ehdotus olisi taloudellemme langettanut. Europarlamentin enemmistö
äänesti Suomen hallituksen ja metsäteollisuuden kannalta edullisemman muutosesityksen puolesta.
PARLAMENTIN täysistunnon äänestystulos mahdollistaa todennäköisesti sen,
että Suomi voi tulevina vuosina lisätä metsien hakkuita
merkittävästi, kirjoittaa Helsingin Sanomat.
Lainsäädäntöön voi tulla kuitenkin vielä muutoksia
parlamentin, ministerineuvoston ja komission neuvotteluissa.
Kyse oli maankäytön ja
maankäytön muutosten ilmastovaikutuksia koskevasta unionin lainsäädännöstä,
jonka tarkoituksena on suojella ja kasvattaa muun muassa metsien hiilivarastoja.

EU ei ole palkinnut
hyvää työtä
Suomessa metsien kasvu ylittää hakkuut ja metsämaiden ottamisen muihin
käyttötarkoituksiin. Kasvu
perustuu aktiiviseen metsänhoitoon, jonka ansiosta Suomi voi tulevaisuudessa
olla käytännössä jopa nollapäästöinen maa: se hiilidioksidi, mikä muun muassa
energiantuotannossa pääsee
ilmakehään, sitoutuu kasvaviin metsiin. Jo nyt nämä
metsien nielut ovat kymmeniä prosentteja hiilidioksidipäästöjemme määrästä.
Euroopan unioni ei kuitenkaan aiemminkaan ole palkinnut Suomea siitä, että
aktiivinen metsänhoito on

Suomessa
metsien kasvu
ylittää hakkuut
ja metsämaiden
ottamisen
muihin käyttötarkoituksiin.
hidastanut merkittävästi ilmastonmuutosta. EU on hyvittänyt vain pienen murtoosan metsiemme nieluista
Suomen päästövähennysvelvoitteissa.

Suomi oli joutua
maksumieheksi
Nyt uhkakuvana oli, että
Suomi olisi joutunut maksumieheksi siksi, että nielu
ei ehkä tulevina vuosina ole
aivan niin suuri kuin se oli
suurimmillaan, kun talouskriisi hiljensi koko metsäteollisuuden ja hakkuut jäivät
minimiin.
Vaikka tämä uhkakuva torjuttiin nyt, voi Suomea silti
pitää laskennassa häviäjänä,
koska aktiivisen metsänhoidon tuottamasta nielusta ei hyvitetä Suomea, vaan
nielua pidetään ikään kuin
luonnostaan Suomen maaperään kuuluvana asiana.

Epäreilu laskentatapa
verotti myös muita
Suomalaisista europarlamentaarikoista Suomen etuja vastaan äänestänyt Heidi
Hautala (vihr.) oli pettynyt
äänestystulokseen. Sen sijaan perussuomalaisten europarlamentaarikko ja puheenjohtaja Jussi Halla-aho
oli tyytyväinen äänestyksen
lopputulokseen metsien hiilinielujen laskentatavasta.
- Hyvä, että meni näin. Tosin on rehellisyyden nimissä
sanottava, että epäreilut laskentatavat eivät olleet ongelma vain Suomelle vaan kaikille jäsenmaille, joissa on
runsaasti metsää. Suomessa
sitä toki on pinta-alaan nähden eniten, Halla-aho totesi
Facebook-seinällään.
Saksalaisen Norbert Linsin (EPP) muutosesitys hyväksyttiin äänestyksessä ja
lopputulos oli Suomen kannalta parempi kuin pohjateksti.
- Asian kehystäminen niin,
että ”Suomi voitti väännön”,
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta ja antaa virheellisen
käsityksen 13 suomalaismepin vääntövoimasta 750 jäsenen instituutiossa. Suomi ei kuitenkaan itse ollut
merkittävässä roolissa tässä
väännössä, Halla-aho muistutti.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Taksimies Timo Lehtiö varoittaa:

Liikenneuudistus
lisää harmaata
taloutta ja
pimeitä takseja

Perussuomalaisiinkin kuuluva Timo Lehtiö on tuttu näky Alajärvellä ja muuallakin
Pohjanmaalla. Hän on ajanut taksia jo viitisentoista vuotta.
TYYTYVÄISYYS paistaa
asiakkaiden kasvoista, eikä
valituksia ole kiirinyt. Mutta
kuinka kauan Timo Lehtiöllä vielä riittää asiakkaita?
- Liikenneministeri Anne
Bernerin liikenneuudistuksen myötä miltei kuka tahansa voi ryhtyä taksikuskiksi ja
miltei millä ajoneuvolla tahansa. Lupaan riittää vain lyhyt kurssi. Tässä mennään
niin metsään kuin vain voidaan, taksimies Lehtiö kauhistelee.
Lehtiön huolen ymmärtää.
Oma ammatti on vaarassa,
kun alalle rynnii uusia yrittäjiä, myös helpon rahan toivossa ja sellaisia, jotka haluavat kääriä vain ”kerman
päältä”, napata parhaimmat
ajot.

Asiakasturvallisuus
vaarantuu
Tämä kaikki tulee olemaan
puolestaan pois Lehtiön ja
hänen kumppaniensa tienesteistä. Se koskee myös Lehtiön puolisoa, joka hänkin on
taksikuski.
- Me molemmat katsomme,
että asiakasturvallisuuskin
vaarantuu, ajamme kumpainenkin invataksia. Potilaskuljetuksissa tulee tuntea asiakkaansa ja heidän sairautensa.
Allergiat tulee ottaa myös
huomioon.

”Tuntuu
siltä, että meitä
pienyksityisyrittäjiä
riepotellaan,
painetaan pää
vain kylmästi
pinnan alle.”
Lehtiö on myös huolissaan
tulevien taksikuljettajien ensiaputaidoista. Jos sydämestä
alkaa ottaa, tulee tietää missä
asiakkaan nitropurkki on ja
kuinka elvyttää.
- Olen joutunut tilanteisiin,
joissa asiakkaan sairauksien
tunteminen on ensisijaisen
tärkeää. Olen itse suorittanut
SPR:n ensiapuykkös- ja kakkoskurssit. Tulevassa koulutuksessa on häviävän vähän
ensiapukoulutusta, Lehtiö
kertoo.

Hämäräbisnes
lisääntyy
Lehtiö pelkää, että uudistus houkuttelee alalle hämäräbisnesmiehiä ja harmaa talous tulee lisääntymään.
- Samoin asiakkaat saattavat
eksyä auton kyytiin, joka ei
ole taksi ollenkaan, sillä kuka
tahansa voi lyödä taksimer-

Lupaan riittää
vain lyhyt kurssi
kin autonsa katolle uudistuksen myötä, kun takseja on
vaikeampi tunnistaa.
Lehtiö pohtiikin, otammeko
liikenneuudistuksessa huonoa mallia naapurimaistamme, sillä Ruotsissa ja Virossa
taksiluvat on vapautettu. Virossa on jo aika päiviä sitten
huomattu, ettei systeemi ole
toimiva ja siellä on tultu jo
takaisinpäin.
- Minäkin jouduin itse huijatuksi Ruotsissa. Siellä taksimatkan hinta tulee sopia ja
niin teinkin lähtiessäni satamasta kohti Tukholmaa. Tällä välillä hinta olikin jo muuttunut ja jouduin maksamaan
kyydistä paljon sovittua
enemmän. Mikään ei auttanut, kuin kaivaa kuvetta. Pelkään, että tätä tulee tapahtumaan Suomessakin.

Ei uudistus,
vaan heikennys
Lehtiön mukaan uudistus
on todella laaja ja taksikuskitkaan eivät vielä tiedä mihin kaikkeen se tulee vaikuttamaan. Lehtiö ei oikeastaan

- Tässä mennään niin metsään kuin vain voidaan, taksimies Timo Lehtiö kauhistelee.
halua edes puhua uudistuksista vaan heikennyksistä.
- Meiltä on aikaisemmin
vaadittu vankkaa paikallistuntemusta, tämäkään ei taida olla uudistuksen jälkeen
pakollista. Näitä kaikuja olen
ainakin kuullut. Kiireellisissä kuljetuksissa tämä on selvä
riski. Ihmisiä saatetaan jopa
jättää vääriin paikkoihin.
- Taksit kuljettavat myös
mielenterveyspotilaita, ikäihmisiä ja vammaisia. Me tutut
taksikuskit ovat heille henkinen tuki, koska tunnem-

Savio ministereille: Huolehtikaa Suomen sisäisestä
turvallisuudesta tai erotkaa
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Sami Savio vaatii hallitukselta tosiasioiden tunnustamista ja suunnanmuutosta
kansalaisten turvallisuuden kohentamiseksi. Savio viittaa pääesikunnan antamaan
ohjeistukseen, jonka mukaan varusmiehiä
suositellaan välttämään yksin pimeässä liikkumista sotilasasussa. Hallituksen on Savion mukaan ryhdyttävä ripeisiin toimenpi-
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teisiin turvallisuusuhkien ehkäisemiseksi.
- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti 8.9. aloitteen, jossa vaaditaan ajankohtaiskeskustelua Suomen sisäisestä turvallisuudesta. On päivänselvää, ettei hallitus voi
enää ummistaa silmiään tosiasioilta, toteaa Savio.
Savio arvelee Suomen turvallisuustilanteen olevan erittäin heikko ja huolestutta-
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va, jos jopa varusmiesten on varottava julkisilla paikoilla liikkumista. Suomessa on
totuttu siihen, että miehet, naiset ja lapset voivat tuntea olonsa turvalliseksi myös
muualla kuin kotonaan.
- Pääministeri Juha Sipilä ja sisäministeri Paula Risikko, tärkein tehtävänne on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta. Ellette
pysty siihen, pyytäkää eroa, vaatii Savio.

me heidät jo vuosien ajalta.
Nyt uudistuksen myötä heidän luokseen voi tulla kuka
tahansa. Uusien kuskien kielitaitokaan ei saata olla riittävä. Tämä on nähtävissä jo
Helsingissä, Lehtiö varoittaa.

Ammatti vaarassa
Lehtiö on ollut jo pidemmän aikaa uudistuksesta hyvin ahdistunut. Voimasanakin livahtaa suusta. Hän
pelkää aiheestakin omasta ja
ammattitovereidensa puoles-

Erityisesti
rakennusalalla
käytetään paljon ulkomaalaista työvoimaa.
Kuvituskuva.

Lehtiön mukaan
uudistus on
todella laaja ja
taksikuskitkaan
eivät vielä tiedä,
mihin kaikkeen
se tulee vaikuttamaan.

ta. Suurin pelko on, että hän
ja muut kuljettajat joutuvat
pistämään pillit pussiin ja
menemään kortistoon.
Hänen mukaansa Alajärvelle ja Etelä-Pohjanmaalle ei
mahdu enää uusia taksikuskeja, koska jos yrittäjiä tulee
lisää, kaikille ei riitä tämän
jälkeen enää töitä.
- Bernerin johdolla meitä harvaanasuttujen alueiden
taksikuskeja ollaan ajamassa
suureen ahdinkoon, kun nytkin eletään juuri nippa nappa
ja henkihieverissä. Ruusuisin silmälasein lupaillaan uusia työpaikkoja, mutta täällä tämä ei pidä alkuunkaan
paikkaansa. Se on suoranainen valhe.
- Mitäs jos tehtäisiin niin,
että vapautettaisiin ministereidenkin paikat? Kuka tahansa voisi päästä niihin pikakoulutuksella. Mitähän
nämä ”bernerit” ja muut uudistuksesta vastaavat henkilöt tästä tuumaisivat?
Lehtiön mukaan ennen
kuin liikenneuudistukseen
ryhdyttiin, olisi tullut tarkasti tutkia, miten ne vai-

kuttavat yksilön elämään.
Nyt esimerkiksi Taksiliittoa
ei kuunneltu lainkaan, vaan
heidän päältään käveltiin
kylmästi.
- Tuntuu siltä, että meitä
pienyksityisyrittäjiä riepotellaan, painetaan pää vain
kylmästi pinnan alle. Uudistus näyttää minulle ainakin
minkä tason henkilöitä meillä on päättäjinä, Timo Lehtiö
tuohtuneena toteaa.

Käsijarru päälle
ja laki uusiksi
Lehtiön mukaan nyt olisi
viimeistään aika vetää käsijarrut tiukasti päälle ja ottaa
aikalisä.
- Ei ole häpeä tunnustaa,
että ollaan menty väärään
suuntaan. Jokainenhan meistä tekee virheitä. Nyt on aika
todeta, että on tehty virhe
ja korjata tämä asia, kun se
ei ole vielä mennyt maaliin
saakka, taksimies painottaa.
QTEKSTI TARJA LAPPALAINEN
KUVAT TARJA LEHTIÖ JA
LEHTIKUVA

Perussuomalaiset tyrmää
työvoiman tarveharkinnan
poiston
Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä, että pikkuhiljaa hallituksen
johdolla – ja jopa vasemmiston tuella – Suomesta ollaan poistamassa työvoiman tarveharkinta.
MUIDEN kuin EU- ja ETAmaiden kansalaiset kuuluvat
tämän tarveharkinnan piiriin,
jossa arvioidaan, onko henkilölle tarpeellista antaa työlupa Suomeen.

Vaikka tämä lieneekin suurpääoman edunvalvojien unelma, vaadimme, että asiasta
käydään laajempaa ja perinpohjaista keskustelua, perussuomalaisten eduskuntaryhmä painottaa.

Lisäisi tulonsiirtoja
veronmaksajilta
siirtolaisille

Perustellaan
työvoimapulalla

Perussuomalaiset näkee,
että tarveharkinnan poisto
tulisi aiheuttamaan pysyvän
kanavan laittomalle siirtolaisuudelle, sillä myös kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneisiin sovellettaisiin tätä
käytäntöä.
- Laittomasti maahan jääviä tulee olemaan tuhansia,
ja näiden henkilöiden siirtäminen halpatyömarkkinoille
johtaisi valtaviin tulonsiirtoihin veronmaksajilta siirtolaisten kustannuksiin. Vaikka
yksi henkilö olisi matalapalkkaisessa työssä, taloudellinen
huoltosuhde kuitenkin usein
heikkenee, jos perhe on mukana Suomessa.
- Lisäksi tarveharkinnan
poistaminen johtaisi kahden kerroksen työmarkkinoihin, joista toista ei koskisi
normaali palkanmuodostus.

Tarveharkinnan poiston tärkeyttä perustellaan vuodesta toiseen työvoimapulalla.
Tämä perustelu ei ole kestävä, sillä pätevä työntekijä saa
kyllä Suomeen työluvan, mikäli alalla on työvoimasta pulaa ja paperit ovat kunnossa.
Asiantuntijoiden ja muun
muassa todellista taloudellista lisäarvoa tuovien yrittäjien
lupaprosesseja tulee edelleen
sujuvoittaa.
- Harhautus siitä, että tarvitsemme valtavasti työvoimaa ETA-alueen ulkopuolelta, on loukkaava suomalaista
duunaria kohtaan. Vastaus
työmarkkinoiden murrokseen ei voi olla halpatyövoiman kuskaaminen maahan,
vaan suomalaisten koulutus.
Perussuomalaiset haluaa
myös muistuttaa, että Suomessa on jo nyt valtava määrä

työttömiä maahanmuuttajia,
joilla on oleskelulupa. Heidän
työllisyystilanteensa ei ole
parantunut, vaikka työvoimapulalla on uhkailtu vuosikymmenet.

Paperittomien
halpatyömarkkinat
turvallisuusriski
Perussuomalaiset vastustaa
jyrkästi kehitystä, jossa Suomesta tehdään maailman sosiaalitoimisto turvallisuuden
kustannuksella.
- Kuten on käynyt ilmi, viranomaisilla ei useinkaan ole
mitään tietoa siitä, mistä turvapaikanhakijat tulevat, mitä
he ovat tehneet ja mitä he aikovat tehdä. On selvää, että
tällaisten henkilöiden jääminen Suomeen työn kautta on
turvallisuusriski, perussuomalaiset toteavat.
- Voidaan myös kyseenalaistaa se, minkälaisia työpaikkoja heille annettaisiin, jos
se olisi vain keino jäädä Suomeen. Kuinka moni tekaisisi
suhteillaan työsopimuksen?
Kuka näitä tarkastaisi?
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Turvallisuudesta ei saa puhua Turun
kaupunginvaltuustossa
TURUN kaupunginvaltuusto on kokoontunut kaksi kertaa Turussa tehdyn
terrori-iskun jälkeen. Kummallakaan
kerralla valtuustossa ei ole keskusteltu iskusta tai turvallisuustilanteesta.
Valtuustossa ei pidetty edes hiljaista
hetkeä Turun uhrien muistoksi, kuten
useissa muissa kunnanvaltuustoissa.
Perussuomalaisten Turun valtuusto-

ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio ihmetteli puheenvuorossaan, ettei asiasta käydä keskustelua,
jolloin valtuuston puheenjohtaja keskeytti hänen puheenvuoronsa välittömästi. Perussuomalaiset keräsivät valtuustossa allekirjoituksia esitykseen,
jossa pyydettiin keskustelua Turun turvallisuustilanteesta.

- Perussuomalaisten lisäksi vain muutama muu valtuutettu allekirjoitti paperin, eikä vaadittava lakisääteinen
määrä täyttynyt. Turun suurimman
kuntapuolueen kokoomuksen valtuutetuista allekirjoitti vain yksi. Vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton valtuutetuista ei yksikään, perussuomalaiset
ihmettelevät.
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Vihapuhepoliisi ei osaa
somalia tai arabiaa
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Vihapuhetta tutkiva poliisiyksikkö sekä
yksittäiset poliisit käyttävät tulkkausja käännöspalveluja, jos epäilty rikos on
tehty jollakin harvinaisemmalla kielellä. – Globaali vihapuhe voi kohdistua keneen tahansa, tutkija ja terrorismiasiantuntija Olli Ruohomäki muistuttaa.
VIIME maaliskuusta saakka
Helsingin poliisilaitoksella on
toiminut valtakunnallinen vihapuhetutkintaryhmä, joka
on keskittynyt erityisesti verkossa havaittavaan, rangaistavaan vihapuheeseen.
Vihapuhe ei ole käsite, jonka sisältö olisi tyhjentävästi määritelty lainsäädännössä.
Kun kyse on vihapuheesta, rikosnimikkeitä voivat olla esimerkiksi laiton uhkaus tai
kiihottaminen kansanryhmää
vastaan, joko perusmuotoisena tai törkeänä tekomuotona.
Vihapuhetutkintaryhmä
sekä vihapuhepoliisit tutkivat myös esimerkiksi verkossa tapahtuvia kunnianloukkauksia tai laittomia uhkauksia,
kun rikos on tehty ihonväriin,
syntyperään, etniseen alkuperään, uskontoon tai muuhun vastaavaan henkilöön
liittyvään syyhyn perustuvasta vaikuttimesta. Tällainen
syy myös yleensä on rikoksesta määrättävän rangaistuksen
koventamisperuste.

Monikulttuurinen
vihailmiö
Vihapuhe ymmärretään
usein vähemmistöihin koh-

distuvaksi häirinnäksi. Kuitenkin vihapuhe voi käytännössä suuntautua keneen
tahansa, ja esimerkiksi laittoman uhkauksen kohteena voi
olla myös enemmistöryhmän
edustaja.
Kansanedustaja Juho Eerola esitti keväällä hallitukselle
kirjallisen kysymyksen, jossa
hän tiedusteli, onko poliisilla riittävästi somalia ja arabiaa osaavaa henkilöstöä monikulttuuristen vihailmiöiden
ehkäisemiseksi.
– Vihapuheesta puhuttaessa on ymmärrettävä, ettei se
suinkaan rajoitu ainoastaan
kansalliskieliimme, vaan on
monikulttuurinen vihailmiö.
– Tanskassa radikalisoituneet ulkomaalaiset saarnaajat on laitettu mustalle listalle
ja heiltä on evätty pääsy maahan. Tanskan maahanmuuttoministeriö on todennut,
että lista on selkeä signaali siitä, etteivät demokratian
ja ihmisoikeuksien horjuttamista yrittävät fanaattiset uskonnolliset saarnaajat ole tervetulleita Tanskaan, Eerola
esitti kysymyksessään.
Hän muistutti, että Tanskassa kielto perustui salaa kuvattuun dokumenttiin, jossa kerrottiin tanskalaismoskeijoissa

Vihapuhetta
ei ole määritelty
laissa
toimivista radikaaleista saarnaajista.

Tarvittaessa pyydetään
kansainvälistä apua
Helsingin poliisilaitoksen
vihapuheryhmän esimies, rikostarkastaja Jouni J. Niskanen sanoo, ettei ryhmässä ole
somalin tai arabian kielen taitoisia henkilöitä.
– Tiedossani ei ole ainakaan tällä hetkellä näitä kieltä taitavia poliiseja. Kuitenkin epäillyt rikokset tutkitaan
joka tapauksessa, riippumatta
siitä, millä kielellä epäillyt rikokset on tehty.
– Esimerkiksi arabiankielisen rikosilmoituksen teon yhteydessä käytämme saatavilla
olevia tulkkaus- ja käännöspalveluja. Voimme myös tarvittaessa pyytää kansainvälistä apua, Niskanen sanoo.
Myös sisäministeri Paula Risikko (kok.) oli eduskunnassa vastannut aiemmin
Juho Eerolan kysymykseen,
kuinka poliisilla on käytössään käännös- ja tulkkauspalvelua sekä myös teknologiaan
perustuvia ratkaisuja vihapuheen seulontaan.

Poliisin osattava vain
suomea ja ruotsia
Poliisilta edellytetään suomen ja ruotsin kielen taitoa,
vaikka toki useimmat osaavat
myös englantia ja jotkut muitakin kieliä.
Niskanen kertoo, että valtakunnallisen vihapuheryhmän
lisäksi Suomen jokaiselle poliisilaitokselle on osoitettu
yksi poliisivirka rangaistavan
vihapuheen torjumiseksi.
– Vihapuherikokset, kuten
kiihottaminen kansanryhmää
vastaan, tapahtuvat yleensä
valtaväestön kielellä. Samoin
kriminalisointien lähtökohtana on vähemmistöryhmien
suoja. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, etteikö rikoksen
kohteeksi voisi joutua myös
valtaväestön edustaja.

Euroopan neuvosto
huolestui rasismista
Suomen poliisin viharikoksiin puuttumisen taustalla on
myös Euroopan neuvoston
viime vuonna julkistama raportti.
Euroopan neuvosto suosit-

Terrorismiasiantuntija:
ääri-islamismiin
sidoksissa oleva
vihapuhe on
todellinen uhka.
taa, että Suomen on taisteltava erityisesti sosiaalisessa
mediassa esiintyvää rasismia,
suvaitsemattomuutta ja vihapuhetta vastaan. Kuitenkin
poliisissa oli ryhdytty viharikollisuuden torjunnan vastaisiin toimiin jo hieman ennen
Euroopan neuvoston ohjeistusta.

Ääri-islamistinen
vihapuhe on uhka
Myös kansanedustaja, perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Laura
Huhtasaari muistutti eduskunnassa, kuinka perussuomalaiset ei hyväksy minkäänlaista vihapuhetta.
– Perussuomalaiset tuomit-

Elomaa: Turvapaikanhakijoiden
työharjoittelu on turvallisuusriski
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN
keskuudessa on radikalisoituneita henkilöitä, jotka saattavat olla vaaraksi muille ihmisille.
On tärkeää, etteivät vaaralliset
henkilöt päädy työharjoittelun
kautta esimerkiksi päiväkotei-
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hin tai sairaaloihin, joissa potentiaaliset väkivallanteon uhrit
ovat erityisen haavoittuvaisia,
perustelee perussuomalaisten
kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa kirjallista kysymystään turvapaikanhakijoiden työharjoit-

telusta.
Turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa yhä useampi päätyy työharjoitteluun osana opiskelua tai työllistymistä tukevaa
toimintaa. Esimerkiksi erilaisissa
hoitolaitoksissa tai päiväkodeis-

Poliisin vihapuheryhmässä
myönnetään, ettei siellä osata
somalia tai arabiaa.

- Moni suomalainen poliitikko
puhuisi ainoastaan suomalaisten
vihaisesta puheesta. Tässä mennään
metsään, Laura
Huhtasaari painottaa.

Huhtasaari: Vihapuhesyytöksillä
yritetään estää keskustelu
sevat terroristien vihapuheen suomalaisia kohtaan ja
länsimaisia arvoja kohtaan.
Radikaalin islamistisen terrorismin uhka Suomessa on
kohonnut ja samalla sisäinen turvallisuus on heikentynyt, Huhtasaari sanoi.
Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija, terrorismin asiantuntija
Olli Ruohomäki toteaa, että
ääri-islamismiin sidoksissa oleva vihapuhe on todellinen uhka.
– Globaalissa sosiaalisessa mediassa esiintyy pilvin
pimein tällaista vihapuhetta. Eikä se kohdistu yksinomaan länsimaiseen ihmiseen vaan keneen hyvänsä,
joka ei kannata islamistista
agendaa.
– Some on keskeisin kanava. Myös muilla verkkosivustoilla saattaa olla suljettuja ryhmiä. Aiemmin
Isis-järjestöllä oli jopa omat
lehdet sekä julkaisutoimintaa verkossa. Näissä sisällöissä hyökättiin propagandatarkoituksessa vahvasti
länsimaisen demokratian arvoja vastaan, Ruohomäki sanoo.

sa on paljon työharjoittelijoita.
- Tämän tyyppisissä tehtävissä myös työharjoittelijoilta edellytetään muun henkilökunnan tavoin erityistä
luottamusta. Turvallisuuden
näkökulmasta ei esimerkiksi päiväkodeissa voi ottaa minkäänlaisia riskejä, Elomaa toteaa ja painottaa, että kaikkien
lasten kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden taustat on
tiedettävä.
Maahanmuuttoviraston teh-

Viranomaisilla
korkea aika herätä
Poliisilla on mahdollisuus tutkia viharikoksia joko
oma-aloitteisesti tai rikosilmoituksen perusteella. Ruohomäki arvioi, että omaaloitteinen puuttuminen on
luonnollisesti hankalampaa,
ellei poliisi itse henkilökohtaisesti ymmärrä vähemmän
puhutuilla kielillä, kuten
arabiaksi tai urduksi esitettyä vihapuhetta.
– Se maailma on monelle
aika tuntematon, ja jos vihapuhetta esiintyy esimerkiksi arabiaksi, näitä resursseja
tällaisen tunnistamiseen ei
Suomessa hirveästi ole.
– Suomessa on muutenkin
aiheesta hyvin vähän tutkimuksellista tietoa, vaikka jo
nyt vankiloissa on radikaaleja islamisteja. Mielestäni
viranomaisilla olisi korkea
aika herätä myös tähän ilmiöön ja pyrkiä estämään sitä,
Ruohomäki sanoo.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVA LEHTIKUVA

tyä kielteisen turvapaikkapäätöksen on hakijalla oikeus
työskennellä vielä mahdollisen valituksen käsittelyn ajan.
Turun surullisen tapauksen
tekijä oli juuri kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut
henkilö. Kielteistä turvapaikkapäätöstä voidaan pitää myös
yhtenä sytykkeenä radikaalien ajatusten kanavoitumisessa
toiminnaksi.

Presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Laura Huhtasaari oudoksuu sitä,
että niin moni suomalainen poliitikko puhuisi mielellään ainoastaan
suomalaisten vihaisesta puheesta.
VIHAPUHEKESKUSTELU sai
pontta pääministeri Juha Sipilän
(kesk.) järjestämästä tilaisuudesta, jonka jälkeen eduskuntapuolueiden johtajat julkaisivat
yhteisen julkilausuman. Lausumassa tuomittiin jyrkästi terrorismi kaikissa muodoissaan
sekä kaikenlainen väkivalta ja
vihapuhe.
– Kuten kaikille on selvää,
Suomen turvallisuustilanne on
Turun iskun jälkeen muuttunut. Tämä heijastuu väistämättä myös keskusteluilmapiiriin.
Keneltäkään ei ole myöskään
jäänyt havaitsematta se, että
Eurooppa ja sen mukana Suomi ovat ennennäkemättömän
maahanmuuttokriisin keskellä.
Vaikka kyseessä on kaksi eri asiaa, on niiden välillä olemassa sidos, Laura Huhtasaari kirjoittaa
Uuden Suomen blogissaan.
– Väestöpaine Euroopan rajoilla on valtava, tulijat saapuvat pääosin islamilaisista maista. Vaikka tulijoiden joukossa
on muslimeja, joilla on aito halu
integroitua länsimaihin, on saapujien joukossa myös heitä, jotka eivät halua integroitua vaan
haluavat eristäytyä. Tulijat keskittyvät tietyille alueille, ja vuosien kuluessa kantaväestö väistää heitä. Alueet eriytyvät ja
kääntyvät sisäänpäin, eivätkä
niissä asuvat juuri työllisty. Esimerkkejä löytyy Euroopasta.

Terroristit yllyttävät
tekoihin
Huhtasaaren mukaan ”hajanaisen ja harmaantuvan Euroopan” poliittiset johtajat
pelkäävät tämän ongelman
kohtaamista.
– Vanha Eurooppa vain katse-

lee sivusta, kun ensin miljoonat
ja lopulta kymmenet miljoonat
siirtolaiset, pääasiassa islamilaiset siirtolaiset, suuntaavat kohti
vanhaa mannerta. Kulku jatkuu
maasta toiseen, maasta toiseen
kävellään ylittämällä rajat, joita ei enää katsota tarpeelliseksi valvoa.
– Terroristit yllyttävät terroritekoihin vihakirjoitusten avulla. Moni suomalainen poliitikko
puhuisi ainoastaan suomalaisten vihaisesta puheesta. Tässä mennään metsään. Ei voi olla
niin, että kansalaisten pitäisi riemumielin hurrata, kun poliittiset päättäjät tekevät välinpitämättömyyttään katastrofaalisia
päätöksiä ja kieltäytyvät näkemästä niiden seurauksia.

Suomalaisia syyllistetään
Huhtasaaren mielestä vihapuhesyytöksillä halutaan estää
keskustelu niistä ongelmista,
jotka jokainen aikuinen suomalainen omin silmin näkee.
- Suomalaisia syyllistämällä
ja kansalaisten Facebook-päivityksiä kyttäämällä me emme
tätä ongelmaa selätä emmekä saa yhteiskuntarauhaamme
takaisin. Meillä on yhteinen vihollinen, ja sen nimi on terrorismi. Terrorismilla ei saa olla sijaa
meidän maassamme.

Pidetään entistä
kovempaa ääntä
Myös perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ihmettelee tiettyjen poliitikkojen
jatkuvaa kohkaamista vihapuheesta.
- Se porukka, joka netissä oikeasti vihapuhuu, on hyvin pie-

ni joukko, eikä sitä olisi tarpeen
noteerata siinä määrin kuin
eliitti nyt tekee.
– Todellisuudessa eliitin vihapuhe-retoriikassa onkin kyse
siitä, että kyseistä käsitettä viljelemällä se pyrkii kitkemään
kriittistä keskustelua massamaahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta, Immonen sanoo.
Immonen painottaa, että keskustelun täytyy jatkua.
– Toivoisin, että mahdollisimman monet kansalaisista pitäisivät entistä kovempaa ääntä
näistä maamme kannalta haitallisista ilmiöistä. Jos keskustelu vaimenee, harjoitettu politiikka maassamme ei koskaan
muutu.

Poliisin resursseille
parempaa käyttöä
Immosen mielestä eliitti voisi myös lopettaa kansalaisten
orwellilaisen valvonnan yhteiskunnassamme.
– Pidän hyvin arveluttavana sitä, että poliisin rajallisia resursseja tuhlataan nykyisessä määrin siihen, että se valvoo
netissä sitä, sattuuko joku puhumaan tuhmia somessa tai
jossakin Suomi24- tai vauvapalstalla.
– Tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa maamme rajat vuotavat ja sisään lappaa kaiken maailman terroristia
ja ääriajattelijaa, poliisin resurssit tulisi kohdentaa jonnekin aivan toisaalle, Immonen kirjoittaa Facebookissa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN
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`”Ne asiantuntijat, jotka ovat
avanneet suunsa, on leimattu
rasisteiksi ja fasisteiksi.”

Vokin opettajalla tuli
mitta täyteen:

Turvapaikkajärjestelmä per
Vastaanottokeskuksessa opettajana
toiminut Pekka ei halunnut enää jatkaa
työtään turvapaikanhakijoiden kanssa.
– Tökkii niin pirusti tämä rahanhaaskuu ja valehtelu.
PEKKA on opettanut vastaanottokeskuksessa suomen
kieltä noin 160 maahanmuuttajalle, joista valtaosa on ollut alle 30-vuotiaita irakilaismiehiä.
- Harva irakilainen osasi aakkosia kuukausien koulutuksen jälkeen. Monella oli
suuria vaikeuksia päästä sängystä ylös ennen puolta päivää, Pekka kertoo.

Vain harvalla
oikeasti hätä
Oppilaiden joukossa oli irakilaisten lisäksi myös afgaaneja ja somaleja sekä
muualta Afrikasta tulleita,
nuorukaisia hekin.
- Vain muutamat heistä vaikuttivat vakavasti traumatisoituneilta, Pekka arvioi.
Jos turvapaikka myönnettäisiin oppimishalun, motivaation ja kulttuurisen kiinnostuksen perusteella, Pekka
myöntäisi sen vain kymmenelle oppilaalleen.
- Lähinnä afgaaneille, ahkerille somaleille ja muualta Afrikasta tulleille.
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Valheita
ymmärretään
laupiaasti
Opettajan näkökulmasta
suurin turvapaikkaan liittyvä
ongelma on valehtelu. Koko
systeemi on kuin valheiden
kudelma alkaen papereiden
väärentämisestä ja ihmissalakuljetuksesta.
- Valheilla voi saada turvapaikan, koska systeemi ymmärtää valehtelua.
Pekka kertoo työnantajansa etsineen valehtelun syitä turvanhakijoiden korruptoituneista kotimaista, joissa
on ollut pakko lahjoa ihmisiä
saadakseen esimerkiksi terveydenhuoltoa tai työpaikan.
Hänen mielestään moni
suomalainen suhtautuu lapsellisen laupiaasti tulijoiden epärehellisyyteen, vaikka
muutoin peräänkuulutamme
suoraselkäisyyttä ja sitä, että
miehen on oltava sanojensa
mittainen.
- Rettelöitsijät siirretään vähäksi aikaa toiseen vokkiin,
mutta sanktioita ei seuraa
valheista, pettämisestä, työ-

harjoitteluissa varastelusta
tai vaikkapa siitä, että lähtee
salista pois kesken naisten oikeuksien luennon, Pekka luettelee ja muistelee erään
naispuolisen kollegansa sanoja.
- Hän ei ollut kahdessa vuosikymmenessä kuullut niin
paljon valheita kuin viimeisen kahden kuukauden aikana vastaanottokeskuksessa.

Salassapito estää
avoimuuden
”Pekka” ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään, sillä
hänen edustamansa järjestön
työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Se herättää opettajassa ristiriitaisia tunteita.
- Onhan toki mahdollista, että kotimaan työntekijän
kriittiset kommentit saattavat tuoda uhkaa kriisimaassa olevalle työntekijälle, Pekka puntaroi.
- Toisaalta tarvitaan oikeaa tietoa eikä siloteltuja tarinoita.
Turvapaikanhakijat ovat
eniten tekemisissä opettajiensa ja ohjaajiensa kanssa. Opetus- ja ohjauspuolella
olisikin kattava asiantuntijuus monikulttuurisesta arjesta.
Varsinkin maahanmuuttajataustaiset ohjaajat erottavat
nopeasti ”interreilaajat” todellisen turvan tarpeessa ole-
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vista maanmiehistään.
- Ne asiantuntijat, jotka ovat
avanneet suunsa, on leimattu
rasisteiksi ja fasisteiksi, Pekka huokaa.

Osaavat vaatia
ja valehdella
Kun valtaosa turvapaikan
hakijoista on paremman elintason etsijöitä, mutta heihin
kohdistetaan samoja toimenpiteitä kuin aitoihin turvan
tarvitsijoihin, niin suossa ollaan.
Pekka kertoo järkyttyneensä siitä, miten löysä systeemi
on kyseessä.
- Tulijat oppivat vaatimaan,
että palkinnon pitää langeta
omalle kohdalle kuin manulle
illallinen. Sallittua on kaikki,
mistä on itselle etua. Rahaa
saa valehtelemalla ja ponnistelematta, kaikkea on lupa
kokeilla ja aina löytyy neuvojia ohjeistamaan, mitä vieraassa valtiossa kannattaa sanoa saadakseen turvapaikan
ja maksimaaliset sosiaalietuudet.
- Turvapaikanhakijat eivät
kunnioita meitä avokätisyytemme takia. He pitävät meitä hölmöinä.

Ollaan jouten ja
tehdään lapsia
Nuorisotyössä korostetaan,
että yksi pelastettu nuori tuo

yhteiskunnalle miljoonan euron säästön, ja ettei Suomella
ole varaa kasvattaa nurkkiin
jääviä tukien nostajia.

“Jotkut
tavoittelevat
vain lojumista,
joutilaisuutta sekä
lasten siittämistä
lapsilisien ja muiden
tukien toivossa.”
Pekka näkee tavoitteessa
huutavan ristiriidan suhteessa siihen, mitä nyt tapahtuu.
- Mitä järkeä on maahantuoda nuorukaisia toimettomiksi maahan, jossa työllistyminen on vaikeaa
suomalaisillekin?
Pekka nostaa pöydälle ison
joukon opettajana tekemiään havaintoja, joista ei saisi puhua. Hän puhuu turvapaikanhakijoiden kirjavasta
joukosta, johon kuuluu myös
laiskoja ja heikkolahjaisia kavereita.
Heille ei ole mitään kysyntää suomalaisilla työmarkkinoilla.
- Jotkut tavoittelevat vain
lojumista, joutilaisuutta ja
kaveriyhteisöä Helsingissä
sekä lasten siittämistä lapsilisien ja muiden tukien toi-

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Q

KOLUMN I

Hiiriä ja ihmisiä, mannapuuroa ja mansikoita
POLIITTISEEN puolueeseen liittyminen on harvoin hetken
mielijohteessa tehty päätös. Syitä lähteä leimautumaan jonkin poliittisen järjestelmän osana on varmasti ihan yhtä monta kuin on ihmisiäkin.
MONI lähtee mukaan esimerkiksi tukemaan jotain aatesuuntaa, tekemään itse töitä jonkin asian eteenpäin viemiseksi tai
vielä suuremman ideologian ajamana. Toki yksittäisiä ihmisiä voi liittyä puolueeseen vain ajamaan omaa etuaan tai asemaansa, mutta yleensä tällaisissa tapauksissa seinä tulee vastaan tosi nopeasti.

Kun valtaosa turvapaikan hakijoista on
paremman elintason etsijöitä, mutta
heihin kohdistetaan samoja toimenpiteitä
kuin aitoihin turvan tarvitsijoihin, niin
suossa ollaan. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity artikkeliin.

rustuu valheelle
vossa. Tabu on myös puhua
kansakunnista, jotka ovat
vuosikymmeniä jäljessä meitä ihmisoikeuksissa ja tasaarvossa.
- Jos tätä faktaa ei saa sanoa
ääneen, niin miten sitä ikinä
pystytään ratkaisemaankaan?

Käsittämätöntä
turvapaikkauutisointia
Vielä vuosikymmen sitten moni ajatteli, ettei kylmä
pohjola kiinnosta lämpimien maiden asukkaita, eikä kukaan jätä kotimaataan vapaaehtoisesti.
- Minäkin olin silloin väärässä, toteaa Pekka nyt vuonna 2017 ja puistelee päätään
miettiessään Bagdadin poikia television ääressä kuuntelemassa, kuinka Suomen
pääministeri lupaa majoittaa
pakolaisia kotiinsa.
Pekka manaa yli ymmärryksen mennyttä turvapaikkauutisointia, joka on alusta asti nojannut mielikuviin.
Esimerkiksi palautuslentojen
ikoniksi nostettiin suloinen
afganistanilaistaapero, mutta
unohdettiin kertoa, että mitä
enemmän palautuksia hankaloitetaan ja mitä enemmän
turvapaikanhakijoita tulee,
sitä reippaammin suomalaisten on leikattava omasta hyvinvoinnistaan.

- Joku 39 miljoonan koulutusleikkaus on ihan pientä tässä hulluudessa, Pekka
toteaa.
- Olen nähnyt, kuinka kallista erikoissairaanhoitoa
tarjotaan jopa heille, jotka
ovat saaneet karkotuspäätöksen toisessa EU-maassa.

Kohta ollaan
kuin Ruotsissa
Pekan mielestä hallitsematon turvapaikkapolitiikka on
johtanut siihen, että Suomi
on tehnyt yhdenlaisen nopeusennätyksen oman kansakuntansa turvallisuuden
heikentämisessä.
- En näe tässä kehityksessä mitään valoa. Ruotsi tulee
tänne vielä.
Pekka viittaa Ruotsilla todellisuuteen, jossa poliisivoimat ja pelastuslaitos eivät uskalla mennä tiettyihin
maahanmuuttajalähiöihin,
eikä niiden kouluihin löydy
halukkaita opettajia.
- Vaelluksen syyt eivät
poistu hajasijoittamalla Lähi-idän kansalaisia ja ongelmia Euroopan maihin.

Kriittiset vuodet
menossa
Pekalle on tarjottu opettajan työtä toisesta vastaanottokeskuksesta.

- Kieltäydyin. Tökkii niin
pirusti tämä rahanhaaskuu
ja valehtelua.
Pekka ei tiedä, mitä seuraisi, jos hän paljastuisi nimimerkin takaa.
- Itselleni jäisi kuitenkin
huono omatunto, jos en kertoisi siitä, minkä näen vakavana uhkana.
- Kriittiset vuodet ovat meneillään, eikä meistä kukaan
halua tulevaisuudessa todeta imperfektissä, että Suomi
oli maailman turvallisin maa,
Pekka sanoo vakavana.

Kansa halutaan
vaientaa
Hän näkee aikamme ilmapiirissä piirteitä, jotka muistuttavat suomettumisesta eli
presidentti Urho Kekkosen
ajasta. Silloin ei ollut suotavaa puhua pahaa Neuvostoliitosta.
- On uhkaavaa, jos kansalainen ei saa kotimaassaan
sanoa, miten asiat ovat.
Pekka esiintyy jutussa anonyymina työnantajansa
kanssa tekemän kirjallisen
vaitiolosopimuksen takia.
Hänen henkilöllisyytensä on
toimittajan lisäksi Suomen
Uutisten toimituksen tiedossa.
QTEKSTI MARIA ASUNTA
KUVA LEHTIKUVA

HARVA liittyy puolueeseen jonkun ihmisen vuoksi. Puolueen
julkisuudessa esiintyvä hahmo voi toimia ns. majakkana vetäen katseita itseensä esitelläkseen kokonaisuutta tyyliin: “Huhuu, täällä on tällainen puolue. Tule ja tutustu!”
MINUN huomioni saivat aikanaan Tony Halme ja Timo Soini. Kiinnitin heihin huomioni, mutta löysin heidän ympäriltään puolueen ihmisineen, joilla oli arvot. Ja vielä sellaiset
kuin minulla itselläni. Mikä onnenpotku, sillä vanhojen puolueiden meno olikin ollut jo vuosikymmenet kovin arvotonta. Kuinka perussuomalaisten ohjelmissa kolahtivatkaan sanat
oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus, moraali ja rehellisyys.
MUKANAOLOAIKANI olemme puolueena toimineet kaikenlaisen veivaamisen ulkopuolella, välillä jopa naurettavuuteen asti - rehellisinä ja suoraselkäisinä. Kaikenlaista mannaa
olisi ollut jaossa, jos olisimme periaatteistamme luopuneet,
mutta ei, me olemme hakanneet päätämme periaatteellisuuden seinään.
REHELLISYYDEN nimissä teimme myös hallitustaipaleella
puolueelle ja sen äänestäjille epäedullisia päätöksiä. Sinä päivänä, kun periaatteellisuus, aatteellisuus ja arvot kohtasivat
arkielämän, puolueemme lensi ulos hallituksesta ja paikkamme otti jokin, jolle se manna maistui paremmalta.
”Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen
kunnioittaminen sekä henkinen kasvu. Sukupolvet ylittävänä
tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville
sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä
moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä
päivänä.”
KUINKA kauan me olemmekaan käyneet taistelua sitä mielikuvaa vastaan, että perussuomalaiset olisi yhden ihmisen
puolue. Taistelussa ovat olleet mukana kaikki puolueemme jäsenet toitottaen, että puolueemme on paljon muutakin kuin
puheenjohtajansa. Nyt yhtäkkiä, ennen kuin uusi puheenjohtaja on ehtinyt edes johtaa, puolue onkin jotain yksittäistä ja
arvotonta - jopa joidenkin jäseniensä mielestä.
KOSKA arvot voivat näköjään muuttua yhdessä yössä, toivoisinkin niiltä jäseniltä, jotka eivät enää koe perussuomalaisten
arvoja omikseen, edes hivenen moraalia. Jos ei kestä vauhdissa mukana, on ihan oikein lähteä omaan viiteryhmään toisaalle. Mutta sitten lähdetään, reippaasti päivänvalossa ovesta
ulos eikä viedä toisten kalusteita mennessään. Niin kuin yhdessä silloin sovittiin, kun jaoimme vielä samat periaatteet: oikeudenmukaisuuden, moraalin ja inhimillisyyden.
EN usko, että olisin ollut koko ajan väärässä puhuessani siitä,
että tämä yhteinen liike on enemmän kuin sen puheenjohtaja, yksittäinen kansanedustaja tai yksittäinen jäsen. Tämä liike on perussuomalaiset. Tämä liike on ME. Ja meitä on koko
ajan enemmän!
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Aikuisia miehiä kotoutetaan suomalaiskouluissa

Jopa 65 prosenttia
ikätestatuista turvapaikanhakijoista
valehtelee ikänsä
Kaksi kolmesta ikätesteihin osoitetusta
turvapaikanhakijasta valehtelee olevansa
alaikäinen. Vuoden 2015 jälkeen ikätestattujen määrä on nelinkertaistunut ja ikänsä
valehtelevien suhteellinen osuus kasvanut.
MAAHANMUUTTOVIRASTO (Migri) osoittaa turvapaikanhakijan ikätestiin
silloin kun käsillä on ulkomaalaislaissa säädetty tilanne, eli jos olemassa on ilmeisiä perusteita epäillä hakijan
antamien tietojen luotettavuutta.
Ilmeistä perustetta ei ole
suoraan määritelty laissa,
mutta se voi olla esimerkiksi hakijan ulkonäköön tai käytökseen liittyvä seikka, hakijan ristiriitainen kertomus tai
toiselta viranomaiselta saatu tieto.

Turvapaikanhakijoiden
taustojen
selvittäminen on
haastavaa, sillä noin
70-80 prosenttia
turvapaikanhakijoista
hakee turvapaikkaa
ilman henkilöllisyyden todistavia
asiakirjoja.

Noin 400 jäi kiinni
valehtelusta

Yhä useampi
valehtelee

Migrin ylitarkastaja Roosa Simola vahvistaa Suomen
Uutisille, kuinka yhä useampi
alaikäinen turvapaikanhakija
paljastuu aikuiseksi.
- Vuonna 2016 tehtiin 630
ikätutkimusta. Tutkimuksiin
otetuista ikätestatuista noin
65 prosenttia osoittautui täysi-ikäisiksi, Simola sanoo.
Määrällisesti viime vuoden
osalta siten noin 400 turvapaikanhakijaa valehteli ikänsä.

Ikätutkimuksia tehdään
pääasiassa käden ja hampaiden luuston röntgenkuvauksien perusteella. Kuvauksista
laaditaan kahden oikeushammaslääkärin yhteinen lausunto, jonka Migri arvioi osana
hakijan turvapaikkaprosessia.
Myös suhteellinen osuus
ikänsä valehtelevista on nousussa, sillä vuonna 2015 noin
60 prosenttia alaikäisistä turvapaikanhakijoista paljastui
testeissä aikuisiksi.

Yhä useampi joutuu nykyään testattavaksi. Vuonna
2015 ikätesti tehtiin vain 149
turvapaikanhakijalle.

Terrori-iskun
pääepäilty
koulussa
Turvapaikanhakijoiden ikätestit nousivat jälleen puheenaiheeksi, kun Turun
Sanomat uutisoi Turun terrori-iskun päätekijän, marokkolaisen Abderrahman Bouananen osallistuneen viime
vuonna opetukseen turkulaisessa Puropellon koulussa.
Migrin selvityksessä Bouanane oli katsottu alaikäiseksi, joten hänet voitiin lähettää
turkulaiseen kouluun paikallisten lasten seuraan. Ymmärrettävästi koululaisten
vanhemmat ovat olleet raivoissaan asian paljastuttua.
Bouanane on esiintynyt viranomaisille aiemmin nimellä Abderrahman Mechkah.
Hän on valehdellut viranomaisille sekä nimensä että
ikänsä. Bouanane on siis
nyt 22-23-vuotias eikä alle
18-vuotias, kuten aikaisemmin on luultu.
Bouananea epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja niiden yrityksistä. Bouanane valehteli
ikänsä siinä toivossa, että turvapaikka heltiäisi helpommin. Tiettävästi hän on kuitenkin saanut kielteisen

Perussuomalaiset tyrmäävät Aallon esityksen

Vihreät kurittamassa
taas vientiteollisuutta
Vihreiden talouspoliittiset esitykset eivät palvele Suomen tai suomalaisten etua. Puolue olisi valmis korottamaan merkittävien teollisuudenalojen verotusta niin, että se merkitsisi välitöntä tuotannon
siirtymistä muihin EU-maihin.
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turvapaikkapäätöksen.

Poliisi sai vihjeen
radikalisoitumisesta
Bouananen tiedetään ihailleen Isis-järjestöä ja hän on
esittänyt tiedusteluja, kuinka
järjestön jäseneksi olisi mahdollista päästä. Vuonna 2015
Saksassa oleskellessaan hän
esiintyi eri henkilöllisyyksillä ja häntä epäiltiin muun
muassa pahoinpitelystä. Aikaisemmin mies oli osallistunut kokaiinin välitykseen Italiassa.
Suomen kouluissa opiskelee
kymmeniä tuhansia maahanmuuttajataustaisia nuoria,
joista osa on turvapaikan-

VIHREIDEN puheenjohtaja Touko Aalto kannatti Ylen
Ykkösaamussa metsä-, teräsja kemianteollisuuden energiaveron rajua nostoa vaatimalla energiaveroleikkurin
lakkauttamista ja päästökauppakompensaation lopettamista.
- Esitys on haitallinen.
Muutaman vuoden voimassa ollut energiaveroleikkuri
on saanut suomalaisten metsä-, teräs- ja kemianteollisuuden konsernien kannattavuuden paranemaan. Esimerkiksi
metsäteollisuus on siirtänyt

hakijoita. Se, että väkivaltainen, Isisiä ihaileva Bouanane
on päässyt nimensä ja ikänsä
valehtelemalla turkulaiseen
yläkouluun, osoittaa suuria puutteellisuuksia viranomaistoiminnassa.
Myös poliisille oli vihjattu Bouananen radikalisoitumisesta. Poliisi ei kuitenkaan
reagoinut, koska käsillä ei ollut konkreettista uhkaa terrori-iskusta.

Kotoutusta
koululaisten keskellä
Turvapaikanhakijoiden
koulutus järjestetään suomalaisissa kouluissa yleensä samoissa tiloissa ja samaan ai-

tuotantoaan Saksasta Suomeen, korostaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.

Tuotanto siirtyisi
muualle Eurooppaan
Meren mielestä vihreiden
puheenjohtaja ei näytä ymmärtävän, kuinka pienillä
marginaaleilla energiaintensiivinen teollisuus kilpailee.
- Toteutuessaan esitys merkitsisi välittömästi tuotannon
siirtymistä muihin eurooppalaisiin tehtaisiin – ja siis työt-

lausunnon Rajavartiolaitokselta tai keskusrikospoliisilta.
Jos asiakirjoja ei ole tai hakija on esittänyt väärennöksiksi
todetut asiakirjat, merkitään
päätökseen, ettei henkilöllisyyttä ole varmistettu.
Turvapaikanhakijan turvapaikanhakuprosessi ei kuitenkaan keskeydy, vaikka
henkilöllisyyttä ei saada selville.
- Silloin merkitään tiedoksi, että henkilöllisyyttä ei ole
varmistettu. Turvapaikkapuhuttelussa selvitetään tarkemmin hakijan tarinaa. Eli
jos hakija esimerkiksi kertoo
tulevansa tietyltä alueelta,
kysytään tähän alueeseen liittyviä tarkentavia kysymyksiä.
- Tarvittaessa voidaan myös
tehdä kielitesti eli analysoida hakijan puheen perusteella, tuleeko hän sieltä, mistä
kertoo tulevansa, Härkisaari sanoo.

Turvapaikka
voidaan evätä
valehtelusta
Suomen kouluissa
opiskelee kymmeniä tuhansia
maahanmuuttajataustaisia nuoria,
joista osa on turvapaikanhakijoita. Kuvituskuva.
Kuvan henkilöt
eivät liity artikkeliin.

kaan suomalaisten lasten
kanssa sen vuoksi, että he kotoutuisivat paremmin.
Turun sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen kertoi
Turun Sanomille, ettei kaupungissa ole harkittu turvapaikanhakijoiden koulutuksen eriyttämistä.
- Koulun arjessa ei ole ollut
ikinä mitään tästä aiheutuvia
ongelmia ennen tätä iskua,
Jalonen sanoi lehdelle.
Bouanane pyrki soluttautumaan kouluyhteisöön muillakin tavoilla. Viime kesänä hän
osallistui suomen kielen opetukseen Turun kristillisessä
opistossa. Opinnot eivät kuitenkaan juuri edistyneet.
- Hän aloitti ryhmässä, mut-

ta jättäytyi useimmilta tunneilta pois eikä hän saanut
kurssilta todistusta, rehtori
Tapani Rantala puolestaan
kertoi Ilta-Sanomille.

tömyyttä suomalaisille työntekijöille, Meri huomauttaa.
- Ironista on, että Aallon
esitys rokottaisi rajuimmin
vihreiden lempilasta, biopolttoaineen tuotantoa sekä vaarantaisi suunnitteilla olevien
investointien toteutumiset.
Biopolttoaineen valmistusprosessi kuluttaa paljon sähköä.

”Rahat valtiolta,
sähkö töpselistä”

metrikorvausten leikkauksilla
sataa samaan laariin, ja työntekijöiden asema heikkenee.
Vihreiden talouspoliittiset
esitykset eivät palvele Suomen tai suomalaisten etua.
- Perussuomalaiset tulee
taistelemaan vientiteollisuutemme toimintaedellytysten
puolesta. Vastustamme vihreiden talouspolitiikkaa, jossa rahat tulevat valtion budjetista ja sähkö töpselistä, Meri
painottaa.

Vastaavasti omaa autoa tarvitsevien rokottaminen kilo-

QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Suurimmalta osalta
paperit kateissa
Turvapaikanhakijoiden
taustojen selvittäminen on
haastavaa, sillä noin 70-80
prosenttia turvapaikanhakijoista hakee turvapaikkaa ilman henkilöllisyyden todistavia asiakirjoja.
Kansalaisuutta ja muita
henkilöllisyyteen liittyviä yksityiskohtia selvitetään tarvittaessa lisäkysymyksin turvapaikkapuhuttelussa. Jotta

voidaan varmistua, että ihminen on oikeasti vainon vaarassa, pitää luonnollisesti varmistua, että hän todella tulee
paikasta, josta sanoo tulevansa.
- Viranomainen katsoo henkilöllisyyden luotettavasti selvitetyksi, jos hakijalla on
asiakirjat, jotka sen todistavat, käytännössä yleensä passi, kertoo Migrin tiedottaja
Kaisa Härkisaari.

Puhuttelussa
selvitetään tarinaa
Jos hakija esittää henkilöllisyysasiakirjoja ja niiden aitoutta on syytä epäillä, Maahanmuuttovirasto pyytää

Jos turvapaikanhakijan valehtelu paljastuu viranomaisille, siitä on haitallisia seuraamuksia.
- Jos käy ilmi, että turva-

paikanhakija on valehdellut ikänsä eli esimerkiksi sanonut olevansa alaikäinen,
mutta hänet todetaan ikätestauksen perusteella täysi-ikäiseksi, ensimmäinen
seuraus on se, että hänen hakemuksensa tutkitaan täysiikäisen hakemuksena.
- Todistettu valehtelu turvapaikanhakuvaiheessa vaikuttaa hakijan kertomuksen
uskottavuuteen. Eli kun turvapaikkapäätöstä tehdään, on
keskeistä uskottavuusharkinta. Jos hakijan kertomusta ei
pidetä uskottavana, saa hän
yleensä kielteisen päätöksen,
Härkisaari selventää.
Turvapaikkahakemus, eli
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan tietyissä tapauksissa jättää myös
tutkimatta. Tämän vuoden
osalta heinäkuun loppuun
mennessä tutkimatta on jätetty 650 hakemusta. Näistä suurin osa on niin sanottuja Dublin-tapauksia, joissa
on katsottu, että vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä ei ole Suomella.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVA LEHTIKUVA

Tavio: Valtion on
varmistettava, ettei
lasten joukossa opiskele
aikuisia miehiä
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville
Tavio jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen aikuisten
turvapaikanhakijoiden opetuksesta peruskouluissa.
Tavion mielestä valtion pitää varmistaa, että taustoiltaan tuntemattomat ja
Suomessa opetukseen osallistuvat aikuiset eivät käy kouluaan samoissa tiloissa oppivelvollisuusikäisten kanssa.
Tavio paheksuu, että Turussa terroristi-iskun tehnyt,
vuonna 1994 syntynyt marokkolaismies laitettiin pe-

rusopetukseen valmistavaan
opetukseen turkulaiseen peruskouluun.
Tavion mielestä aikuisten turvapaikanhakijoiden
ja muiden taustoiltaan tuntemattomien aikuisten koulutus pitää koululaisten turvallisuuden vuoksi järjestää
ehdottomasti muissa tiloissa
kuin peruskouluissa.
- On järkyttävää, että henkilöllisyytensä valehdellut ulkomaalainen aikuinen mies
on päästetty samaan koulurakennukseen lasten kanssa, Tavio sanoo.

Vihreiden
puheenjohtaja
Touko Aalto maalailee
synkkiä pilviä
suomalaisen
vientiteollisuuden ylle.
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Startup Refugees sai 150 000 euro
Suomi 100 -hankkeelta

R a h a a p a l a n ut
lähinnä henkilöstökuluihin
Perussuomalainen-lehti selvitti, miten
Suomi 100 -hankkeelta 150 000 euroa saanut Startup Refugees on käyttänyt sille
myönnettyjä avustuksia. Julkisen kirjanpitoraportin saamista hidasti hankkeen toive taloustietojen luottamuksellisuudesta.
STARTUP Refugees on tvpersoonien Riku Rantalan ja
Tuomas Milonoffin perustama verkosto ja hanke, joka
pyrkii eri tavoilla auttamaan
Suomessa olevia turvapaikanhakijoita työllistymään. Tarkoitus on siten osoittaa turvapaikanhakijoille koulutusta,
työpaikkoja ja mahdollisuuksia kokeilla omia yritysideoitaan. Startup Refugees saa
toiminnalleen suuria summia
avustuksina.

Miehet kaarnaveneen takana
Merkittävimmät Startup
Refugees -hankkeen tukijat
ovat valtioneuvoston kanslian asettama Suomi 100 -hanke, joka tukee 150 000 eurolla sekä ME-säätiö, joka tukee
137 842 eurolla. Avustukset
on kohdistettu vuodelle 2017.
Startup Refugees sai julkisuudessa kritiikkiä viime
vuoden lopussa, kun Rantala esitteli joulukuussa Ylen
tv-lähetyksessä käsintehtyä design-kaarnavenettä esimerkkinä Startup Refugeesin
työllistävästä vaikutuksesta.
Rantala kuitenkin huomautti, että Startup Refugeesille
myönnetyt avustukset koskevat vuotta 2017, eli vielä viime
vuoden lopussa avustusvaroja
ei hänen mukaansa oltu käytetty ollenkaan.

Kirjanpitoraporttia
oli vaikea saada
Perussuomalainen sai haltuunsa Startup Refugees -väliraportin sekä siihen liittyvän kirjanpitoraportin, josta
ilmenee, miten avustusvaroja
on käytetty.
Molempien asiakirjojen saaminen Suomi 100 -hankkeen
edustajilta oli hyvin hankalaa. Verkkosivulla suomifinland100.fi on ilmoitettu
useita puhelinnumeroita ja
sähköpostiosoitteita. Kuitenkaan nimetyt yhteyshenkilöt
eivät pääsääntöisesti vastaa
puhelimeen. Sähköpostiviesteihin reagoidaan 3-4 päivän
viiveellä, jos ylipäätään reagoidaan.
Ensimmäisen kerran raporttia kysyttiin Suomi 100
-hankkeen edustajilta jo kesäkuussa, jolloin Perussuomalainen sai lopulta vastauksen,
että tiedot olisivat saatavilla
elokuussa.

Julkiset asiakirjat
luovutettava
Perussuomalainen-lehden
asiakirjapyynnössä oli nimenomaan tarkoitettu dokumentoitua kirjanpitoa tai
muuta selvitystä, mistä ilmenee yksilöidysti, kuinka Startup Refugeesille myönnetyt

avustusvarat on käytetty. Kuitenkin Suomi 100 -ohjelmakoordinaattori ensin lähetti
elokuussa ainoastaan väliraportin, josta ei käynyt ilmi,
kuinka avustusvarat on käytetty.
Suomi 100 -ohjelmakoordinaattorin mukaan Startup
Refugees -hanke oli toivonut
taloustietojen luottamuksellisuutta. Suomen Uutiset vetosi asiakirjajulkisuuteen ja
lopulta kirjanpitoraportti lähetettiin alkuperäisen pyynnön mukaisesti.

Avustusvaroista
suurin osa henkilöstökuluihin
Väliraportti ja kirjanpitoraportti koskevat vuoden 2017
ensimmäistä puolivuotisjaksoa. Startup Refugeesin varsinaiseen toimintaan on tarkastelujaksolla mennyt 135 396
euroa. Summasta ME-säätiön avustusta on 34 929 euroa
ja Suomi 100 -avustusta 100
467 euroa.
Startup Refugees -hankkeen
toiminnan kuluista suurin
osa, yhteensä 122 375 euroa
on käytetty henkilöstökuluihin, eli työntekijöiden palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin.
Startup Refugeesin projektikoordinaattori Camilla Nurmi kertoo, että tuella
on palkattu projektipäällikkö, operatiivinen johtaja sekä
kaksi yhteisökoordinaattoria.
Kyse on siten neljästä henkilöstä. Puolivuotisjakson aikana yhden työntekijän palkkoihin sivukuluineen on
mennyt keskimäärin 30 594
euroa.

Väliraportista
ei ilmene, onko
yksikään turvapaikanhakija työllistynyt.
Suomi 100 -ohjelmakoordinaattorin
mukaan Startup
Refugees -hanke
oli toivonut
taloustietojen luottamuksellisuutta.
– Noudatamme sosiaalialan
verkostojen työehtosopimusta ja palkkatasoa, Nurmi sanoo.

Myyntituottoa
vain 1 570 euroa
Henkilöstökulujen lisäksi
kirjanpitoraportissa ilmoite-

Immonen: Rahankeräykset kouluissa lopetettava
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Olli Immonen jätti kirjallisen kysymyksen kouluissa järjestettävistä rahankeräyksistä.
Suomen Punaisen Ristin vuosittainen Nälkäpäivä-keräys näkyy peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, joissa opettajat muistuttavat
oppilaita tuomaan rahaa kouluun keräystä varten.
- Koulun tehtäviin tällainen rahan-
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keräys ei kuulu, ja se asettaa oppilaat
eriarvoiseen asemaan. Sen, osallistuuko oppilas tai hänen perheensä hyväntekeväisyyskeräyksiin, tulee olla
perheen ja oppilaan yksityisasia, johon ei tule vaikuttaa asettamalla painetta koulun henkilökunnan toimesta, Immonen perustelee.
Immonen huomauttaa, että SPR:llä,
kuten muillakin hyväntekeväisyysjärjestöillä, on omat tavoitteet toimin-

nalleen, jotka voivat olla myös poliittiset. Perusopetuksen puolestaan
kuuluu olla poliittisesti sitoutumatonta, ja uskonnosta riippumatonta.
- Kaikkia hyväntekeväisyysjärjestöjä tulee käsitellä neutraalisti, eikä niitä
saa päästää keräämään rahaa alaikäisiltä lapsilta, joiden ymmärrys rahasta
on vielä vaillinainen, ja joiden päätöksiin rahan käyttämisestä opettajalla
on olennainen vaikutus.
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taan Startup Refugees -hankkeen muut kulut, jotka ovat
yhteensä 13 020 euroa. Tästä
summasta suurin osa on käytetty toimitilakuluihin sekä
taloushallintopalveluihin.
Rahaa on käytetty pienempiä summia myös esimerkiksi atk-laitteisiin, taksi- ja puhelinkuluihin, matkakuluihin
sekä viranomaismaksuihin.
Startup Refugees -hankkeen puitteissa on harjoitettu myös varainhankintaa
erilaisilla tavoilla. Varainhankinnan tuotot ovat yhteensä 69 070 euroa, joten hankkeen tarkastelujakson tulos
on ”miinuksella”. Alijäämäksi
raporttiin on kirjattu 66 363
euroa.
Varainhankinnasta kuitenkin ainoastaan 1 570 euroa

Monen mielestä Suomen 100-vuotisjuhlavuonna
avustuksia pitäisi enemmän myöntää kohteisiin,
joissa näkyvät suomalaisille tärkeät historiaa ja
suomalaisuutta koskevat teemat.

otetut työ- ja harjoittelupaikat
sekä erilaiset työllistymistä
edistävät työpajat ja koulutukset.

Suomi 100 -avustuksia
kyseenalaistettu
Suomi 100 -hankkeen rahoituspäätöksiä on kyseenalaistettu. Monen mielestä Suomen 100-vuotisjuhlavuonna
avustuksia pitäisi enemmän
myöntää kohteisiin, joissa näkyvät suomalaisille tärkeät historiaa ja suomalaisuutta
koskevat teemat.
Startup Refugeesille myönnetyn 150 000 euron lisäksi
rahaa on myönnetty esimerkiksi seuraaville ohjelmahankkeille: Koodaribussi
Afrikassa 30 000 euroa, Suomalaisuuden uudelleenmäärittely 50 000 euroa, Luova
Suomi juhlii Iberian niemimaalla ja Latinalaisessa Amerikassa 2 000 euroa.
Suomi 100 -hankkeen kokonaisbudjetti on 19 miljoonaa euroa.

Ritaripuisto jäi
ilman kahvirahaa

Refugees on tv-persoonien
Tuomas Milonoffin ja Riku
Rantalan hanke, jonka tarkoitus on työllistää Suomessa
oleskelevia turvapaikanhakijoita.

on myyntituottoa ja muut varainhankinnan tuotot ovat
67 500 euroa. Kirjanpitoraportista ei siten ilmene, mistä lähteestä tällaiset muut
varainhankinnan tuotot on
saatu.

Avustusvaroja
ei ole kohdennettu
Startup Refugees -hankkeelle myönnettävät avustukset maksetaan vuoden aikana useammassa erässä. Suomi
100 -hankkeen ohjelmakoordinaattori Viivi Seirala kertoo maksamisen käytännöistä
avustusten osalta.
– Suomi 100 -tuki maksetaan useammassa erässä.
Tuen käytöstä raportoidaan
hankkeen edetessä Suomi

100 -tukiohjelman mukaisesti toimittamalla väliraportti ja kustannuspaikkaraportti. Viimeinen erä maksetaan
loppuraporttia ja kirjanpidon
raportteja vastaan hankkeen
päätyttyä, Seirala kertoo.
Usein erilaisia avustusvaroja haettaessa hakijan on ilmoitettava seikkaperäisesti
tarkoitus, johon avustusrahat käytetään. Suomi 100
-tuen osalta avustusvaroja ei
ole kuitenkaan kohdennettu
Startup Refugees -hankkeen
sisällä minkään tietyn osaalueen kattamiseen.
– Myönnetty tuki perustuu hakuprosessin yhteydessä toimitettuun hankesuunnitelmaan ja budjettiin. Suomi
100 -tuki mahdollistaa mm.
hankkeen laajenemisen val-

takunnalliseksi vuonna 2017,
Seirala ilmoittaa.

Seikkaperäistä
selittelyä
toiminnasta
Startup Refugeesin varsinaisen toiminnan sisällöstä laadittu väliraportti kohdistuu
puolivuotisjakson toimintaan. Asiakirja on osin hyvin
vaikeaselkoinen:
Loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana Startup Refugees on jatkanut toimijoiden yhteen kokoamista
ja verkosto on kasvanut jo yli
500 toimijaan. Hankkeen aikana ollaan pystytty laajasti
hyödyntämään Startup Refugeesin alkuvaiheen kokemuk-

sia turvapaikanhakijoiden
työllistymisen ja yrittäjyyden
tukemisesta, vastamaan osaamiskartoituksista nousseisiin
tarpeisiin ja viemään käytäntöön nopean kotoutumisen
sekä osallistavan vastaanottokeskuksen malleja, väliraportissa todetaan.
Väliraportista ei suoraan ilmene, kuinka moni turvapaikanhakija on työllistynyt
palkkatyöhön Startup Refugees -hankkeen tuella:
Numeraalisten tavoitteiden
osalta hanke on jo nyt saavuttanut tavoitteensa turvapaikanhakijoiden työllistymisja koulutusmahdollisuuksien
osalta, joita on tarjottu kesäkuun 2017 loppuun mennessä yhteensä 679 (tavoite 400).
Tämä luku sisältää vastaan-

Maskun kunta haki äskettäin avustusta Mannerheimristin ritareiden muistoksi perustetun Ritaripuiston
10-vuotisjuhlan kahvikuluihin, joihin Suomi 100 -hankkeen toivottiin osallistuvan 2
000 eurolla. Avustusta ei kuitenkaan myönnetty.
Suomi 100 -avustuksista päättää hankkeen hallitus,
jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki ja hallituksen sihteerinä pääsihteeri Pekka
Timonen valtioneuvoston
kansliasta.
Hallituksen jäseniä ovat
piispa Irja Askola, taiteilija Manuela Bosco, professori Martti Häikiö, johtaja
Leif Jakobsson, yliasiamies
Mikko Kosonen, muusikko
Karri ”Paleface” Miettinen,
päällikkö Riitta Pihlajamäki,
muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen, kunnanjohtaja Asta
Tolonen, emerituspäätoimittaja, varapuheenjohtaja Janne Virkkunen ja toimitusjohtaja Antti Zitting.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVA LEHTIKUVA

Tavio: Irakilaisille maahantulokielto, jos palauttaminen ei onnistu
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio kritisoi laittomasti maassa olevien paluurahan korotusta. Tavio
ihmettelee, että Suomen hallitus, joka
leikkaa suomalaisilta ja ottaa lisää velkaa, korottaa maassa laittomasti olevien
paluurahaa.
Tavion mukaan hallituksen tulisi ennemmin panostaa palautusten tehostamiseen.

Kansainvälisen oikeuden mukaan jokainen valtio on vastuussa omista kansalaisistaan, eikä voi evätä näiltä maahanpääsyä. Tavio katsoo, että Irak rikkoo
kansainvälistä oikeutta estäessään omien kansalaistensa palautuksia.
Irak ei ota vastaan Suomesta muita
kuin vapaaehtoisesti palaavia, mikä on
johtanut siihen, että irakilaisia oleskelee
Suomessa laittomasti. Tavion mielestä
laittomasti Suomessa olevien irakilaisten

palautukset eivät voi perustua yksistään
vapaaehtoisuuteen ja heille maksettavan paluurahan houkuttelevuuteen.
- Irak on pakotettava tavalla tai toisella
ottamaan vastaan omat kansalaisensa.
Suomi ei ole kansainvälisoikeudellisessa vastuussa Irakin kansalaisista. Koska
Irak jatkaa palautusten estämistä, tulee
Suomen ryhtyä vastatoimiin esimerkiksi asettamalla irakilaiset ehdottomaan
maahantulokieltoon.
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VTT Heikki Koskenkylä:

Nordean riskit
siirtyvät Suomen
ja EKP:n pankkivalvonnan
vastuulle
Nordea laskee säästävänsä
erilaisia vakaus- ja muita
viranomaismaksuja
ainakin miljardi euroa.

Osakkeenomistajat tulevat hyötymään Nordean siirrosta Suomeen. Muuton jälkeen Suomi altistuu entistä selvemmin ja suoremmin
Nordean omille sekä pankin kautta koko kansainvälisen finanssijärjestelmän riskeille, kirjoittaa VTT Heikki Koskenkylä.
KOSKENKYLÄ kertaa
Nordean historiaa ja nykytilannetta seuraavassa:
KOP oli 1990-luvun
alussa lähes konkurssissa, Jaakko Lassilan aikana,
pääomat sulivat suuriin luottotappioihin, KOP kävi kahdesti omistajien kukkarolla,
mutta sekään ei riittänyt.

1

ja SYP/Unitas Oy
2 KOP
yhdistyivät 1995. Syntyi
Merita Pankki. SYP:n omistajat saivat enemmistön uudesta pankista.
Nordbanken ajautui suuriin ongelmiin
1990-luvun alussa. Ruotsin
postipankki eli PKbanken osti
Nordbankenin 1991, Nordbanken nimi säilyi.

3

yhdistyi Nord4 Merita
bankenin kanssa 1997.
MeritaNordbankenista ruotsalaiset saivat 57 % ja Meritan
osakkaat 43 %. MeritaNordbankenin suurin omistaja oli
Ruotsin valtio (PKbanken
taustalla). Pankki oli aluksi Suomen päävalvontavastuulla, mutta holding-yhtiörakennetta muutettiin, jolloin
valvonnan päävastuu siirtyi
Ruotsiin. Ruotsi oli MeritaNordbankenin kotimaa, kuten
myöhemmin myös Nordean.

Pankki laajensi
toimintaansa
2000 Merita5 Vuonna
Nordbanken ja tanskalainen Unidanmark yhdistyivät. Seuraavana vuonna
konserni osti norjalaisen
Christiania Bank og Kreditkassen -pankin. Norjan valtio
harasi aluksi fuusiota vastaan
(myös valvoja). Näin oli luo-
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tu pohjoismainen finanssijätti. Vuoden 2001 lopulla konsernin nimeksi tuli Nordea
ja kotivaltio oli Ruotsi. Muissa Pohjoismaissa pankki toimi tytäryhtiöpohjalta, mutta
vuoden 2017 alusta sivuliikkeenä. Sivuliikkeeksi siirtyminen herätti suurta närästystä muissa Pohjoismaissa.
Seuraavina vuosina
Nordea laajensi toimintaansa Viroon, Latviaan ja
Liettuaan, joissa se oli merkittävä pankki. Nordea osti
myös pankin Puolasta, joka
muutaman vuoden jälkeen
myytiin. Venäjällä Nordea on
toiminut jo pitkään. KOP oli
International Moscow Bankin (IMB) perustajajäseniä vuonna 1989, kuten myös
EBRD ja muutama muu eurooppalainen suurpankki.
Ilkka Salonen oli pankissa
työssä ja myöhemmin toimitusjohtajana.

6

Nordea myi osuutensa
(23 %) pankista vuonna
2006 voitolla (myyntivoitto oli peräti 200 miljoonaa
euroa). Pian tämän jälkeen
Nordea osti Orgresbankin
(75 % osuus), jonka nimi on
nykyisin Nordea Bank Russia.
Pankki on ollut Top 25 -pankkien joukossa Venäjällä. Se on
erityisesti PK-yrityksiä palveleva keskikokoinen pankki. Toiminta on keskittynyt
Moskovaan ja Pietariin, mutta konttoreita on muuallakin
Venäjällä. Ilkka Salosesta todettakoon, että hänet nimitettiin vuonna 2008 venäläisen suurpankin Sberbankin
johtokuntaan. Hän oli ensimmäinen ulkomaalainen Venäjän suurimman pankin johtokunnassa. Nykyisin Salonen
on Credit Bank of Moscown
hallituksessa.

Pääkonttorin
siirto Suomeen
Nordean pääkonttori päätettiin siirtää juridisesti Suomeen 6.9.2017
eli Suomesta tulisi Nordean kotimaa (home country).
Nordean sijoitusseminaarissa
4.9.2017 maajohtaja Ari Kaperi sanoi, että jos siirto tapahtuu, niin kyseessä on nimenomaan juridinen siirto.
Pääkonttorityyppisiä toimintoja on jo nyt Tanskassa ja pysynee Ruotsissakin jos tulee
Suomeen. Sanoin keskustelussa Kaperille, että merkittävintä on, että talletussuojan
vastuu tulee silloin Suomelle
ja samoin valvonnan (FIVA)
yhdessä EKP:n pankkivalvonnan kanssa ja lisäksi kriisinratkaisurahastoon osallistuminen. Kaperi ei näitä
sanonut alustuksessaan! Hän
vastasi, että olen oikeassa.
Korostin myös sitä, että Suomen viranomaisten vastuut
kasvavat huomattavasti.

7

Nordean fuusiosta jonkun pankin kanssa on
ollut usein huhuja liikkeellä.
Aiemmin oli esillä fuusio FöreningsSparbankenin (Swedbank) kanssa ja viime vuonna
ABN Amron kanssa. Fuusiot
eivät ole toteutuneet.

8

Nalle teki
parhaat kaupat
Sampo ja
9 Wahlroos,
Nordea: vakuutusyhtiö Sampo ja valtiollinen Leonia-pankki (ent. Postipankki) fuusioituivat 2000. Tämä
oli suuri uutinen. Syntyi ns.
finanssitavaratalo. Valtio oli
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Sampo-Leonian suurin omistaja. Nimeksi tuli nopeasti vain Sampo. Sampo osti
investointipankki Mandatumin 2001 ja maksoi siitä kovan hinnan, monien mielestä
ylihinnan. Björn Wahlroos
oli Mandatumin pääomistaja.
Nallesta tulikin heti Sammon
konsernijohtaja. Wahlroos sai
kauppahinnan uuden Sammon osakkeina.
Vuonna 2002 Sampo meni
osakkaaksi pohjoismaiseen If-vahinkovakuutusyhtiöön. If-vahinkovakuutus
oli perustettu 1999 Skandian ja Storebrandin fuusiolla. Myöhemmin Sammosta
tuli If:n ainoa omistaja, kun
se osti Storebrandin ja Skandian If-osakkeet. If:llä on laaja yhteistyösopimus Nordean
kanssa. Nordea myy If:n vakuutuksia. Vuonna 2006 juuri ennen finanssikriisin alkua
Sampo myi pankkitoiminnan
(ent. Postipankki/Leonia)
Danske Bankille yli neljällä miljardilla eurolla. Vuonna 2007-2008 ko. osakkeiden
arvoksi arvioitiin vain miljardi euroa.

Sampo
omistaa nyt
jo 21 prosenttia
Nordeasta ja
Sammon
markkina-arvo
on jo
25 miljardia
euroa.

Nalle oli tehnyt Suomen kaikkien aikojen parhaan kaupan. Wahlroos näki
Nordeassa suuren potentiaalin kunhan pankkia saneerataan rajusti. Nordealla oli
henkilöstöä alun perin yli 40
000 ja kulut/tuotot-luku oli
surkea, noin 70 %. Nykyisin
se on 50 % ja tavoite on Kaperin mukaan 40 %. Wahlroos
aloitti pikkuhiljaa Nordean
osakkeiden oston Sammolle.
Jotkut tätä ihmettelivät. Sammon kassassa oli paljon rahaa pankkitoiminnan myynnin jäljiltä. Nordean osake oli
halvimmillaan vuonna 2009
noin 3 ¤ ja nykyisin noin 11 ¤.
Nordean markkina-arvo on
nyt 45 mrd. ¤!
Ruotsin valtio aloitti Nordean osakkeiden myynnin 2011
pitkän vitkuttelun jälkeen.
Valtion osuus oli peräti 20 %
Nordeasta. Sampo osti paljon
näitä osakkeita ja kun Ruotsin valtion osuus suli, tuli
Wahlroosista jo 2011 Nordean hallituksen puheenjohtaja. Konsernin johtaja on
nyt Casper von Koskull eli
Nordea on tiukasti suomalaisten johdossa. Vuonna
2009 Wahlroos siirtyi Sammon hallituksen puheenjohtajaksi ja Stadigh toimitusjohtajaksi. Sampo omistaa nyt
jo 21 prosenttia Nordeasta ja
Sammon markkina-arvo on jo
25 mrd. euroa.
Sampo on Nordean suurin
omistaja ja toiseksi suurimmalla omistajalla on vain 4
prosentin osuus. Sampo konserniin kuuluvat If-vahinkovakuutus, henkivakuutustoiminta (Mandatum Life) ja
omistusyhtiöt (Nordea suu-

Pääministeri Juha Sipilän mielestä EU on kehittymässä
oikeaan suuntaan. Kuvassa myös kulttuuriministeri Sampo Terho.

- Muuton jälkeen
Suomi altistuu
entistä selvemmin ja
suoremmin Nordean omille riskeille
ja pankin kautta
koko kansainvälisen
finanssijärjestelmän
riskeille, Koskenkylä
varoittaa.

rin). Huomattava osa tuotoista on Nordean osinkoja (noin
550 miljoonaa euroa vuonna
2016). Vahinkovakuutuksen
(If ym.) osuus Sammon tuloksesta on yli puolet ja Nordean osinkojen noin kolmannes.
Sammon ja Nordean tarina
ei ole ohi. Nalle miettii koko
ajan, mitä voisi vielä ostaa tai
mihin fuusioida Nordean ja
Sammon. Fuusio voi tapahtua
jonkin suuren eurooppalaisen pankin tai vakuutusyhtiön kanssa. Tuolloin valvontakin saattaisi siirtyä muualle.

Vain suuri
mielikuvavoitto
Siirto lokakuussa 2018:
Casper von Koskullin mukaan (Taloussanomat)
Nordean pääkonttori siirtyisi Suomeen lokakuussa 2018
ja sijoittuisi Vallilaan (Aleksis Kiven katu). Olin siellä
Nordean sijoitusseminaarissa 4.9. ja vastapäätä on pääkilpailijan pääkonttori (OP-ryhmä). Von Koskull siirtyy myös
Vallilaan! Hän voikin sitten
tavata Karhista päivittäin ja
yrittää houkutella OP:tä takaisin Finanssiala ry:hyn
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(FA), entinen FK. Varsinainen tai ylim. yhtiökokous hyväksyy Nordean kotipaikan
siirron. Kotimaan siirto aiotaan toteuttaa rajat ylittävänä
käänteisenä sulautumisena,
jossa Nordea Bank AB (publ)
sulautuu pian perustettavaan
suomalaiseen tytäryhtiöön.
Sulautumisen odotetaan tapahtuvan lokakuussa 2018, se
edellyttää viranomaisten luvan ja osakkeenomistajien
hyväksynnän.
Jan Hurrin (Taloussanomat) mukaan Nordean muutto Helsinkiin on Suomelle vain iso mielikuvavoitto.
Hurrin mukaan Nordea on
tehnyt pääkonttorin siirrosta tarkat kustannus- ja tuottolaskelmat. Nordea laskee
säästävänsä erilaisia vakausja muita viranomaismaksuja ainakin miljardi euroa! Sen
päälle kertyvät aiempaa keveämpien pääomavaatimusten
avulla haviteltavat lisätuotot
(toisaalta EKP:n ja Suomen
valvojat voivat myös vaatia lisää omia pääomia?). Osakkeenomistajat tulevat hyötymään siirrosta Suomeen.
Muuton jälkeen Suomi altis-

tuu entistä selvemmin ja suoremmin Nordean omille riskeille ja pankin kautta koko
kansainvälisen finanssijärjestelmän riskeille.
Nordea pyrkii eurooppalaiseksi suurpankiksi. Se on
jo nyt Pohjoismaiden ylivoimaisesti suurin pankki.
Nordean tase on 620 mrd. euroa. Tase on suurempi kuin
SEB:n ja SHB:n yhteenlaskettu tase (noin 550 mrd. euroa). Pohjoismaiden toiseksi
suurin tase (460 mrd. euroa)
on Danske Bankilla ja kolmanneksi suurin on Norjan
DNB:llä (290 mrd. euroa). Ei
ihme, että ruotsalaiset panikoivat, kun kuulivat Nordean pääkonttorin siirtymisestä Suomeen. Siirron jälkeen
Ruotsissa olisi vasta Pohjoismaiden neljänneksi suurin pankki. Lisäksi ruotsalaisia jurppinee se, että jatkossa
Nordea olisi Ruotsissa vain
sivuliike ja varsinainen yhtiökokous siirtyisi pidettäväksi
Helsingissä.
Nordean suomalaisia osakkeenomistajia yhtiökokouksen pitäminen Helsingissä
ilahduttaa suuresti. On syytä
varautua siihen, että Nordea
fuusioituu joku päivä jonkun
suuren eurooppalaisen pankin kanssa. Wahlroos tykkää
fuusioista ja hallitsee ne hyvin. Lisäksi hän haluaa shokeerata ja yllättää suuren
yleisön ja poliitikot. Ennen
kaikkea hän kuitenkin tavoittelee entistä suurempia osinkotuloja Sammolle.
QTEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
KUVAT LEHTIKUVA

Hallitus viemässä
Suomea syvemmälle
EU:n liittovaltioon
Pääministeri Juha Sipilä kehui EU:n komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin
puhetta, jossa tämä puhui muun muassa
EU:n puolustusunionin ja yhteisen valtiovarainministerin puolesta.
PERUSSUOMALAISTEN
kansanedustaja Ville Tavio
kysyi suullisella kyselytunnilla pääministeri Juha Sipilältä hallituksen EU-politiikasta. Hän viittasi EU:n
komission puheenjohtaja
Jean-Claude Junckerin
puheeseen, jossa tämä linjasi
unionin tulevaisuutta.
- Junckerin puheessa kerrottiin, että komissio haluaa EU:lle puolustusunionin ja talousministerin sekä
Schengen-alueen voimakasta
laajentamista Bulgariaan ja
Romaniaan.
- Lisäksi haluttiin EU:lle
yksi superjohtaja. Kaikki tämä merkitsee EU:n liittovaltiokehityksen selvää
etenemistä ja Suomen itsemääräämisoikeuden vähenemistä entisestään, Tavio
aloitti.

”Miksette noudata
hallitusohjelmaa?”
Pääministeri Sipilä on jo
ehtinyt kehua Junckerin puhetta. Tavion mukaan tässä
on selvä ristiriita hallitusohjelmaan nähden.
- Voimassaolevan hallitusohjelman mukaan Suomi ta-

voittelee vähemmän EU:n
sääntelyä. Hallitusohjelman
mukaan EU:n integraatiota
ei ole tarpeen syventää kaikilla politiikan aloilla. Miksette noudata hallitusohjelmaa? Mitkä tarkalleen ovat
ne politiikan alat, joilla ette
ole syventäneet integraatiota? Tavio ihmetteli.

Suomen etu
ei paina
Tavio totesi, ettei Pariisissa
ja Berliinissä paljon Suomen
etu paina. Hän huomauttaa,
että liittovaltiokehitystä ajetaan Suomessa vastoin kansan tahtoa ja pimennossa.
- Pääministeri Sipilä, milloin Suomen kansa on antanut hallituksen mielestä
suostumuksensa siihen, että
Suomi viedään osaksi EU:n
liittovaltiota? Tavio kysyi.
Sipilä kehui vastauksessaan muun muassa vapaata
kauppaa ja puolustusyhteistyötä, mutta ei kommentoinut niin sanottua superjohtajaa tai liittovaltiokehitystä
erikseen.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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- Päivittäin se haluaisi olla kanssani,
kulkea matkassa,
tulla sisään tupaan.
Se on ihan kuin
koira, paremmin
vielä tottelee, Sulo
sanoo 500-kiloisesta kaveristaan
Juusosta.

Sulo ja Juuso ovat erottamattomat

Karhusta voi
saada ystävän
Vuoden äijäksi 2017 valittu kuusamolainen Sulo Karjalainen, 76, asuu Kuusamon
Suurpetokeskuksessa kuuden kasvattamansa karhun kanssa.

KUUSAMOLAINEN Sulo
Karjalainen tietää, että karhusta voi saada itselleen ystävän – ja hyvinkin läheisen.
Karhu kesyyntyy helposti,
mutta tieten tahtoen ei luonnossa villinä elävää karhua
pidä mennä ruokkimaan, eikä
jättää mökillä ruokatarpeita tai roskapusseja ulos yöksi. Silloin kerjää itselleen ikävyyksiä.
Karjalaisen mukaan karhut ovat luonteeltaan lempeitä, rauhallisia, ystävällisiä
ja uskomattoman älykkäitä.
Ne antavat tilaa eivätkä haasta riitaa, elleivät koe itseään
uhatuiksi.
- Karhu yleensä väistää ihmistä, mutta kesyyntyy helposti, jos sitä rupeaa ruokkimaan. Niin ei saisi tehdä. Jos
karhu on tottunut saamaan
jostain helposti ruokaa eikä
yhtäkkiä saakaan, se tulee
sen kyllä hakemaan. Ja silloin

se haluaa sen ruuan keinolla millä hyvänsä, Karjalainen
varoittaa.

Yli neljä
vuosikymmentä
petotutkijana
Kuusamossa ikänsä asunut
Karjalainen on työskennellyt
koko ikänsä yrittäjänä. Uransa alkupuolella Karjalainen
toimi maanviljelijänä ja konealan yrittäjänä. Ura suurpetojen tutkijana käynnistyi jo
70-luvulla, kun suurpetotutkija Erik S. Nyholm etsi apulaista eläintenhoitajaksi.
- Nyholmilla oli puolenkymmentä näätää, joille hän tarvitsi hoitajaa. Sittemmin hän
pyysi minua kumppanikseen
suurpetotutkijaksi, kun olen
koko ikäni liikkunut luonnossa ja sellaista ihmistä tarvittiin maastoon, Karjalainen
kertoo.

Näätien lisäksi tutkijakaksikkoa työllistivät huonon
ruokatilanteen vuoksi emojensa hylkäämät, nälkiintyneet ilveksenpoikaset, jotka otettiin kiinni ja hoivattiin
kuntoon. Osa saatiin palautettua takaisin luontoon, mutta liian huonokuntoiset saivat
jäädä tutkimuskeskukseen.
- Karhuihin saimme ensikosketusta 80-luvulla, jolloin otimme kiinni täysi-ikäisiä karhuja, merkitsimme
niitä ja siirsimme eri puolille Suomea. Vuonna 1992 kevätmetsästyksen aikaan sattui
metsästäjille paljon vahinkoja. Ampuivat äitejä, ja pentuja jäi orvoiksi. Silloin saimme
keskukseen ensimmäiset orvot karhunpennut, muistelee
Karjalainen.

Karhuista on
tullut läheisiä
Nykyään Karjalainen johtaa
Kuusamon Suurpetokeskusta.
Hänellä on jo apulainen raskaampia hommia varten, koska oma terveys ei enää kestä
kovaa rääkkiä. Erityisesti karhut ovat vuosien myötä käyneet läheisiksi.
Suurpetokeskuksessa on tällä hetkellä karhuja, kettuja,
ilveksiä, koirasusia ja poroja, yli kaksikymmentä eläintä
kaikkiaan. Karhuja on kuusi,
luvan sallima maksimimäärä.
Keskus toimii omalla rahoituksellaan eikä saa valtiolta
tukea yhtäkään euroa. Toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti matkailutuloilla.

Juvonen: Vanhusten kotihoito retuperällä
HALLITUKSEN kärkihanke Kehitetään
ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa ei ole onnistunut vanhusten kotihoidon parantamisessa, vaan vanhusten kotihoidon
tilanne on ajautumassa kriisiin, kritisoi
perussuomalaisten kansanedustaja Arja
Juvonen.
- Palautetta tulee vanhuksilta kuin
myös heidän omaisiltaan. Palaute vahvistaa THL:n tekemän Vanhuspalvelujen

20

seurantatutkimuksen lopputuleman,
jossa todetaan, että kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka samaan
aikaan asiakasmäärät ovat kasvaneet.
- Tutkimuksen mukaan kotihoidossa
oli seurantaviikolla päivittäin keskimäärin 3 000 asiakasta enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kotihoidon työntekijöiden määrä oli silti vähentynyt yli 400
henkilöllä. Potilasturvallisuus on heikentynyt, Juvonen sanoo.

Hoitajia on vähennetty ja vakituisen
työsuhteen sijaan hoitajille tarjotaan lyhyitä työsuhteita ja keikkatyötä.
- Tämä on suuri virhe, sillä henkilöstöä tulisi päin vastoin lisätä, houkutella
ja sitouttaa kotihoidon kentälle. Tämä
onnistuisi vakinaistamalla vanhustenhuollon henkilöstöä. Se on ensimmäinen avain hyvään, pysyvään ja hoidon
jatkuvuuden turvaavaan vanhustenhoitoon, Juvonen painottaa.
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- Teemme etupäässä tutkimustyötä. Tutkimme eläinten
käyttäytymistä, ruuan käyttöä
– kaikkea muuta paitsi fysiologisia tutkimuksia. Suurpetokeskuksessa eläimiä ei piikitetä eikä leikellä, mistä johtuen
ne ovat erittäin kesyjä eivätkä pelkää ihmistä. Päinvastoin
tykkäävät kovasti, ja kaipaavat
jos ei ihminen käy niitä katsomassa, Karjalainen kertoo.

Karhun ja ihmisen
ystävyys
Karhuja on, kuten ihmisiäkin, monenlaisia ja monenluonteisia. Toiset ovat rauhallisempia, toiset äksympiä.
Ihmisen ja karhun välille voi
myös kehittyä erittäin syvä ystävyyssuhde. Näin on käynyt

Karhuista ei
yleensä ole mitään
vaaraa ihmisille
tai kotieläimille.
Karjalaisen ja lähes 500-kiloisen Juuso-karhun kanssa.
- Päivittäin se haluaisi olla
kanssani, kulkea matkassa, tulla sisään tupaan. Se on
ihan kuin koira, paremmin
vielä tottelee. Uskomattoman
älykäs, erittäin seurallinen,
tekee tuttavuutta kaikenlaisten temppujen kanssa, Karjalainen kuvailee.
Karhut ovat kuitenkin väkivahvoja villieläimiä, joten niiden kanssa touhutessa on aina muistettava olla
varovainen. Tästä Karjalaisella on ikuisena muistutuksena syvä arpi poskessa, kun
hän 1990-luvun alkupuolella häkkejä siivotessaan meni
kääntämään selkänsä eräälle
villiluontoisemmalle karhunpennulle, joka repäisi terä-

villä kynsillään häneltä posken halki.

Karhun
kohtaaminen
harvinaista
Koska karhut väistävät ihmistä, on niiden kohtaaminen
luonnossa melko harvinaista.
Jos kuitenkin sattuu metsässä
karhun kohtaamaan, kannattaa käyttäytyä rauhallisesti ja
poistua hiljaa paikalta. Jos sää
sattuu olemaan sellainen, ettei karhu haista ihmistä, saattaa päästä hyvinkin lähelle
karhua ennen kuin se kuulee
jonkun lähestyvän.
- Keväällä talviunien jälkeen emot lähtevät liikkeelle
pentujensa kanssa, joten silloin kannattaa olla varovai-

nen. Myös näin marja-aikaan
on mahdollista päästä hyvinkin lähelle karhua, sanoo Karjalainen.
Karhuista ei yleensä ole mitään vaaraa ihmisille tai kotieläimille. Susien kanssa asia
on aivan toinen, sillä sudet
syövät yksinomaan lihaa ja
saattavat olla hyvinkin röyhkeitä, jos isompi lauma on sattunut seudulle pesiytymään.
- Sudet pistävät poskeensa metsästyskoirankin äkkiä,
ja muiltakin ihmisiltä napata
lemmikkieläimiä pihapiiristä,
toteaa Karjalainen.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA

Karhumies on
vuoden äijä
SUOMALAISESTA luonnosta
löytyy sinivalkoiseksi koettuja
asioita. Yksi näistä on kansalliseläimemme karhu. Kuusamon suurpetokeskus, petojen orpokoti, on pitkälti Sulo
Karjalaisen luomus. Hän on
kasvattanut karhunsa pennusta alkaen, syöttänyt, leikkinyt, tarinoinut ja nukkunutkin niiden kanssa. Näistä
tunnetuin on taulujakin maalaava, nyt 450-kiloinen Juuso.
Karhujen lisäksi keskuksessa on ilveksiä, kettuja ja koirasusia.
Vuoden äijäksi voidaan valita sellainen mieshenkilö,
joka on omalla luonnollisella käytöksellään, mielipiteillä, ponnisteluilla ja yleisellä
olemuksellaan edistänyt rehellistä äijämäisyyttä. Luovuttaessaan kunnianimitykseen
liittyvän äijäpatsaan PerusÄijien puheenjohtaja Mikko
Wikstedt toi esille Sulo Kar-

jalaisen elämäntyön, epäitsekkään toiminnan ja ponnistelut Suomen luontoon
kuuluvien suurpetojen hyväksi. Wikstedt kuvasi Karjalaista rehellisen äijämäisen
olemuksen omaavaksi hyväntekijäksi.
Vuoden äijä 2017 -palkintoa
Karjalaiselle oli luovuttamassa äijien puheenjohtajisto:
Mikko Wikstedt, Markus Jukarainen ja Markku Saarikangas
sekä Kuusamon perussuomalaisista pj. Tapio Lämsä ja Piia
Veteläinen.
PerusÄijät ry on perussuomalaisten miesjärjestö, joka
on perustettu 18.8.2012 Kotkassa. Ensimmäiseksi vuoden äijäksi valittiin vuonna
2013 Jallu Nenonen. Hänen
jälkeensä tulivat Seppo Räty,
Jaakko Teppo ja Heikki Hursti.
QTEKSTI JA KUVA
PERUSÄIJÄT

Perussuomalaisten kannatus nousussa
YLEN julkaiseman mielipidemittauksen mukaan perussuomalaisten kannatus on noussut 10,3 prosenttiin.
- Suunta on oikea, ja sen jatkuminen on ainoastaan oman tekemisen
laadusta ja uskottavuudesta kiinni. Kannatuspotentiaalia Suomen ainoalla maahanmuuttokriittisellä ja
oman kansan etusijalle asettavalla puolueella on vielä paljon enemmän, sanoo perussuomalaisten pu-

heenjohtaja Jussi Halla-aho.
Halla-aho antaa kiitosta kenttäväelle, valtuutetuille, kansanedustajille,
ryhmäkanslialle ja puoluetoimistolle
hyvin tehdystä työstä.
- Henki on ollut erinomainen, ja
nousevat käyrät parantavat sitä entisestään. Myös uusia tekijöitä tarvitaan, joten tervetuloa mukaan!
Perussuomalaiset nostivat kannatustaan edellisestä kyselystä 1,5 pro-

senttiyksikköä eli pelkkää nousua
oli enemmän kuin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä kesäkuussa
loikanneilla sinisillä kannatusta. Sinisiä kannattaa vain 1,4 % kyselyyn
vastanneista. Kokoomusta kannattaa Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan 20,8 %, vihreitä 17,8
% ja keskustaa 16,2 % suomalaisista.
SDP:n kannatus on laskenut jo 15,6
prosenttiin.

21

5

1

6
3

7

6

1
5

1
6

9

5

6

3

4

5

9

6
3
9

3

6

1

7

8

5
3

4

5

7
3

9
3

7
4

1

3

9
7

6

3
3

Perussuomalainen 9/2017 • www.perussuomalaiset.fi

4
1

8

1
2

8

7

© Bulls

22

6
1

9

8

4

3

3

3
5

9

8

3
5

9

7
© Bulls

E DE L L I S E N RIST I KO N RATK A I S U

RISTIKKO
SUDOKU

3

Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Muistathan
päivittää
muuttuneet
yhteystietosi
(osoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite)
jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099
tai
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kerran kuukaudessa
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp

Tule mukaan!
Osallistu tapahtumiin ja
tule tapaamaan
perussuomalaisia:
www.perussuomalaiset.ﬁ

Perussuomalaisen nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.
ten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Perussuomalainen 10/17
ilmestyy 20.10.2017
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 10.10.2017

ARKI-MUKULA

HARALD HIRMUINEN

ILMOITA tilattavien lehtien
määrä ja mihin tarkoitukseen
lehdet ovat tulossa. Muista
laittaa tilaukseen yhteystietosi
ja lehtinippujen toimitusosoite.
Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen
oikeuden päättää lehtitilaus-

Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,-

23

Asiaa
perussuomalaisten
näkökulmasta
POLITIIKKA

ULKOMAAT

KOLUMNIT

TALOUS

MUUT UUTISET

VIIHDE YM.

ANALYYSI

VIDEOT

suomenuutiset.fi

