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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

PIMEÄLLÄ kekkosajalla suomalaisen valtamedian keskeisin tehtävä oli vuosikym-
menten ajan estää faktatiedon esillepääsy. Tilanne parani hetkeksi, mutta viime vuosi-
na on taas kuljettu pahempaan suuntaan.  Osa suomalaisista uutisvälineistä on muut-
tanut muotoaan. Ne eivät ole enää uutisvälineitä, vaan niistä on tullut rivon poliittisia 
lifestyle-julkaisuja. Erityisen räikeästi tähän suuntaan on kulkenut Helsingin Sanomat 
NYT-liitteineen. 

OLEN syksyn mittaan keskustellut useiden perinteisen median edustajien kanssa. 
Viesti on yhtenevä: HS on muuttunut rajusti. Se on klikannut henkisen tehosekoitti-
mensa ”vatkaa”-asentoon; hämmästyttävän moni muiden medioiden toimittaja seuraa 
innolla perässä. Selväjärkiset toimittajat ovat tämän joukkion panttivankeina. Poliitti-
seksi aktivistiksi ryhtynyt media pelaa HS:n johdolla häiriintynyttä peliä, jossa journa-
listiset säännöt riippuvat siitä, kenestä kulloinkin on kyse. Suosikkien teot selitetään 
parhain päin, inhokit demonisoidaan ja häpäistään.
 
SE, mikä ennen yhdisti kansakuntaa, on nyt mätää pahuutta. Kaikkea, mikä ennen oli 
hyvää ja rakasta, ilkutaan. Perhe, uskonto ja perinteet ovat yhtä taaksejäänyttä elämää 
kuin Eldankajärven jää. Perusperhe paha, epäsukupuoliperhe hyvä. Leppoisat ripari-
papit hiiteen, hurmahenkiset tottelemattomuus-Toiviaiset estradille. Suvivirsi on sy-
vältä, We are the world parasta maailmassa. 

TYMPEÄSTÄ luterilaisuudesta pitäisi luopua, koska eihän milleniaalinuoriso type-
riin vanhatestamentillisiin satuihin usko. Tilalle tarjotaan vihreää apokalypsiä, jonka 
vitsaukset on kopioitu Mooseksen kirjasta. Maailmanloppu, vedenpaisumus, kärven-
tyminen, ötökät. Tottele tai kärsi.
 
VITSEJÄ, jotka joku voisi tulkita loukkaaviksi, ei enää kerrota. Kaksimieliset kaskut 
ovat häirintää - valtapositiosta tapahtuvaa miesalistamista, sikaa. Sukupuolielimistä ei 
sivistyneessä yhteiskunnassa enää puhuta – ellei puhuja satu olemaan vihreä feminis-
tinainen. Saara Särmän alaston liha vyöryy hesarissa verkkokalvoillesi, Rosa Meri-
läinen voi rauhassa kuvailla vaginatreenejään. ”Nostan esimerkiksi ketsuppipulloa”, 
voit kuulla sanovan. Vastalauseita ei hyväksytä. Sano ”yök”, vastaanota raivohullu net-
titeurastus. Samojen toimesta, joiden mielestä nettikiusaaminen on väärin. 
 
NAISTEN häirintäkokemuksia nostavaan #metoo-kampanjaan osallistuvia yliste-
tään. Maahanmuuttajien väkivaltatekoja esiin nostavat saavat peräänsä yhdenvertai-
suusvaltuutetun ja poliisin. Entisajan inkvisitiopapit lahtasivat vanhojapiikoja, nyky-
ajan feministinaiset lynkkaavat setämiehiä. Työnantajat joutuvat jatkossa räknäämään, 
montako veren makuun päässyttä #metoo-aktivistia he uskaltavat hikisten duunariuk-
kojen keskelle laskea.

EU-PROJEKTIIN intomielisesti suhtautuva media hörisee innoissaan, kuka presi-
denttiehdokkaista latelee epädemokraattisesta EU-suurvaltaprojektista epämääräi-
sintä diipadaapaa. Asioista ei ole tarkoituskaan saada tolkkua. Median tärkeimmän 
tehtävän pitäisi olla vallanpitäjien valvonta, mutta se ei käsittele EU-toimijoita tai 
muita suosikkejaan vallanpitäjinä lainkaan.
 
HS kiirehti toistamaan Töölöntorin alpakkafarssin alkuvaiheen valheita ja osoitti sa-
malla tukea poliittiselle väkivallalle. Se leimasi valemediaksi kaikki brittiläiset lehdet, 
jotka tukivat Brexitiä.
 
HUHTASAARTA – ainoaa ehdokasta, jolla ei ole Venäjä-yhteyksiä - syytetään Venä-
jä-yhteyksistä. HS:n piiristä, luonnollisesti.

SUOMALAINEN media ei välitä siitä kirkuvasta ristiriidasta, ettei yksikään suoma-
lainen päässyt äänestämään EU:n presidentistä. Ei päässyt, eikä pääse. EU ei tottele ää-
nestäjää. Sitä ei voi ohjata kansanvallalla. Se on ylikansallinen instituutio, määritelmäl-
lisesti kansallisen päätäntävallan ulottumattomissa. 
  Kuten sosialistien luomukset aina, EU on sisältä mätä. Jos EU olisi toimiva konstruk-
tio, se kestäisi kritiikin.
 
EN väsy hämmästelemästä innovatiivisuutta, jolla sosialistipuolueet median myötä-
mielisellä avulla yrittävät tukkia vastustajiensa suita. Isänmaallisuus on nykyään pu-
tinilaisuutta. Feminismin typerimmistä järjettömyyksistä huomauttaminen on nais-
vihaa. Leväperäisen maahanmuuton vastustaminen on rasismia -  sitä, mikä pitäisi 
kirjata rikoslakiin. Teollisuuden puolesta puhuminen on ilmastoskeptisyyttä, EU-kes-
kusvallan vastustaminen pohjoiskorealaisuutta.
 
VASEN laita pyrkii tekemään omien poliittisten teemojensa vastustamisesta laitonta. 
Aikamme suurimpia vitsejä on nimittää tällaista edistäviä tahoja liberaaleiksi. Mutta 
juuri näin vastuullinen media tekee - kääntää maailman päälaelleen.
 
NYKYÄÄN oikeaa isänmaallisuutta on ylikansallisen EU:n varaukseton kannatta-
minen, lainsäädäntövallan luovuttaminen, rajojen avaaminen, omasta valuutasta luo-
puminen, suvereniteetin jakaminen ja vieraiden joukkojen hyväksyminen Suomeen. 
Edes vuoden 1940 välirauhassa Suomelle ei sälytetty näin raskaita vaatimuksia.
 
STALIN joutui komentamaan Suomen-ryöstöretkelle miljoona sotilasta. Vihreä va-
semmisto antaa ehdoitta kaiken pois, saadakseen hallita Suomi-nimistä provinssia, yh-
dessä Euroopan unionin kanssa. 

HS ei ole enää uutisväline

PERUSSUOMALAISTEN presi-
denttiehdokas Laura Huhtasaa-
ri kertoi virallisissa vaalikampan-
ja-avajaisissaan keskustelleensa 
Joensuun torilla nuoren äidin kans-
sa, joka oli kysynyt, miksi Huhtasaa-
ri on niin tiukka mielipiteissään.

- Vastasin, että koska haluan muut-
taa maailmaa. Mutta ensin pitää saa-
da ääni kuulumaan. Kynä on miek-
kaa mahtavampi.

- Kun avasin joensuulaiselle äidil-
le ajatuksiani ja arvojani, hän tote-
si: ”Sinähän toimit kuin normaali 
äiti, joka puolustaa omiaan!” Leijo-
naemotkin puolustavat pentujaan. 
Hän toivoi, että jatkan yhtä ärhäk-
käänä lastemme tulevaisuuden puo-
lustajana.

”Minut on leimattu 
radikaaliksi”

Huhtasaari painotti puheessaan 
puolustavansa suomalaista kulttuu-
ria ja suomalaisia arvoja.

- Haluan normaalin Suomen ta-
kaisin, jossa tytöt ovat tyttöjä ja po-
jat poikia. 

Vietetäänkö 10 vuoden päästä päi-
väkodeissa ja kouluissa enää joulu-
juhlia? Konservatismi arvostaa pe-
rinteisiä suomalaisia arvoja.

- Minut – kiltti naapurin tyttö – on 
leimattu radikaaliksi, koska maailma 
ympärilläni muuttui, minä en. Halu-
an säilyttää hyväksi havaitut asiat ja 
arvot, Huhtasaari painottaa.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura 
Huhtasaari puolusti vaalikampanjan avauksessaan 
vahvasti suomalaista työtä ja yrittämistä. Hänen 
mielestään EU:n kaavailemat päästötavoitteet ovat 
tuhoisia Suomen teollisuuden kannalta. 

Järkevää ilmast
Suomeen teollis

Presidentinvaali-

kampanjansa avannut 

Laura Huhtasaari:
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astopolitiikkaa olisi tuoda
llisuutta muista maista

Päästötavoitteet 
katastrofaalisia Suomelle

Huhtasaari puolusti vaalikampan-
jan avauksessaan vahvasti suomalais-
ta työntekoa ja yrittämistä.

Presidenttiehdokas huomauttaa, 
kuinka EU:n kaavailemat päästöta-
voitteet ovat tuhoisia Suomen teolli-
suuden kannalta. Huhtasaari kuvaa 
Pariisin ilmastosopimuksen EU-so-
vellutusta katastrofaaliseksi Suomel-
le.

- Jos otamme liian suurta päästö-
vähennystaakkaa Suomen harteille, 
Suomesta lähtee teollisuus.

- Perussuomalaisilla syy ja seura-
us ovat selkeät: Jos liputamme teol-
lisuutta saastuttaviin maihin, meiltä 
Suomesta siirtyvät työpaikat pois. Ei-
vätkä rahat jatkossa enää riitä palve-
luihin, Huhtasaari sanoo.

Huhtasaari puhui suomalaisen am-
mattiyhdistyksen syntysijoilla histori-
allisessa Kirjantalon juhlasalissa Hel-
singin Kruununhaassa.

- Haluan tehdä hyviä ympäristöte-
koja. Jos haluamme tehdä järkevää il-
mastopolitiikkaa, teollisuutta tulee 
paremminkin siirtää Suomeen muis-
ta maista.

Unioni trollaa EU-kriittisiä 

Huhtasaari painottaa, kuinka sanan-
vapaus on olennainen osa kestävää ja 
demokraattista yhteiskuntaa. Perus-
suomalaisten presidenttiehdokas nos-
taa esille ongelman, kuinka sanan-
vapautta on huolestuttavasti pyritty 
suitsimaan viime aikoina.

- Sananvapaus on sitä, että asiois-
ta voidaan keskustella avoimesti. On 
mahdollista ajatella ääneen – jopa 
olla vaikka väärässä.

- Olen toreilla tavannut ihmisiä, jot-
ka ovat kertoneet, että eivät enää tie-
dä mitä uskaltavat sanoa, koska eivät 
ole varmoja mitä siitä seuraa. 

Perussuomalaisten Laura Huhtasaaren presidentinvaalikampanja käynnis-
tyi  Helsingin Hakaniementorilla, jossa Huhtasaari tapasi kansalaisia.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla   

Huhtasaari puolustaa vah-
vasti suomalaista työnte-
koa ja yrittämistä. Hänen 
mielestään EU:n kaavaile-
mat päästötavoitteet ovat 
tuhoisia Suomen teollisuu-
den kannalta.
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Jos kuitenkin alamme kyttäämään 
toisiamme ja naapureiden Facebook-
kirjoittelua – ja joku sanoo, että sa-
noit väärin – silloin meillä ei ole sa-
nanvapautta, Huhtasaari totesi.

EU ei pidä 
kansanäänestyksistä

Huhtasaaren mielestä EU on sanan-
vapauden rajoituksineen jo alkanut 
muistuttaa Neuvostoliittoa.

- Neuvostoliitossa oli ideologia, dog-
mi, jossa ei ollut mitään väärää. Eli 
suu kiinni epäkohdista ja sosialis-
mi toimii. Kokeilkaapa vaihtaa sanan 
”sosialismi” tilalle monikulttuurisuus.

- Nykyään EU trollaa EU-kriittisiä 
kohtaan ja vielä meidän yhteisillä ve-
rovaroillamme. Ettei vaan kukaan ää-
nestäisi väärin. EU ei pidä kansanää-
nestyksistä, Huhtasaari muistutti.

Emännän ääni talossa

Hän totesi, kuinka tulee käyttämään 
oikeuttaan sananvapauteen myös pre-
sidenttinä.

- Presidenttinä puuttuisin tarvit-
taessa päivänpolitiikkaan, jos ollaan 
menossa väärään suuntaan. Presi-
dentti on suoralla kansanvaalilla va-
littu henkilö, ja hän voi tarvittaessa 
myös käyttää ”emännän ääntä talos-
sa.”

Suomeen ei tarvita 
terveysturismia

Huhtasaaren mukaan suomalaisilla 
on varaa maksaa omien kansalaisten 
terveydenhuollosta, mutta emme voi 
toimia maapallon terveysasemana.

Huhtasaari vaatii veroeuroja käytet-
täväksi ensisijaisesti suomalaisten so-
siaaliturvan ja hyvinvoinnin turvaa-

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta   

miseksi.
- Meillä on varaa maksaa suomalais-

ten terveydenhuollosta, mutta emme 
voi toimia maapallon terveysasema-
na. Suomeen ei kaivata terveysturis-
mia.

Presidenttiehdokas lähettää tylyt 
terveiset Helsingin kaupunginval-
tuustolle, joka päätti laajentaa – kau-
pungin veronmaksajien kustannuk-
sella – Suomessa laittomasti olevien 
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalve-
luiden saatavuutta.

Hyvinvointimme 
rakentajia ei pidä rangaista

Huhtasaaren mielestä kaikkien 
päättäjien tulisi ymmärtää asettaa 
oma kansa etusijalle.

- Maailma olisi paljon parempi paik-
ka, jos kaikki tekisivät niin. On täysin 

“Meillä on varaa maksaa suomalaisten

terveydenhuollosta, mutta emme voi 

toimia maapallon terveysasemana.”

Presidenttieh-
dokas toi tilai-
suuteen myös 
perheensä.

Hakaniemen torilla näh-
tiin yleisöryntäys, vaikka 
joulukuinen tihkusade ja 
repivä tuuli “hemmotteli-
vat” helsinkiläisiä.
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Hyvä perussuomalainen!
PUOLUEEMME historian ehkä erikoisin vuosi on päättymässä. 
Puolueemme kuusitoista piirijärjestöä pitivät syksyllä syyskoko-
uksensa, joista pääsin kolmeentoista. Osaan kokouksista osallis-
tui myös puoluesihteerimme Riikka Slunga-Poutsalo, poliittinen 
suunnittelijamme Riikka Purra sekä piirien omia kansanedusta-
jia. Presidenttiehdokkaamme Laura Huhtasaari on tehnyt omaa 
kiertuettaan, joka välillä sattui yksiin syyskokousten kanssa.

PIIRIEN syyskokoukset ovat olleet itselleni hieno tilaisuus tutus-
tua paitsi kotimaahan myös puoluetovereihini. Ennen puheenjoh-
tajaksi valintaani minulla ei ole ollut tehtäviä puolueemme organi-
saatiossa, enkä - Tolkienia lainaten - ole tuntenut puoliakaan teistä 
puoliksikaan niin hyvin kuin olisin halunnut. Puoluekokouksissa 
tapaa liian paljon ihmisiä kerralla, kun taas jokaisen paikallisyh-
distyksen kiertämiseen olisi mennyt liian paljon aikaa.

PUOLUEEN jäsenmäärä on kasvanut kesän jälkeen noin 1 300 
hengellä, kun kokonaisluvusta on vähennetty puolueesta eron-
neet. Moni paikallisyhdistys ja muutama piirijärjestö kuitenkin 
menettivät kesällä ja syksyllä johtohenkilöitään ja aktiivejaan, jo-
ten syyskokoukset henkilövalintoineen merkitsivät niille myös 
paluuta normaaliin päiväjärjestykseen. Tunnelma on ollut todel-
la hyvä Helsingistä Lappiin ja Pohjois-Karjalasta Varsinais-Suo-
meen. Jatkamme hyvällä joukkueella perussuomalaisen politiikan 
tekemistä, jonka keskiössä on tavallinen suomalainen, Suomen 
kansallinen etu ja solidaarisuus eri väestöryhmiemme välillä.

SYYSKOKOUKSISSA käytiin hyviä keskusteluja puolueemme 
kehitystarpeista. Perussuomalaisia on pitkään vaivannut tietty 
epämääräisyys linjojen ja painotusten suhteen sekä puutteellinen 
ohjelmatyö. Tämä on tyypillistä pienille, johtajakeskeisille liikkeil-
le. Itsensä vakavasti ottavalle puolueelle eivät iskulauseet ja mie-
likuvapolitiikka kuitenkaan riitä. Ei riitä, että sanomme olevam-
me esimerkiksi pk-yrittäjän tai duunarin asialla, vaan meillä pitää 
olla konkreettisia politiikkaohjelmia, jotka konkreettisesti edistä-
vät pk-yrittäjän tai duunarin asiaa.

PIENEN ihmisen puolustaminen on hyvä esimerkki teemasta, 
joka on nähtävä osana suurempaa kokonaisuutta. Pieni ihminen 
on se, joka kärsii ensimmäisenä vaikkapa asuinalueiden ja kou-
lujen eriytymisestä, katujen lisääntyvästä turvattomuudesta, yli-
kuormittuvista sosiaali- ja terveyspalveluista tai halpatyövoiman 
maahantuonnista. Iso ihminen voi aina ostaa itsensä vapaaksi täl-
laisista ongelmista. Perussuomalaisten tavoitteena on sellainen 
Suomi, jonka jokainen suomalainen, ikään, sukupuoleen, asuin-
paikkaan tai tuloluokkaan katsomatta, voi kokea olevan myös hä-
nen asiallaan.

JOS haluamme pitää huolta heikoimmista ja säilyttää sen, mikä 
Suomessa on tärkeintä ja parasta, meidän on uskallettava harjoit-
taa “kovaa” politiikkaa monella sektorilla. Suomi ei pysty pelasta-
maan maailmaa. Maailma on meille liian suuri pala haukattavaksi. 
Meidän käsissämme ja päätettävissämme on vain se, jätämme-
kö oman maamme lapsillemme parempana vai huonompana kuin 
millaisena sen itse olemme saaneet. Suomi on meidän sarkamme.

KIITÄN kaikkia perussuomalaisia hyvästä yhteistyöstä, ja toivo-
tan rauhallista joulua! Selvisimme vuodesta 2017, ja selviämme 
vielä paremmin vuodesta 2018.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

LAURA on isänmaallinen ehdokas ja pi-
tää näissä vaaleissa suomalaisuutta esil-
lä. Laura erottuu muista ehdokkaista ai-
toudellaan. Laurassa on todellisia johtajan 
ominaisuuksia, kuten myös Urho Kekko-
sella oli. 
Anne Vuori

LAURA on ainoa ehdokas, joka ajaa Suo-
men kansan etua. Laura ei käytä poliittista 
kapulakieltä, vaan puhuu selkeästi. Jokai-
nen ymmärtää, mitä hän sanoo. Kun kaikki 
vain käyvät äänestämässä, Lauralla on hyvä 
mahdollisuus päästä vaalien toiselle kier-
rokselle ja menestyä siellä.
Juha Järä

IHAILEN Lauran vahvaa isänmaallisuutta ja 
tolkullista suhtautumista asioihin. Kun vain 
perussuomalaisten omat joukot lähtevät 
liikkeelle ja vaalien äänestysaktiivisuus py-
syy korkealla, Lauran kannatus nousee sii-
nä samalla.
Osmo Korhonen

LAURA on Suomen ja suomalaisten edun 
ajaja ja koko kansan presidentti.
Mari Rantanen

Miksi Laurasta
presidentti?
Perussuomalainen-lehti kysyi 
Helsingin Hakaniemessä, miksi 
Laura Huhtasaari on paras ehdo-
kas Suomen tasavallan seuraa-
vaksi presidentiksi.

edesvastuutonta, että nyt eläkkeel-
lä olevien hyvinvointimme rakentaji-
en lääkekorvauksista leikataan, jotta 
Kela, valtio ja kunnat pystyvät maksa-
maan laittomasti maassamme olijoi-
den terveydenhuollon ja muun ylläpi-
don kustannukset.

- Nämä ovat niitä arvokysymyk-
siä, joissa presidentin on ärähdettävä 
eduskunnalle ja maan päättäjille. Hy-
vinvointimme rakentajia ei voi ran-
gaista näin satavuotiaassa Suomessa. 
Vastaan tuleva eläkeläinen on lähim-
mäinen. Pidetään heistä huolta, Huh-
tasaari painottaa.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Hakaniementorilta ja kansan paris-
ta presidentinvaalikampanja siirtyi 
historialliseen Kirjantalon juhlasa-
liin, jossa presidenttiehdokas piti 
puheen.

Laura Huhtasaarta pide-
tään helposti lähestyt-
tävänä politiikkona. Sen 
huomasi presidentinvaali-
kampanjan avauspäivänä.
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HELSINGIN Sanomat rummut-
ti useamman päivän ajan, kuin-
ka Helsingin Töölöntorille 
itsenäisyyspäiväksi aiottu lasten-
tapahtuma jouduttiin siirtämään 
muualle, koska alue oli varattu it-
senäisyyttä juhlistavalle 612-kul-

kueelle.
Kulkue on kokoontunut itsenäi-

syyspäivänä samalla paikalla jo 
vuodesta 2014, mutta tämä ei kel-
vannut selitykseksi lastentapahtu-
man kannattajille.

Hysteerisimmän päivityksen ai-

heesta teki laulaja Maija Vilkku-
maa, joka twiittasi: Tää on vää-
rin. Natsit, teitä ei haluta Töölöön, 
painukaa helvettiin. Lastentapah-
tuma alpakoineen joutuu siirty-
mään äärioikeiston mielenilmauk-
sen tieltä Helsingissä.

Helsingissä syntyi melkoinen polemiikki, kun vihervasemmisto yritti estää 
perinteisen 612-kulkueen järjestämisen lastentapahtuman varjolla.

Soihtukulkueeseen osallistui 
yli 3 000 suomalaista

Töölöntorilta lähtenyt, poliittisesti sitoutumaton 612-kul-
kue suuntasi tuhansien ihmisten joukkona kohti Hietanie-
men hautausmaata.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
puheen eduskunnan juhlaistunnossa 
5.12. piti kansanedustaja Arja Juvonen. 
100-VUOTIAAN Suomen ta-
rina on ihmeellinen. Olem-
me karussa Pohjolassa, idän 
ja lännen välissä, nähneet ja 
kokeneet paljon. Itsenäisyys 
sata vuotta sitten ei ollut it-
sestäänselvyys. 

Ei myöskään sen säilyminen 
neljässä sodassa, jotka koim-
me itsenäisyyden alkutaipa-
leella, jolloin koti, vapautem-
me uskoa ja isänmaa olivat 
vaarassa. Arvostimme sitä, 
mitä meillä oli, ja se sai mei-
dät myös yhdessä toimimaan. 
Moni uhrasi henkensä.

Sodasta selvinneet veteraa-
nit ja kotirintaman väki ra-
kensivat ja uudistivat maan. 
He rakensivat rintamiesta-
lot, raivasivat pellot. Hoiti-
vat Suomen metsät kuntoon 
ja tuottaviksi, laittoivat kos-
ket, joet ja järvet liikkeeseen 
ja puut uittoon. 

Sieltä pikkuhiljaa syntyi ah-

keroivien käsien voimalla 
raskasta teollisuutta, työpaik-
koja, osaamista, menestystä 
ja hyvinvoinnin kasvua. Nöy-
rinä tunnustamme, että ilman 
varjelusta, ilman uhrauksia 
ja ilman työtä emme olisi nyt 
tässä. Kiitos, että rakensitte 
meille Suomea, sotiemme ve-
teraanit. Emme saa unohtaa 
historiaamme.

Nuorissa on 
tulevaisuus

Maamme valmistautuu siir-
tymään uudelle sataluvulle ja 
luomme katseemme eteen-
päin. Suomen lapset ja nuoret 
ovat maamme tulevaisuus. 
Maamme vahvuus ja menes-
tys myös jatkossa on riippu-
vainen uusien sukupolvien 
työstä.

Nuorilta kysyttiin, mikä on 
heidän näkemyksensä tule-

Rakas ja kallis 
maa, jonka historiaa 
ei saa unohtaa

Suomi 100 vuotta
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Mikä 
Suomessa 
on parasta?

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pidettiin kun-
niavartiosto talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden muistoksi. 
Kuva Helsingin Pitäjän kirkon hautausmaalta.

Yrittivät ratsastaa 
lapsilla ja alpakoilla

Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho paheksui isän-
maallisten ihmisten leimaamista 
natseiksi.

- Töölön Tärähtäneistö näyttää 
käyvän aika kuumana, kun lail-
lisen ja rauhanomaisen itsenäi-
syyspäiväkulkueen sabotointi al-
pakoilla ja lapsilla ratsastaen ei 
onnistunut.

- Huomautettakoon taas tietä-
mättömille, että 612-kulkueeseen 
on osallistunut ja osallistuu tällä-
kin kertaa täysin kunniallisia ih-

misiä, jotka eivät öyhötä eivät-
kä möykkää eivätkä varsinkaan 
ole natseja, Halla-aho totesi Face-
bookissa.

”Valtamedia on 
heittäytynyt valemediaksi”

Halla-ahon mielestä on ikä-
vää ja tarkoitushakuista sekoit-
taa 612-kulkue esimerkiksi PVL:n 
marssiin.

- Ikävä kyllä valtamedia on heit-
täytynyt valemediaksi ja tarkoi-
tuksella sekoittaa kahta täysin 
erillistä ja erilaista tapahtumaa. 
612-kulkuetta koskevissa uutisissa 
on ollut kuvia PVL:n marsseista.

- 612-kulkue ei luonnollisesti ole 
vastuussa siitä, että sen liepeille 
pyrkii pyytämättä ja kutsumatta 
imeytymään ties millaista aines-
ta, eikä liioin anarkisteista, jotka 
todennäköisesti tulevat tälläkin 
kertaa häiriköimään ja hyökkäile-
mään sekä kulkuetta että poliisia 
vastaan, Halla-aho huomautti.

Ministerit erikoisessa 
mielenilmauksessa

Halla-aho muistutti, että taan-
noisessa Peli poikki -mielenilma-
uksessa esiintyi plakaatteja, joissa 
vaadittiin ”poliisin murskaamis-
ta ynnä muuta sosialistista vallan-

kumousta”.
- Siellä seassa marssivat myös 

pääministeri Sipilä ja valtiovarain-
ministeri Orpo.

Peli poikki -mielenilmauksen, 
Meillä on unelma -konsertin ja ko-
hutun lastentapahtuman järjestä-
jä Aleksi Pahkala jäi nolosti kiinni 
valehtelusta, kun hänen suljetus-
sa Facebook-ryhmässä kirjoitta-
mansa päivitys paljasti lastenta-
pahtuman tarkoituksena olleen 
612-marssin estäminen Töölönto-
rilla, vaikka mies oli julkisesti va-
kuuttanut päinvastoin.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisten 
kansanedustajat 
kertovat.

SUOMESSA parasta ovat suoma-
laiset.
Juho Eerola

SUOMI on itsenäinen valtio, vielä. 
Siitä on maksettu kova hinta, joten 
meidän jälkipolvien tehtävänä on 
pitää huolta kansalaistemme tur-
vallisuudesta myös tulevaisuudes-
sa. Omat erikoispiirteemme kan-
sakuntana ja kulttuurissamme on 
rikkaus. Samoin kuin luontomme 
kauneus tuhansine järvineen, met-
sineen ja tuntureineen.
Ritva “Kike” Elomaa

PUHDAS ja upea luonto. Turvalli-
nen ja pieni, mutta ketterä maa. 
Harvinaislaatuinen ja sisukas kan-
sa, joka puhuu maailman kaunein-
ta kieltä.
Laura Huhtasaari

VAPAA, tasa-arvoinen ja turvalli-
nen maa, joka tarjoaa hyvän koulu-
tuksen ja mahdollisuuden opiskel-
la. Huippututkimuksen ja tieteen 
maa, esimerkkinä syöpätutkimus, 
joka on ensiarvoista. Hyvä tervey-
denhuolto. Järvet, metsät, luonto. 
Neljä vuodenaikaa. Perinteet. 
Arja Juvonen  

SUOMESSA on maailman paras ve-
sijohtovesi. Vesi on puhdasta ja juo-
makelpoista.
Rami Lehto

MAA, jolla on kaunis, puhdas ja 
monipuolinen luonto sekä ainut-
laatuiset suomalaiset sisupussi-ih-
miset. Arvostan, että Suomessa on 
tilaa vetäytyä myös halutessaan yk-
sinäisyyteen. Suomalainen tarvit-
see omaa tilaa, vaikka arvostaa per-
hettään ja ystäviään. 
Leena Meri

YHÄ levottomammassa maailmas-
sa Suomi ei saa unohtaa juuriaan. 
Maamme on perustettu kristillisil-
le arvoille: rehtiys, työ ja lähimmäi-
senrakkaus. Satavuotias Suomi on 
saanut kokea siunausta ja saam-
me vastakin, kunhan emme kään-
nä selkäämme Raamatun arvoille ja 
Jumalalle. 
Mika Niikko

SUOMALAISET ovat ahkeraa, vaati-
matonta ja työteliästä kansaa. Suo-
malaisen antamaan lupaukseen voi 
yleensä luottaa. Suomen luonto on 
kaunis ja puhdas, ja sitä tulee vaalia 
myös tuleville sukupolville.
Sami Savio

SUOMI on aina ollut paras maa elää 
suomalaisittain. Isänmaa ja äidin-
kieli ovat puolustamisen arvoisia. 
Velvollisuutemme on säilyttää suo-
malaisten itsenäisyys, työ ja hyvin-
vointi myös tulevina vuosina.
Jani Mäkelä

vaisuudesta. Työllisyyden nä-
kymät, mutta myös halu vai-
kuttaa omaan elämänpiiriinsä 
ja yhteiskuntaan, he vastasi-
vat. On hienoa, että nuorilla 
on halu tarttua asioihin.

Tehdään kaikkemme, että 
maamme tarjoaa lapsillem-
me ja nuorillemme koulutus-
ta, työtä, mahdollisuuksia ja 
uskoa tulevaisuuteen. Anne-

taan heille tukea ja läsnäoloa. 
Kuullaan ja nähdään heidät. 
Tehdään kaikkemme syrjäy-
tymisen ennaltaehkäisemi-
seksi. Luodaan ympärillem-
me tasapainoa. Kodeista 
kaikki lähtee.

Perussuomalaiset toivo-
vat, että eduskunnan lah-
ja satavuotiaalle Suomelle, 
eli Itsenäisyyden juhlavuo-

den lastenrahaston säätiö, tu-
kee tekemänsä tutkimus- ja 
vaikuttamistyön kautta las-
temme ja nuortemme kas-
vua tasapainoisiksi aikuisiksi. 
Säätiön syntymäpäivälahja-
na saamat resurssit antavat 
meille luvan odottaa säätiön 
tekemältä työltä vaikuttavia 
tuloksia tällä saralla.

Isänmaata on 
rakennettava ja 
puolustettava

Toivottakaamme rakkaalle 

isänmaallemme paljon onnea 
ja valoisaa tulevaisuutta. Puo-
lustakaamme tätä tuhansien 
järvien ja metsien maata, sen 
puhdasta luontoa ja kansaa. 
Pitäkäämme Suomen maasta 
hyvää huolta, rakentakaam-
me sitä yhdessä. Sillä on ole-
massa vain yksi Suomi – se on 
tällä hetkellä meidän, mutta 
me jätämme sen tuleville su-
kupolville.

PERUSSUOMALAISTEN 
      EDUSKUNTARYHMÄ
      KUVAT LEHTIKUVA
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Kauko Ritaluoma oli toisessa jatkosodassa Ve-
tehinen-nimisen sukellusveneen miehistössä 
ja vuoden ajan merimiinojen raivaajana. Kun 
jatkosodan rauha julistettiin vuonna 1944, 
Kauko tuli Helsinkiin – ja jäi asunnottomaksi.

JATKOSODAN rauhan ju-
listamisesta on nyt kulunut 
73 vuotta. Kauko Ritaluoma 
istuu Kustaankartanon palve-
lukeskuksen verannalla pyö-
rätuolissaan ja pyörittelee 
peukaloita sylissään. 

- Harmittaa vieläkin, kuin-
ka ikävästi elämä sodan jäl-
keen alkoi.

Kauko oli määrätty sukel-
lusveneen miehistöstä vuotta 
ennen sodan loppumista me-
rimiinojen raivaajaksi, ja sik-
si hänen tehtävänsä jatkui-
vat vielä rauhan julistuksen 
jälkeen. 

Marraskuussa 1944 Kau-
ko käveli Lapinlahden kou-
lulle siinä toivossa, että saisi 
rankkojen sotavuosien jäl-
keen avustusta elämän perus-
tamiseen.

- Heti ovella pyydettiin rii-
sumaan takki ja lakki. Lakissa 
luki kultaisin kirjaimin sukel-
lusveneen nimi Vetehinen, ja 
mietin, että se olisi ollut hie-
no sotamuisto. Olisin halun-
nut ostaa lakin ja takin, mut-
ta minun ei annettu, Kauko 
muistelee.

Sota jätti 
kodittomaksi

Sukellusvene Vetehinen ei 
ollut enää toiminnassa, kun 
sota loppui, mutta silti ei kat-

”Nukuin 
yöni sähkö-

keskuksissa”

Sotaveteraani Kauko Ritaluoma 

jäi tyhjän päälle sodan jälkeen

sottu hyvällä, että sen ni-
mikkovaatteita olisi käytetty. 
Lakki ja takki jäi ostamatta, 
ja vaikka vaatteista luopumi-
nen oli 21-vuotiaalle sotilaal-
le ikävää, vieläkin ikävämpää 
oli tulossa.

- Kysyin tietenkin samal-
la, missä voisin asua, mut-
ta kaikki asunnot ja hotellit 
olivat kuulemma täynnä. En 
saanut asuntoa tai muuta yö-
sijaa, Kauko kertoo.

Ensimmäisen yönsä sodan 
jälkeen veteraani vietti ulko-
na. Seuraaville öille hän sai 
”yösijan”.

- Olin Helsingin energia-
laitoksen asentajaoppilas, 
ja sain sähkömiesten yleis-
avaimen. Pääsin sillä kaik-
kiin sähkökeskuksiin, joissa 
sitten vietin yöt. Olin tieten-
kin tosi pahoillani, koska en 

saanut asuntoa. Helsinki oli 
asunnottomalle tosi haasta-
va paikka.

- On sodasta hyviäkin muis-
toja. Anoin vapaaehtoisena 
sukellusveneen miehistöön. 
Muistan, kun sukellusveneen 
päällikkö tuli puhuttelemaan 
meitä alokkaita, ja sanoi, että 
tarvitaan hyviä miehiä. Minä 
olin heti valmis, Kauko ker-
too.

Vain kaksi jäljellä

Jokaiseen viiteen sukellus-
veneeseen kerättiin yhteensä 
120 miestä, ja Vetehisessä oli 
30 hengen miehistö.

- Meillä oli tosi kiva poruk-
ka. Vielä keväällä sukellus-
veneen sotaveteraaneja oli 
kolme elossa, kunnes Pau-
li Salonius menehtyi. Jäljel-
lä ovat siis enää minä ja Lau-
ri Puonti. 

Sukellusveneiden sotavete-
raaneilla oli monta vuotta ta-
pana kerääntyä joka kuun vii-
meisenä torstaina Helsingin 
Töölössä sijaitsevaan Mam-
ma Rosa -ravintolaan. Viime 
näkemisestä on jo aikaa, mut-
ta Kauko muistaa, kuinka he 
aina juttelivat sodan ikimuis-
toisimmista hetkistä.

Valtava 
pamahdus

Vuosien aikana Kauko on 
kertonut tarinat monen mon-
ta kertaa ja muistaa ne pieniä 
yksityiskohtia myöten.

- Vuonna 1942, lokakuun lo-
pulla ajoimme Vetehisen ja 

Vesihiisin kanssa yöllä etsi-
mässä venäläistä sukellus-
venettä. Sama vene oli nel-
jä päivää aiemmin hätyytellyt 
yhtä suomalaista kauppave-
nettä. Oli hyvin pimeä yö, ja 
se tietenkin haittasi etsintö-
jä. Majakan valoja ei palanut, 
eikä mantereen valoja näky-
nyt, Kauko kertoo.

Matka eteni sähköllä, jotta 
venäläiset eivät olisi kuulleet 
sukellusveneen koneen ääniä. 

Yhtäkkiä kuului valtava pa-
mahdus. Vesihiisi oli am-
punut torpedolla venäläistä 
sukellusvenettä neljän kilo-
metrin päästä ja osunut.

- Räjähdys näkyi kauempa-
na edessä. Ajoimme Vesihii-

Kauko ihmettelee vieläkin, kun kaupunki vei häneltä 
rivitalon edestä pyörätuolille tarkoitetut porrasliuskat 
vuonna 2009. - Tähän kysymykseen etsin edelleen vasta-
usta. Minulta ei silloin kysytty mitään, enkä sitten enää 
päässyt omin voimin kotiini sisään.
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sin perässä sinne, ja lähempä-
nä huomasimme, että vedessä 
oli vielä miehiä, Kauko ker-
too. 

94-vuotias veteraani pitää 
välillä taukoa voimia keräten.

- Siellä ne venäläiset uis-
kentelivat öljyn seassa. Pääl-
likkö huusi, että tuokaa kan-
simiehille pistoolit. Silloin 
yksi matruusi kysyi päälliköl-

tä, että ei kai me nyt heti niitä 
ammuta. Päällikkö sanoi, että 
ei ammuta, yritetään saada ne 
ylös merestä, riisutaan ja ote-
taan vangeiksi.

”Venäläisten vene 
pyörähti ympäri”

Jännitysnäytelmä jatkui vii-
kon päästä. Vesihiisi ja Vete-

hinen olivat jälleen pilkko-
pimeällä merellä etsimässä 
vihollisia, kunnes he näkivät, 
kuinka venäläisten sukellus-
vene tuli kohti. 

- Yhtäkkiä vene oli 200 
metrin päässä meistä! Pääl-
likkö antoi komennon ampua 
torpedolla, Kauko muistelee.

Kaikkien ihmetykseksi tor-
pedo meni ohi.

- Vain muutama metri välis-
sä ja se ei osunut! Voi kyllä se 
harmitti!

Toinenkin torpedo laukais-
tiin, mutta sekin meni ohi. 
Kapteeni käski miehiä tulit-
tamaan venäläisiä tykeillä.

- Sitten kapteeni sanoi, että 
ajetaan venäläisten päälle. 
Koneet suurinta eteen, pitä-
kää kiinni, huusi kapteeni. 
Minä tarrasin veneen vaije-
reista kiinni, Kauko kertoo ja 
ottaa huomaamattaan kiinni 
lähimmästä kaiteesta.

- Törmäys oli valtava. Sitten 
näin, kun venäläisten vene 
pyörähti allamme ympäri ja 
mietin vain, että siinä meni 
akkuhapot venäläisten nis-
kaan. Kaikki kunnia heidän 
muistolleen.

Ei myönnetty 
rintamamiestonttia

Sodan loputtua Kauko oli 
21-vuotias, ja kun asuntoa ei 
löytynyt, nuori mies nukkui 
monta vuotta sähkökeskuk-
sissa. Jostain syystä Kaukol-
le ei myönnetty edes rintama-
miestonttia, johon hän olisi 
voinut itse rakentaa talon.

- Olisimme tehneet hienon 
talon kirvesmies-isäni kans-
sa. Mutta ei, ei saatu tonttia, 
Kauko harmittelee.

Vuonna 1948 Kauko meni 
naimisiin elämänkumppanin-
sa kanssa, mutta vieläkään ei 
ollut kotia.

- Majailimme invalidiky-
län puutalon vintillä. Ei sitä 
kodiksi voinut kutsua, mut-

ta siellä me kuitenkin saa-
tiin olla. 

”Täällä on 
viihdyttävä”

Vasta vuonna 1952, kah-
deksan vuotta rauhan julis-
tamisen jälkeen, Kauko sai 
Arava-rahoitteisen rivitalon 
Maunulasta. Asunto ei ollut 
hyvässä kunnossa, mutta se 
oli silti oma koti.

- Meidän kaksivuotias poi-
ka juoksi yläkertaan ja huu-
si ”meidän oma koti, meidän 
oma koti!”, Kauko muiste-
lee hymyillen, mutta vakavoi-
tuu sitten.

Vuonna 2009 Kaukon vai-
mo menehtyi ja Kauko joutui 
muuttamaan palvelutaloon.

- Täällä on viihdyttävä, 
muuta vaihtoehtoa ei ole. Ko-
tia minulla ei enää ole.

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN JA
      KAUKO RITALUOMAN ALBUMI

“Vielä keväällä 

sukellusveneen

sotaveteraaneja 

oli kolme elossa.”

Kaukosta tuntuu, ettei 
sotaveteraaneja muis-
teta. Hyvää mieltä tänä 
päivänä tuovat muistel-
mat aiemmista vuosista. 
Kyllä meitäkin pitäisi 
muistaa, vaikka olem-
mekin vanhoja.
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Hallituksen valinnanvapausesitys on parai-
kaa lausuntokierroksella. Eri alojen asian-
tuntijat ovat todenneet, että soteuudistuksel-
le asetetut alkuperäiset tavoitteet eivät tule 
toteutumaan. Pahimpina pelkoina ovat julki-
sen terveydenhuollon vakava rapautuminen, 
kustannusten kasvu ja tosiasiallinen hoidon 
saannin vaikeutuminen.

VALINNANVAPAUTTA, 
erityisesti asiakasseteliä, lä-
hestytään itsetarkoituksena. 
Poliitikot väittävät saaneensa 
kansalta mandaatin toteuttaa 
mikä tahansa uudistus, joka 
perustuu valinnanvapaudelle, 
koska suurin osa suomalaisis-
ta kannattaa valinnanvapaut-
ta. Kansalaisilla ei kuitenkaan 
oikeasti ole käsitystä siitä, 
mitä on tapahtumassa – tä-
mäkin tietysti palvelee asi-
aa ajavia tahoja, perussuoma-
laisten puheenjohtaja Jussi 
Halla-aho kritisoi.

Yritetään korjata 
asioita, jotka eivät 
ole rikki

Kansainvälisten vertailu-
jen mukaan Suomen soteme-
not eivät ole poikkeuksellisen 
korkeat, varsinkaan erikois-
sairaanhoidon osalta, joka 

toimii muutenkin erittäin hy-
vin.

- Missään muualla maa-
ilmassa ei ole tehty tällais-
ta uudistusta. Edes se, mitä 
Ruotsissa on tehty, ei toimi. 
Kaikkein järjettömintä Suo-
men uudistuksessa on se, että 
siinä yritetään korjata asioi-
ta, jotka eivät ole rikki. Pe-
rusterveydenhuollon jonoja 
voidaan lyhentää muilla ta-
voin kuin luomalla yksityis-
ten suuryritysten pussiin pe-
laava ylimitoitettu uudistus, 
jota kauniisti kutsumme ”va-
linnanvapaudeksi”, Halla-aho 
jatkaa.

Veronmaksajien 
miljardit yksityisiin 
taskuihin

Muun muassa Valtionta-
louden tarkastusvirasto on 
tuonut julki, että soteuudis-

Hallituksen miljardien 
valinnanvapausvedätys 
on katastrofi

tukselle asetetut säästötavoit-
teet ovat myös epärealistisia. 
Työntekijöiden vuoto yksityi-
selle sektorille nostaa palk-
koja ja lisää kustannuksia. Sa-
malla maakunnan on pakko 
taata lakisääteiset palvelut, 
oli alueella yksityisiä tuotta-
jia tai ei. Miljardeja suoma-
laisten veronmaksajien rahaa 
siirretään yksityisille toimi-
joille.

- Maakunta eli siis lopulta 
valtio ja veronmaksajat kan-
tavat taloudellisen ja muun 
vastuun yksityisten yritys-
ten edesottamuksista. Kah-
den kerroksen palvelut eivät 
ole häviämässä, päinvastoin. 

Hyvätuloisilla ja hyvinvoi-
villa menee jatkossa entis-
tä paremmin. Monilla muilla, 
etenkin suurten kaupunkien 
ulkopuolella, yhä huonom-
min, Halla-aho tiivistää uu-
den mallin ongelmat.

- Kyseessä on valtava talou-
dellinen ja sosiaali- ja ter-
veyspoliittinen keikaus. Ei 
sitä voi tiivistää sloganeihin, 
joilla hallitus yrittää saada 
kansalaisia uskomaan tähän-
kin vedätykseen. Kokoomuk-
sen innokkuus ja motiivit on 
helppo ymmärtää, mutta hal-
lituksessa on kaiketi pari 
muutakin puoluetta, Halla-
aho huomauttaa.

Yritetään 
korjata asioita,
jotka eivät 
ole rikki.

Perussuomalaiset sotesta:

ON ollut hirveää nähdä leipä-
jonojen kasvavan Suomessa. 
Hallituksen olisi aika pysähtyä 
miettimään, miten nyt orasta-
van talouskasvun hyötyjä ohjat-
taisiin myös köyhemmälle kan-
salle, sanoi perussuomalaisten 
kansanedustaja Ville Tavio.

- Perussuomalaisten politiikka 
lähtee liikkeelle suomalaisten 
turvallisuudesta ja inhimillisyy-
destä, minkä nykyinen hallitus 
on osittain valitettavasti unoh-

tanut. Eriarvoistumisesta on 
syytä olla todella huolissaan ja 
myös toimia konkreettisesti eri-
arvoistumisen vähentämiseksi, 
Tavio painotti.

Vihervasemmiston 
ratkaisut vastuuttomia

Perussuomalaiset eivät voi-
neet tukea vihervasemmiston 
välikysymystä, koska sen esittä-
mät keinot ovat hyvin erilaisia 

kuin perussuomalaisten. Kun 
SDP oli viime eduskuntakau-
della hallituksessa, johti SDP:n 
harjoittama politiikka 100 000 
uuteen työttömään. Eriarvois-
tuminen kasvoi huomattavasti 
SDP:n ollessa hallituksessa.

- Emme voineet allekirjoittaa 
tämän välikysymyksen tekstiä, 
koska siinä sivuutettiin täysin 
huono maahanmuuttopolitiik-
ka yhtenä suurimmista eriarvoi-
seen yhteiskuntaan johtavista 

Eriarvoistumisen kasvun pysäyttäminen on perussuomalaisille ensiarvoisen 
tärkeää. Tämä tuli selväksi kansanedustaja Ville Tavion pitämässä ryhmäpuheen-
vuorossa, kun eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelua eriarvoistumisesta.

PS: Veronmaksajien rahojen 
jakaminen ulkopuolisille 
ei lupaa hyvää tulevaisuutta

tekijöistä. Huono maahanmuut-
topolitiikka on eriarvoistumi-
seen läheisesti liittyvä kysymys, 
sillä se nakertaa suomalaista 
hyvinvointiyhteiskuntaa sisältä-
päin. Suomi on pieni maa, eikä 
sillä ole varaa olla koko maail-
man sosiaalitoimisto.

- Olemme yhteiskuntana tilan-
teessa, jossa sosiaaliturvaam-
me jaetaan kasvavassa määrin 
muiden maiden kansalaisil-
le. Viimeisimpänä esimerkkinä 
tästä toimii Helsingin kaupun-
ginvaltuuston päätös laittomas-
ti maassa olevien sosiaaliturvan 
laajentamisesta. Uskomatto-
man huono päätös! Tavio ih-
metteli.

Työvoiman tarveharkinta 
säilytettävä

Perussuomalaisten mielestä 
hallitus, joka ei reagoi asianmu-
kaisesti tähän järjettömyyteen, 
on unohtanut lain ja järjestyk-
sen.

- Myös EU on sisämarkkinoi-
den varjolla ulottanut lonke-
ronsa sosiaaliturvaamme, jonka 
piti olla kansallisen toimival-
lan piirissä. Nyt taas hallitus on 
alkanut puhua pääministerin 
johdolla ETA-alueen ulkopuoli-
sen työvoiman tarveharkinnan 
poistosta, joka on todella huo-
lestuttavaa suomalaisten työn-
tekijöiden kannalta.

- Perussuomalaiset eivät hy-

“Olemme 
yhteiskuntana 

tilanteessa,
jossa sosiaali-

turvaamme
jaetaan 

kasvavassa määrin
muiden maiden 
kansalaisille.”

Julkinen puoli 
riisuu itsensä

Monimutkaisessa soteuu-
distuksessa monelta on jää-
nyt huomaamatta yhteys hal-
lituksen ajaman päivystyksen 
ja erikoissairaanhoidon ra-
kenneuudistuksen sekä va-
linnanvapauden välillä. Eri-
koisalapäivystys siirretään 
siis kahteentoista laajan päi-
vystyksen sairaalaan, viiteen 
yliopistolliseen sairaalaan ja 
seitsemään muuhun.

- Suomeksi sanottuna ensin 
keskitetään julkisesti ja sit-
ten valinnanvapauden myötä 
taas hajautetaan yksityisesti. 
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Tämä koskee erityisesti leik-
kaustoimintaa. Julkinen puoli 
riisuu itse itsensä juuri mas-
siivisen yksityisille suuntaa-
vansa uudistuksen alla, häm-
mästelee perussuomalaisten 
puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo.

Lähipalvelut 
heikkenevät 
entisestään

Myös tämän uudistuksen ta-
voite on hallituksen mukaan 
yhdenvertaisten palveluiden 
saatavuuden takaaminen.

- Miten ihmeessä tämä ta-
pahtuu, kun lähipalvelut 

heikkenevät entisestään? En-
sin julkisen puolen oman toi-
minnan myötä, sitten har-
vaanasutuilla alueilla siksi, 
että yksityisille tuottajille ei 
riitä siellä tarpeeksi jaetta-
vaa ja asia kaatuu kuitenkin 
maakunnan huoleksi. Miten 
on mahdollista hokea tällaisia 
hyviä asioita, kuten yhden-
vertaisuutta, kun käytäntö 
menee koko ajan eri suun-
taan? Slunga-Poutsalo kriti-
soi.

- Se, mitä Länsi-Pohjassa ta-
pahtui, ei voinut tulla yllätyk-
senä. Onko hallitus unohta-
nut, että myös aluepolitiikalla 
on merkitystä? Vai eikö siel-

JOPA oppositiojohtajat Ant-
ti Rinne (sd.) ja Li Andersson 
(vas.) olivat perussuomalais-
ten puheenjohtaja Jussi Hal-
la-ahon kanssa samaa miel-
tä hallituksen tulevaisuudesta 
Uudenmaan Maakuntaparla-
mentin sotepaneelissa.

Hallituskriisi koittaa, jos va-
linnanvapauslaki kaatuu pe-
rustuslakivaliokuntaan tai 
asiantuntijalausuntoihin.

- Kaikkien rehellinen mieli-
pide on, että hallituksen hen-
ki on huono, Jussi Halla-aho 
totesi ja toisti epäilynsä pre-
sidentinvaaleja mahdollisesti 
seuraavasta hallituskriisistä.

Halla-ahon mielestä soteuu-
distuksessa on kyse kokoo-
muksen tavoitteesta siirtää 
rahaa terveydenhuoltoalan 

jättiyrityksille ja keskustan ta-
voitteesta toteuttaa maakun-
tauudistus, jotka toteutu-
vat joko molemmat tai eivät 
kumpikaan. Kokoomuksen 
haikailema valinnanvapausla-
ki on vastatuulessa.

Halla-aho uskoo, että ke-
väällä presidentinvaalien jäl-
keen kokoomus katsoo gal-
lupit, ja päättää sen mukaan 
kannattaako jatkaa kitkutta-
mista keskustan ja sinisten 
kanssa. 

Li Anderssonin mukaan ko-
koomuksen valinnanvapaus-
laki voi kaatua yhtä lailla pe-
rustuslakivaliokuntaan kuin 
asiantuntijalausuntoihin.

- On hallituskriisin ainek-
sia ensi keväänä, Andersson 
komppasi Halla-ahoa.

Keväällä odottaa 
hallituskriisi?

- Mitä pidempään epävarmuus ja hallituksen poukkoilu jatkuvat, sitä paremmat mah-
dollisuudet yksityisillä toimijoilla on, Slunga-Poutsalo sanoo.

“Yksityiset kyllä 

tulevat haaskalle ihan

pyytämättäkin.”

väksy tällaista kehitystä, joka 
heikentää kansan sisäistä so-
lidaarisuutta. Vain kansan si-
säinen solidaarisuus toimii 
eriarvoisuutta vähentävästi. Ve-
ronmaksajien rahojen jakami-
nen ulkopuolisille ja ulkomaille 
ei lupaa hyvää tulevaisuutta, Ta-
vio muistutti.

Asumisen 
halpuutuksen 
paketti

Asumisen hinta syö ostovoi-
maa suomalaisilta kohtuutto-
masti. Varsinkin suomalaisen 
köyhän ahdinko kasvaa asumi-
sen kustannusten nousun myö-
tä. Perussuomalaiset pyytävät 
eduskuntaa suhtautumaan asi-
aan vakavasti.

- Asumisen hinnan nousua tu-
lisi pyrkiä kaikin tavoin estä-
mään, mutta hallitus toimii asu-
misen kustannuksia nostavasti, 
esimerkiksi nostaessaan läm-
mityspolttoaineiden verotus-

ta. Tämä vaikuttaa myös kauko-
lämmön hintaan.

Perussuomalaiset esittivät 
vaihtoehtobudjetissaan asumi-
sen hinnan halventamista.

- Hallituksen tulisi perua läm-
mityspolttoaineiden vero, ku-
ten se perui opposition pai-
nostuksesta kiinteistöveron 
korotuksen. Samoin hallituksen 
tulisi puuttua välittömästi tör-
keisiin sähkönsiirron hintoihin 
ja niiden jatkuviin korotuksiin, 
perussuomalaiset vaativat.

Sote-uudistus 
epäonnistumassa 
surkeasti

Etenevät sote- ja maakun-
tauudistus uhkaavat suoma-
laisten yhdenvertaisuutta. Pe-
russuomalaiset tahtovat pitää 
koko maan asuttuna.

- Tahdomme lapsille lähikou-
luja ja laadukasta tasapuolis-
ta koulutusta kautta maan. 
Tahdomme pitää huolen jo-

kaisen suomalaisen lähipalve-
luista. Monet puolueet tuntu-
vat vannovan tätä samaa tässä 
salissa, mutta toimivan tosiasi-
allisesti kuitenkin toisin. Perus-
suomalaiset tahtovat keskittyä 
aidosti palveluiden hajauttami-
seen, eivätkä vain niiden kes-
kittämiseen. Toimivat sosiaa-
li- ja terveyspalvelut ovat olleet 
hyvinvointiyhteiskuntamme 
kulmakivi.

- Nykyinen hallitus on otta-
nut nämä ihmisille tärkeimmät 
palvelut vain pelinappuloiksi 
omassa poliittisessa pelissään. 
Nykyinen hallitus on laittanut 
omat poliittiset agendansa ja 
intressinsä jopa kansanterve-
yden edelle, kun se ajaa täysin 
surkeaa uudistusta eteenpäin 
väkisin, Tavio moitti ja huo-
mautti, että toimivien sote-pal-
veluiden menettäminen eriar-
voistaa Suomea enemmän kuin 
mikään aiemmin kokemamme.

Perussuomuomalaiset esitti-
vät hallitukselle seuraavaa epä-

luottamuslausetta: eduskunta 
katsoo, että hallituksen poli-
tiikka Suomen kansalaisten eri-
arvoistumisen vähentämiseksi 
on epäonnistunut eikä hallitus 

näin ollen enää nauti eduskun-
nan luottamusta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Suomalaisten leipäjonot kasvavat, kun hallitus jakaa vero-
varoja ulkomaille ja ulkomaalaisille.

lä ymmärretä, että yksityiset 
kyllä tulevat haaskalle ihan 
pyytämättäkin?

”Markkinat voi 
avata kerran”

Slunga-Poutsalo muistuttaa, 
että koko ”sotesäätö” toimii 
jo itsessäänkin markkinatoi-
mijoiden eduksi.

- Mitä pidempään epävar-
muus ja hallituksen poukkoi-
lu jatkuvat, sitä paremmat 
mahdollisuudet yksityisillä 
toimijoilla on.

Perussuomalaiset kritisoi 
soteuudistusta ja valinnan-
vapausesitystä voimakkaasti. 
Puolueen mukaan koko uu-
distuksen tavoitteet ovat vaa-
rassa jäädä toteutumatta.

- Markkinat voi avata ker-
ran. Vaikea sieltä on taak-
sepäin hypätä, jos alkaa 
kaduttaa, muistuttaa Slunga-
Poutsalo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA
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ja terveyspalveluiden irral-
lisuus toisistaan – eli ns. in-
tegraation puute – niin, että 
sosiaalipalveluita ei yksinker-
taista neuvontaa lukuun otta-
matta saisikaan sote-keskuk-
sesta, on yksi koko esityksen 
ongelmista.

- Mielestäni tässä on vah-
va priorisoinnin paikka. Ha-
luammeko me auttaa lapsia, 
haluammeko tehdä tulevai-
suuden politiikkaa? Vai odo-

ISO joukko sosiaalityönteki-
jöitä on allekirjoittanut ad-
ressin, jolla pyritään saamaan 
päättäjien ja muun yhteis-
kunnan huomio lastensuo-
jelun lähes kroonistuneisiin 
ongelmiin. 

Perussuomalaiset seuraa 
huolestuneena merkillistä 
poukkoilua, jossa lastensuo-
jelun kriisi nousee aina otsi-
koihin, kun jotakin kamalaa 
tapahtuu, mutta konkreetti-
set parannukset jäävät vähäi-
siksi. Miksi hätähuutoja ei 
kuulla?

- Ennaltaehkäiseviin toi-
miin ja perheiden palveluihin 
ei satsata tarpeeksi riihikui-
vaa. Kun joudutaan turvautu-
maan huostaanottoon, ollaan 
jo erittäin suurissa ongelmis-
sa, niin inhimillisesti kuin ta-
loudellisestikin, toteaa perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Juho Eerola.

Perheitä uhkaava 
kierre katkaistava

Perussuomalaiset kannattaa 
erilaisia lasten- ja perhepal-
veluiden uusia toimintamal-
leja, mutta muistuttaa, että 
nämä eivät itsessään ole mi-
kään taikatemppu. Jos henki-
löstöä ei vain ole riittävästi ja 
se olemassa olevakin uupuu 
kohtuuttoman taakan alle, ei-
vät asiaa auta uudet käytän-
teet tai sosiaalityön ammatti-
laisille sälytettävät yhä uudet 

Miksi lasten 
hätähuutoja 
ei kuulla?

byrokratian työt.
- Ruohonjuuritason ennal-

taehkäisevä työ on kaiken A 
ja O. Laitettu raha maksaa it-
sensä monin verroin takaisin, 
jos se onnistuu katkaisemaan 
perheitä uhkaavan kierteen, 
muistuttaa Eerola.

- Toivon myös, että hallituk-
selta pian eduskuntaan saa-
puva esitys lasten huolto- ja 
tapaamislain uudistamises-
ta ottaa aiempaa paremmin 
huomioon myös ne tilanteet, 
joissa lapsi on vaarassa jou-
tua vanhempien välisen ero-
riidan kiistakapulaksi.

Sote-uudistus 
menossa harhaan

Lisää haastetta asiaan tuo 
lausuntokierroksella oleva 
valinnanvapausesitys ja koko 
sote-uudistus. Perussuoma-
laiset pahoin pelkää, että pa-
rannusta asiaan ei ole tulossa.

- Valitettavasti koko sote-
uudistus näyttää menevän 
näiltäkin osin harhaan. Pal-
jon tukea tarvitsevien perhei-
den palvelu muuttuu entistä 
katkonaisemmaksi eikä ma-
talan kynnyksen nopea puut-
tuminen ongelmiin tule hel-
pottumaan, Eerola toteaa.

Haluammeko 
auttaa lapsia?

Perussuomalaiset muistut-
taa, että sosiaalipalveluiden 

”Kun joudutaan 
turvautumaan

huostaanottoon, 
ollaan jo erittäin 

suurissa ongelmissa,
niin inhimillisesti kuin 

taloudellisestikin.”

tammeko todella vain seu-
raavia surullisia lööppejä ja 
teemme miljardeja nieleviä 
uudistuksia, joista ei ole mi-
tään hyötyä? Eerola kysyy.

Tilanne on 
kestämätön

Kansanedustaja Arja Juvo-
nen vaatii hallitukselta välit-
tömiä kriisitoimia, jotta las-
tensuojelun resurssit saadaan 
Suomessa kuntoon.

- Hallitus ei ole, lastensuo-
jelusta tulleista hätähuudois-
ta huolimatta, onnistunut 
vastaamaan lastensuojelun 
tilanteeseen, vaan on jäänyt 
pyörittelemään sotea ja valin-
nanvapautta, jonka keskellä 
sosiaalihuollon ja lastensuo-
jelun tilanne on jäänyt täysin 
syrjään, Juvonen paheksuu.

Juvonen huomauttaa, että 
lastensuojelun tilanne on 

kriisiytynyt ja kestämätön. 
Vantaan lastensuojelun tilan-
ne nousee toistuvasti esiin 
kaoottisena ja ruuhkaisena.

- Lastensuojelun työnteki-
jät, he jotka tekevät työn siel-
lä ytimessä, lähestyvät jatku-
vasti päättäjiä huolestuneilla 
viesteillä. Miksi ihmeessä 
hallitus ei vastaa pikaisesti 
heidän hätäänsä?

Syrjäytyneiden 
joukko kasvaa

Juvosen mielestä alalle tu-
lee nyt välittömästi käynnis-
tää sekä lisäkoulutusta että 
uusia ylimääräisiä koulutus-
paikkoja ja koulutuksen on 
alettava heti.

- Ei ole enää aikaa odottaa. 
Ala tarvitsee osaavaa työvoi-
maa, mutta alan houkutte-
levuutta ja työoloja on myös 
parannettava. Ala on raskas-

Perussuomalaiset kysyvät, kuinka monta 
tragediaa pitää tapahtua, jotta lastensuo-
jeluun satsataan riittävästi.

Lastensuojelun työntekijät 
huolestuneita vakavasta 
tilanteesta

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Juho Eerolan mukaan ta-
soristeysten sulkeminen tai muut-
taminen vartioiduksi eivät voi olla 
ainoita realistisia ratkaisuja turval-
lisuuden parantamiseksi. Hänen 
mukaansa niiden toteuttaminen 
veisi vuosikymmeniä. Tänä aika-
na ehtisi sattua lisää kohtalokkaita 
onnettomuuksia.

- Näkyvyyden parantaminen 

puustoa ja muita esteitä poista-
malla sekä hidasteiden rakentami-
nen tasoristeysten yhteyteen voisi 
olla nopeampi ja kustannustehok-
kaampi toimenpide ehdotettujen 
puomijärjestelmien sijasta, Eero-
la toteaa.

Eerola jätti aiheesta kirjallisen ky-
symyksen, jossa hän kysyy ministe-
ri Anne Berneriltä, onko tasoristeys-
ten turvallisuutta analysoitaessa 

huomioitu kevyemmät, kustan-
nustehokkaammat ja nopeammin 
toteutettavissa olevat ratkaisut. 
Tällaisia olisivat hidasteet ja suoja-
teiden korotukset.

- Kun tilannenopeus saadaan riit-
tävän alhaiselle tasolle, voidaan 
merkittävästi parantaa havainto-
kykyä.

Eerola: Kevyempiä turvaratkaisuja tasoristeyksiin 

Perussuomalaiset vaativat 

lisäresursseja lastensuojeluun
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TÄMÄ kansalaisten kannal-
ta todella epäpyhä vallan ja 
rahastuksen allianssi tuhoaa 
suomalaisen poliittisen uskot-
tavuuden, kansanedustaja Teu-
vo Hakkarainen totesi Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin piirikokouksessa Kauha-
valla.

- Kepulle on tärkeää raken-
taa keinotekoinen 18 maakun-
nan hallinto. Luonnollisin maa-
kuntauudistus olisi toteuttaa         
12 maakuntaa nykyisen man-
ner-Suomen vaalipiirijaon poh-
jalta. Jos hallinnollisesti tai ta-
loudellisesti Oulun, Vaasan ja 
Savo-Karjalan vaalipiireistä tuli-
si liian suuret, niin sitten järkevä 
jako olisi 15 maakuntaa.

Kepu taistelee 
vallasta

Hakkaraisen mukaan kes-
kustassa on laskettu vaalima-
temaattisesti, että tällä jaol-
la puolue saa selvästi ylivallan 
maakuntahallintojen kautta, 
kävi eduskuntavaaleissa miten 
tahansa.

- Kun kepu joutuu oppositi-
oon, niin maakuntahallinnon 
kautta se jarruttaisi ja vesittäisi 
hallituksen kaikkia uudistusesi-
tyksiä. Kepu taas hallituksessa 
ollessaan säätelee rahahanal-
la maakuntien toimintaa, koska 
niiden tulonlähteinä ovat val-
tion rahoitus sekä asiakas- ja 
käyttömaksut.

Kokoomus hamuaa 
miljardeja

Hakkarainen huomauttaa, et-
tei maakunnilla ole muita mer-
kittäviä tulonlähteitä. Valtio voi 

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Teuvo 
Hakkarainen sanoo hallituksen pysyvän pystyssä vain liimalla, jonka 
raaka-aineita ovat valta ja rahastus.

Kepu himoitsee valtaa, 
kokoomus käärii rahat

Hakkarainen maakuntauudistuksesta: 

ta ja erilaisia haasteita tulee 
vastaan päivittäin. Ja kyllä, 
me puhumme myös palkka-
uksesta ja palkkaamisesta. 
Henkilöstöä on palkattava, 
eikä mentävä riman alitse 
koko ajan ja haastavasta ja 
raskaasta työstä on saatava 
myös kunnon palkka.

- Olemme juuri kuulleet, 
että Suomessa on liki 70 000 
syrjäytynyttä alle 30-vuoti-
asta nuorta. Tämän luvun 
olisi tullut herättää minis-
terit ja hallitus jo pikaisesti 
toimiin. Elämän eväät kasa-
taan lapsuudessa ja varhai-
sen avun ja puuttumisen 
malli tulee olla ehdoton hy-
vinvointivaltiossa Suomi, 
Juvonen toteaa.

Ei enää selvityksiä, 
vaan toimia

Juvonen muistuttaa, että 

sote-uudistuksen ja valin-
nanvapauden keskiössä on 
syytä olla erittäin huolestu-
nut myös lastensuojelupal-
velujen kohtalosta.

- Lastensuojelu tulee nos-
taa soten ytimeen. Sosiaa-
lipalvelujen neuvonta on 
jäämässä sote-keskuksille, 
mutta toiminta maakunnille. 

Mihin lastensuojelu kuu-
luu? Miten lastensuojelu 
järjestetään tulevissa palve-
luissa, kun niitä ei edes nyt 
saada kuntoon? Miksi las-
tensuojelun tilannetta ei 
nosteta pöydälle ja ryhdytä 
perkaamaan? 

Nyt ei ole enää aikaa sel-
vittää asioita, on toimittava, 
Juvonen painottaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA 

Surijoita ja kynttilämeri Porvoossa Lyseon 
leikkipuistossa maanantai-iltana 13. marras-
kuuta 2017. Ranskalaissyntyinen isä puukotti 
kolmivuotiaan lapsensa leikkipuistossa. 

tarvittaessa myöntää maakun-
nan maksuvalmiusongelmiin 
lyhytaikaista lainaa tai valtion-
takauksia sekä harkinnanvarais-
ta lisärahoitusta.

- Kokoomukselle on tärkein 
asia saada vaikka väkisin soten 
valinnanvapaus. Kokoomus ha-
luaa varmistaa, että ne 20 mil-
jardia euroa kanavoituvat yk-
sityisille yrityksille. Yksityisen 
voitontavoittelu menee kansa-
laisten terveyden edelle, Hak-
karainen arvostelee.

Kunnat eivät luota 
hallitukseen

Tämä on jo Hakkaraisen mu-
kaan oivallettu useilla paikka-
kunnilla ja suojaustoimet ovat 
alkaneet. Meri-Lapin kunnat 
päättivät kunnallista itsehallin-
to-oikeutta hyväksi käyttäen 
varmistaa laajan terveydenhoi-
don säilyttämisen kuntalaisia 
lähellä ja ulkoistivat toiminnot 
Mehiläiselle.

- Kunnat eivät luota hallituk-
seen, vaan tekevät itse omat 
ratkaisunsa nyt, kun siihen on 
vielä mahdollisuus. Uskon, että 
Meri-Lapin malli leviää laajalti. 
Sote-ministerit eivät näytä ym-

märtävän kansalaisten hätää. 
Hallituksen mallissa kiireellis-
tenkin sairas- tai tapaturmahoi-
topaikat karkaavat kymmenien, 
jopa satojen kilometrien pää-
hän. Kuka ottaa vastuun, jos lii-
an pitkät hoitoonpääsymatkat 
johtavatkin pysyvään vammau-
tumiseen tai jopa kuolemaan? 
Hakkarainen kysyy.

Sote-uudistus tehtävä 
potilas edellä

Hakkaraisen mielestä suoma-
laisten on valmistauduttava en-
nenaikaisiin vaaleihin, koska 
niin sote kuin maakuntauudis-
tuskin ovat niin levällään, että 
hallituksen työ tulee kriisiyty-
mään alkukeväästä ja hallituk-
sen hajoaminen ennen juhan-
nusta on todennäköistä.

- Perussuomalaiset ovat hal-
litukselle todellinen vastavoi-
ma. Meidän mielestämme maa-
kuntauudistus tulee tehdä niin, 
että se vahvistaa kunnallista it-
sehallintoa ja luo alustan kan-
salaisten tarvitsemille palveluil-
le. Siksi maakuntauudistusta 
ei pidä uhrata valtapoliittisel-
le alttarille. Maakuntia voi olla 
korkeintaan 15 ja itsehallinnon 
varmistamiseksi maakunnilla 
on oltava verotusoikeus.

- Sote-uudistus on tehtävä 
potilaan tarpeet edellä. Pää-
sääntöisesti julkinen sektori 
tuottaisi palvelut ja yksityinen 
sekä kolmas sektori täydentäi-
sivät niitä. Olennaista on, että 
sallitaan alueiden erilaisten tar-
peiden pohjalta rakentuvat 
mallit, Hakkarainen painottaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

”Kuka ottaa 
vastuun, jos liian
pitkät hoitoon- 

pääsymatkat
johtavatkin pysyvään 

vammautumiseen
tai jopa 

kuolemaan?”

PERUSSUOMALAISTEN puo-
luetyömies Matti Putkonen 
kertoi puolueen jäsenkehi-
tyksestä järjestämällään tuu-
maustunnilla.

- Puoluekokouksemme aika-
na jäsenmäärämme oli 9 486 

ja nyt 10 954 eli nettokasvu 
on 1 468. Kun puoluekokouk-
sen jälkeen on eronnut 616, 
niin puoluekokouksen jälkeen 
on tullut kaikkiaan 2084 uutta 
jäsentä, Putkonen jäsensi.

Lisäystä on 15,4 prosenttia.

Perussuomalaisten 
jäsenmäärä reippaassa 
kasvussa 

- Kokoomukselle 
on tärkein asia saa-
da, vaikka väkisin 
soten valinnanva-
paus, Hakkarainen 
sanoo.
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Perussuomalaisten kansanedustaja, diplomi-
insinööri Sami Savio kritisoi voimakkaasti 
kokoomuksen kansanedustaja Juhana Var-
tiaisen Helsingin Sanomissa esittämää näke-
mystä, jonka mukaan suomalaisista työttö-
mistä vain noin 40 000 voisi työllistyä. 

SAMASSA haastattelussa 
(HS 18.11.) Juhana Vartiai-
nen (kok.) totesi Suomen kär-
sivän työvoimapulasta.

- Vaikka työllisyys on lähte-
nyt laskuun vasta äskettäin, 
jo useat kymmenet tuhannet 
työttömät ovat työllistyneet 
lyhyen ajan sisällä. Vartiaisen 
hihastaan ravistama luku ja 
hänen harjoittamansa työttö-
mien syyllistäminen eivät pe-
rustu tilastoihin, vaan ainoas-
taan palvelevat kokoomuksen 
taustapiirien poliittista agen-
daa, toteaa perussuomalaisten 
kansanedustaja Sami Savio.

Lääke on täysin väärä

Vartiaisen mukaan työllis-
tymisvaikeuksien syitä ovat 
muun muassa työttömien 
osaamisen puute ja kannus-
tinongelmat. Mahdollisena 
ratkaisuna esittämäänsä on-
gelmaan Vartiainen tarjoaa 
työvoiman saatavuusharkin-
nan poistamista EU- ja ETA-
alueen ulkopuolelta tulevilta 
henkilöiltä.

- Tohtori Vartiaisen tarjo-
ama lääke on täysin väärä. Jo 
nyt muun muassa johtoteh-
tävissä työskentelevät, tutki-
jat ja erityisasiantuntijat on 
vapautettu saatavuusharkin-
nan piiristä. Jos suomalais-

Perussuomalaiset 
eivät halua Suomeen 
halpatyömarkkinoita

- Lisäksi suomalaisten kou-
lutustaso on maailman mit-
takaavassa varsin korkea, 
eivätkä läheskään kaikki kan-
salaisemme työllisty tästä 
huolimatta. Ongelma vain pa-
henee, jos työmarkkinoillem-
me tulee suuri määrä heikos-
ti koulutettuja, jopa luku- ja 
kirjoitustaidottomia ihmi-
siä. Suomalaiset veronmaksa-
jat joutuisivat jälleen kerran 
maksamaan lyhytnäköisen ko-
koomuspolitiikan loppulas-
kun.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISET jätti 8. syys-
kuuta eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Leena Meren toimesta 
keskustelualoitteen sisäisestä tur-
vallisuudesta. Puhemiesneuvosto 
on nyt käsitellyt aloitteen ja päättä-
nyt, ettei aiheesta käydä ajankoh-
taiskeskustelua.

Tarkoitus oli perussuomalaisten 
mukaan keskustella ainakin kohon-
neesta terrorismin uhasta Turun is-

kun jälkeen sekä siitä, miten hallitus 
ja virkavalta voi varautua paremmin 
tilanteeseen.

- Pitkin Eurooppaa erilaisista is-
kuista on tullut valitettavasti arki-
päivää vuoden 2015 laittoman siir-
tolaisaallon myötä. Suomi ei ole 
poikkeus. On hyvin ongelmallista, 
ettei tästä ongelmasta haluta edes 
keskustella, Leena Meri ihmettelee.

Eduskuntaryhmä huomauttaa, 

että tähän mennessä keskustelu on 
ollut suljettua, kuten 6.9. järjestet-
ty puoluejohtajien, ministereiden ja 
poliisivoimien tapaaminen.

- Onko tässä nyt jotain, jota ei ha-
luta tunnustaa? Kenties se, että ter-
roriuhka johtuu vastuuttomasta 
turvapaikkapolitiikasta, kun tuhan-
sia laittomia henkilöitä katoaa maa-
han, perussuomalaisten kansan-
edustaja Mika Raatikainen kysyy.

PS: Sisäinen turvallisuus ei kiinnosta hallitusta 

“Vartiaisen teesit palvelevat 
kokoomuksen taustapiirien agendaa” 

Tarveharkinnan poisto joh-

taisi suomalaisen työttömän 

aseman heikentymiseen

ten työttömien osaamista-
so on puutteellinen, on heille 
tarjottava lisäkoulutusta aloil-
le, joille työpaikkoja syntyy, 
vastaa Savio Vartiaisen väit-
teisiin.

Lasku lankeaa 
veronmaksajille

Vartiainen myös katsoo, että 
työvoiman tarjonnan lisäämi-
nen kasvattaisi työpaikkojen 
määrää.

- Vartiaisen analyysi voi-
si sinänsä olla perusteltavis-
sa, jos uusien työntekijöiden 
osaamistaso olisi erityisen 
korkea tai jos he suostuisivat 
työskentelemään työehtoso-
pimusta alemmalla palkalla. 
Päinvastoin kuin kokoomus, 
perussuomalaiset eivät kui-
tenkaan halua Suomeen hal-
patyömarkkinoita, linjaa Sa-
vio.

”Ongelma vain 
pahenee, jos 

työmarkkinoillemme
tulee suuri määrä 

heikosti koulutettuja, 
jopa luku- ja kirjoitus-
taidottomia ihmisiä.”

Sami Savio

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Teuvo Hakkarai-
nen ihmettelee hallituksen 
intoa haalia Suomeen työvoi-
maa Euroopan ulkopuolelta.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä on jättänyt 
muutosesityksen ulkomaa-
laislakiin. Esitys täsmentäi-
si ulkomaalaislakia niin, että 
käännytyspäätöksen saaneet 
laitetaan säilöön heti ja ilman 
tapauskohtaista arviointia.

- Tämä on EU:n direktii-
vin suoran sanamuodon vas-
taista, mutta haluamme täl-
lä lakimuutoksella mitata 
kansallisesti direktiivin har-
kintamarginaalin toimivuut-
ta. Direktiivin harkintamar-
ginaalia voidaan nimittäin 
tarkastella myös valvontajär-
jestelmän kannalta, ja aina di-
rektiiviä voidaan muuttaa, 

Hakkarainen toteaa.
Hakkarainen painottaa, että 

kyse on kansallisesta edus-
ta ja kansallisesta ennakko-
valmistelusta sekä direktiivin 
tavoitteiden täytäntöön pa-
nemisesta kansallisen edun 
mukaisella tavalla.

- Tiedämme, että lakiesityk-
semme tulee herättämään 
puolesta ja vastaan railakas-
ta keskustelua. Niin pitää-
kin, koska turvapaikanhaki-
joiden jääminen tänne vailla 
oleskelulupaa on vakava ky-
symys kansalaisten turvalli-
suudenkin näkökulmasta tar-
kasteltuna.

- Puhumattakaan harmai-
den työmarkkinoiden synty-
misestä. Alipalkkaiset laitto-
mat syrjäyttävät suomalaiset 
työntekijät ja samalla he ovat 
itse riiston kohteena.

Alipalkkaiset laittomat 
syrjäyttävät suomalaiset 
työntekijät?



SOPEUTUMISELÄKETTÄ nos-
tava ex-kansanedustaja Tuija 
Nurmi (kok.) työskentelee lää-
kärinä Terveystalossa – ja hä-
nen palkkionsa on piilotet-
tu huipputulosta tekevään 
omaan yritykseen.

KEVA:n mukaan Nurmi on 
nostanut eduskunnasta pu-
donneiden kansanedustajien 
sopeutumiseläkettä yhtäjaksoi-
sesti huhtikuusta 2011 eli kuusi 
vuotta ja seitsemän kuukautta. 
Näitä esimerkkejä on muitakin.

- Kukaan muukaan ei saa ns. 
ansiosidonnaista vuosikau-
sia, vaan tavalliselta duunaril-
ta se katkeaa automaattises-
ti ja hallitus on juuri lyhentänyt 
ansiosidonnaisen päivärahan 
keston pituutta, ihmettelee pe-
russuomalaisten eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Lee-
na Meri.

- Näihin on puututtava. Muil-
ta odotetaan talkoita vyön ki-
ristykseen ja sitten löytyy näitä 
omia hillotolppia.

 
Ex-kansanedustajat 
mukaan talkoisiin

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Rami Lehto teki lakia-
loitteen jo viime vuonna so-
peutumiseläkettä nauttivien 
ex-kansanedustajien eläkkei-
den poistamiseksi.

Lehto totesi, että kansalai-
set joutuvat osallistumaan kan-
santaloutemme säästötalkoi-
siin monin eri tavoin, joten olisi 
kohtuullista ja oikeudenmu-
kaista, että nämä erityisase-
massa olevat, erityiseduista 
nauttivat ex-kansanedustajat-
kin osallistuisivat omalta osal-
taan yhteisiin talkoisiin. Asia ei 
ole edennyt.

- Koska asia ei ole edennyt, 
tein kirjallisen kysymyksen hal-
litukselle siitä, mitä se aikoo 
tehdä tämä eriarvoisuuden 
poistamiseksi, Meri kertoo.

Johtajia palkitaan, 
duunareita potkitaan

Kansanedustaja Ritva ”Kike” 
Elomaa on asiassa Meren kans-
sa samoilla linjoilla.

- Palkka maksetaan perintei-
sesti tehdystä työsuorituksesta 
ja tällaiset liian hyvät sopeutu-
misrahat eivät ole perusteltuja. 
Järjestelmän pitää turvata toi-
meentulo työttömyyden koit-
taessa, mutta rajansa kaikella.

Perussuomalaiset ovat ak-
tiivisesti vastustaneet yh-
teisten veroeurojen käyttöä 
perusteettoman suuriin sopeu-
tumiskorvauksiin. 

- Palkitsemisen pitäisi olla 
aina perusteltua ja kohtuul-
lista. Valtionyhtiöiden johdon 

palkkiot bonuksineen ovat ol-
leet usein otsikoissa. Lisäelä-
kejärjestelmät, palkat ja erilai-
set bonukset tulisi suhteuttaa 
toimialan muihin toimijoihin ja 
tuloskehitykseen.

- Jos johdon palkkiot ja edut 
paisuvat samanaikaisesti, kun 
duunariportaan edut heik-
kenevät ja porukkaa potkitaan 
työkkäriin, on jotain pahas-
ti pielessä oikeudenmukaisuu-
dentajuni mukaan, aiheesta 
toimenpidealoitteen eduskun-
nalle vuonna 2016 tehnyt Elo-
maa sanoo.

Eriarvoistuminen on 
keskeinen ongelma

Perussuomalaiset ovat puhu-
neet valtionyhtiön johdon pal-
kitsemisen kohtuullistamisen 
puolesta jo vuosia. Elomaan on 
helppo seistä puolueen kan-
nan takana.

- Eriarvoistuminen on yhteis-
kunnassamme keskeinen ajan-
kohtainen ongelma ja nämä 
ylisuuret palkkiot ovat räikeä 
esimerkki siitä, kuinka erilaiset 
taloudelliset lähtökohdat suo-
malaisilla on.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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“Ex-kansanedustajilla 
uskomattomia hillotolppia”

Perussuomalaiset luopuisivat sopeutumiseläkkeestä

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu ex-kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä 
ja siitä, kuinka monet nostavat samaan aikaan erilaisia palkkioita työstään. Viimeisimpä-
nä esimerkkinä ex-kansanedustaja Tuija Nurmi (kok.), joka nostaa sopeutumiseläkettä ja 
työskentelee lääkärinä laskuttaen työstään oman yrityksensä kautta.

LAKIMIESKANSANEDUSTAJA Ville Tavio 
kritisoi voimakkaasti kannustinloukku-
ja ja esittää niihin puuttumista verotuk-
sen keinoin. 

Veronmaksajain keskusliiton Verkko-
uutisille tekemä laskelma osoittaa, että 
1 000 euroa kuussa ansaitsevan käteen 
jäävät tulot kasvavat 700 euron suurui-
sen palkankorotuksen myötä vain 103 
euroa, koska tuet pienenevät. Laskel-
man esimerkkinä on Helsingissä yksin 

asuva ja työmarkkinatukea saava henki-
lö, jonka asunnon vuokra on 675 euroa 
kuukaudessa.

Tavio pitää nykyisiä kannustinloukku-
ja järjettöminä.

- Kannustinloukut eivät ole mikään 
luonnonvoima, jonka edessä hallitus on 
aseeton. Kyseessä on puhtaasti säädös-
kysymys. On monia mahdollisia vaihto-
ehtoja, kuten järjestelmän uudistami-
nen joko perustuloon tai negatiiviseen 

tuloveroon, mutta nopeinta ja helpoin-
ta olisi purkaa kannustinloukut verotuk-
sen keinoin.

- Lisätyön ottamisen kynnyksen lisäksi 
myös veronmaksun mielekkyys joutuu 
koetukselle näin epäoikeudenmukai-
sessa järjestelmässä. Työnteon kannat-
tavuutta suhteessa sosiaaliturvajärjes-
telmään ja verotuksen progressioon 
pitää ehdottomasti parantaa, Tavio pai-
nottaa.

Tavio: Suomen kannustinloukut ovat järjettömiä - verotusta muutettava

PÄÄMINISTERI Juha Sipilä to-
tesi keskustan puoluevaltuus-
tolle: ”Avataan rajoja lailliselle 
maahanmuutolle. Huippuyri-
tykset, kasvihuoneet ja man-
sikkamaat eivät pärjää ilman 
ETA-alueen ulkopuolista työvoi-
maa. Tarveharkintaa on keven-
nettävä.”

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Ville Tavio pitää pää-
ministerin puheita vastuut-
tomina ja hallitusohjelman 
vastaisina.

- Vähän aikaa sitten perussuo-
malaiset kysyivät asiaa hallituk-
selta kyselytunnilla. Tuolloin 
työministeri Jari Lindström (sin.) 
nousi puolustamaan perussuo-
malaisten aikaansaamaa kirja-
usta hallitusohjelmassa, jonka 
mukaan ETA-ulkopuolisen työ-
voiman tarveharkintaa ei pois-
teta. Ministerin sanoi tuolloin, 
ettei mitään muuta ole hallituk-
sessa puhuttu tai linjattu, Tavio 

muistuttaa.
Tavio kysyy, eikö pääministe-

ri ole sitoutunut hallitusohjel-
maan vai mistä on kyse.

- ETA-alueen ulkopuolisen tar-
veharkinnan poisto merkitsee 
EU- ja ETA-maiden ulkopuoli-
sen työvoiman vapaata käyttöä 
matalapalkka-aloilla. Nykyisin 
tällaista työvoimaa saa käyttää 
vain kun työvoimaviranomai-
nen katsoo sen olevan yksittäis-
tapauksellisesti perusteltua ko-
timaisen työvoiman puutteen 
vuoksi.

- Tarveharkinnan poisto joh-
taisi suomalaisen työttömän 
aseman heikentymiseen, palk-
kojen polkemiseen, harmaan 
talouden kasvuun, laittomien 
maahanmuuttajien väärennet-
tyihin työsopimuksiin ja venä-
läisten työläisten määrän suu-
reen kasvuun sekä tätä kautta 
ulkopoliittisiin riskeihin, Tavio 
varoittaa.

Sipilä haluaa ovet auki 
ETA-alueen ulkopuoliselle 
työvoimalle 

KEVA:n 
mukaan 
Nurmi on
nostanut 
eduskunnasta 
pudonneiden
kansanedus-
tajien sopeu-
tumiseläkettä 
yhtäjaksoisesti
kuusi vuotta 
ja seitsemän 
kuukautta.
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”Koskettaa 
suoraan tai 
välillisesti jopa 
puolta miljoonaa 
suomalaista”

”Oikeustaistelu
oman terveyden 
ja toimeentulon

puolesta 
sairauden tai

vammautumisen 
kohdatessa

on ihmiselle 
äärimmäisen

kuormittavaa.”

Vakuutusyhtiön ja sen käyttämien asi-
antuntijalääkäreiden mahdollisuus 
kiistää hoitavan lääkärin diagnoosi po-
tilasta näkemättä haastaa laajasti kan-
salaisten oikeustajua.
EDUSKUNNASSA keskus-
teltiin perussuomalaisten 
kansanedustaja Jari Ronkai-
sen lakialoitteesta vakuutus-
lääkärijärjestelmän muutta-
miseksi.

- Saamani valtavan palaut-
teen perusteella asiaan oli-
si saatava muutos, sillä kuten 
tuomarinohjeessakin lukee: 
”Se mikä ei ole oikeus ja koh-
tuus, se ei saata olla laki-
kaan”, Jari Ronkainen perus-
telee aloitettaan.

Keskeisin valuvika 
korjaamatta

Eduskunnassa on tällä vuo-
situhannella tehty vakuutus-
lääkärien toiminnasta yli kuu-
sikymmentä valtiopäivätointa 
koko puoluekentän laajuudel-
ta, hallitus-oppositioasetel-
maan katsomatta.

- Järjestelmään on vuosien 
saatossa tehty muutoksia ja 
tarkistuksia, jotka ovat paran-
taneet päätöksenteon läpinä-
kyvyyttä ja keventäneet pro-
sessia. Keskeisin valuvika on 
silti pysynyt muuttumattoma-
na – vakuutuslääkärien suh-
teeton valta kiistää hoitavien 

taa laatimansa lausunnot ja 
asiakirjat merkinnällä ”min-
kä kunnian ja omantuntoni 
kautta vakuutan”.

- Näin ei tällä hetkellä ole, 
vaikka terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain 
perusteella jokainen muu lää-
käri joutuu näin toimimaan, 
Ronkainen kertoo.

Ronkaisen mielestä muu-
toksella edistetään kansalais-
ten luottamusta oikeusjär-
jestelmään sekä korotetaan 
vakuutuslääkäreiden kynnys-
tä venyttää tulkintoja vakuu-
tettujen työkyvystä.

Käänteinen 
todistustaakka

Ronkaisen toinen esitys 
koskee vakuutusyhtiöiden 
käänteistä todistustaakkaa. 

Käänteisessä todistustaakas-
sa on kyse siitä, että korvaus- 
ja eläkepäätökset tehtäisiin 
lähtökohtaisesti vakuutetun 
hoitavan lääkärin lausunnon 
pohjalta.

- Vakuutusyhtiö voi vapau-
tua korvauksen maksami-
sesta vain, jos se kykenee to-
distamaan hoitavan lääkärin 
diagnoosin ja työkyvyn arvi-
on olennaisilta osin virheel-
liseksi.

- Lakialoitteeni arvioitu vai-
kutus valtion talouteen on 
positiivinen. Vakuutuslai-
tosten potilaille kuuluvien 
etuuksien maksaminen vä-
hentää valtion, kuntien ja 
sairaanhoitopiirien rasittei-
ta terveydenhuollossa ja so-
siaalitoimessa. Lisäksi se 
mahdollistaa oikea-aikaisen 
hoidon ja kuntoutuksen aloit-

tamisen työ- ja toimintaky-
vyn säilyttämiseksi sekä vä-
hentää potilaiden muiden 
yhteiskunnallisten etuisuuk-
sien tarvetta, Ronkainen pai-
nottaa.

Tilanne, jossa vakuutet-
tu menettää hänelle kuuluvat 
etuudet vakuutuslääkärin ar-
vion vuoksi, on aika raskas.

Kallis ja pitkä 
valitusprosessi

Vakuutusyhtiöiden pää-
töksistä on mahdollista va-
littaa muutoksenhakulauta-
kunnan ja vakuutusoikeuden 
kautta aina korkeimpaan oi-
keuteen asti. Lisäksi esimer-
kiksi kolarissa tapahtuneen 
vammautumisen korvauskiis-
tat voidaan käsitellä käräjä-
oikeudessa ja siitä eteenpäin 

SIPILÄN hallitus on leikannut koulu-
tuksesta ja tutkimuksesta. Perussuo-
malainen eduskuntaryhmä haluaa 
palauttaa varsinkin ammattikorkea-
koulujen rahoituksen tasolle, joka tu-
kee työllisyyttä ja elinkeinoelämää 
ammattikorkeakoulujen lähialueilla. 
Eduskuntaryhmä olisi valmis satsaa-
maan myös väylien ylläpitoon. 

Perussuomalaiset huomauttavat, että 
koulutuksesta ja tutkimuksesta on lei-
kattu merkittävästi voimavaroja.

- Talouden lähdettyä vihdoin kas-
vuun on koulutukseen ja tutkimuk-
seen satsattava. Erityisesti ammattikor-
keakoulutus tarvitsee lisäpanostuksia, 
kansanedustaja Sami Savio arvioi.

Perussuomalaiset olisivat olleet val-
miita lisäämään 6,2 miljoonaa euroa 
elinkeinoelämää tukevaan ammatti-
korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan.

- Ammattikorkeakouluille ehdotta-
mamme panostus tukisi elinkeinotoi-

mintaa, mutta elinkeinon harjoitta-
minen tarvitsee myös toimivaa infraa. 
Väylänpidon rahoituksessa on suu-
ri vaje. Haluammekin panostaa siihen 
elinkeinopolitiikan edistämiseksi, pe-
rustelee kansanedustaja Ville Vähä-
mäki.

Perussuomalaiset esittivät viiden mil-
joonan euron pottia aluetaloutta ja 
paikallista elinkeinopolitiikkaa tukeviin 
väylähankkeisiin.

PS antaisi lisärahaa väylien ylläpitoon ja koulutukseen

Nykyjärjestelmä 

muutettava oikeuden-

mukaisemmaksi

lääkärien löydökset, Ronkai-
nen toteaa.

Kunnian ja oman-
tunnon kautta

Ronkaisen lakialoitteen en-
simmäinen esitys koskee va-
kuutuslääkärien asettamista 
niin kutsutun totuusvelvoit-
teen piiriin.

- Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että vakuutus-
yhtiöiden korvauspäätöksiin 
osallistuneiden asiantuntija-
lääkäreiden tulisi allekirjoit-

Ronkainen haluaa lopettaa 
vakuutuslääkäreiden mielivallan
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PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Jari Ronkaisen la-
kialoite vakuutuslääkärijär-
jestelmän muuttamiseksi sai 
paljon tukea eduskunnan lä-
hetekeskustelussa.

Lakialoitteen keskeisenä 
tarkoituksena on vakuutus-
lääkärien käänteinen todis-
tustaakka, jolloin korvaus- ja 
eläkepäätökset tehtäisiin läh-
tökohtaisesti vakuutetun hoi-
tavan lääkärin lausunnon 
pohjalta. Tällöin vakuutusyh-
tiö voisi vapautua korvauk-
sen maksamisesta vain, jos 
se kykenee todistamaan hoi-
tavan lääkärin diagnoosin ja 
työkyvyn arvion olennaisilta 
osin virheelliseksi.

Aloite pyrkii myös asetta-
maan vakuutuslääkärit niin 
kutsutun totuusvelvoitteen 
piiriin, jolloin korvauspäätök-
siin osallistuneiden asiantun-
tijalääkäreiden tulisi allekir-
joittaa laatimansa lausunnot 
ja asiakirjat merkinnällä ”min-
kä kunnian ja omantuntoni 
kautta vakuutan”.

Eduskunnan keskustelussa 
vakuutuslääkärijärjestelmän 

todettiin olevan remontin 
tarpeessa. Eräs kansanedus-
taja sanoi, ettei kyseessä ole 
“hallitus vastaan oppositio” 
-asia, vaan koko eduskunnan 
yhteinen hanke.

Salissa todettiin, kuin-
ka järjestelmän uskottavuu-
den kannalta vakuutuslääkä-
reille annettu erivapaus olla 
noudattamatta muotoseik-
koja, kuten totuusvelvoitet-
ta, on vain omiaan lisäämään 
epäluuloja koko järjestelmää 
kohtaan. Useat kansanedus-
tajat myös totesivat, että kun 
kyseessä on koko ihmisen 
loppuelämää koskettava pää-
tös, lääkärin olisi aina syytä 
nähdä ja tavata henkilö.

- Kiitän kaikkia allekirjoit-
tajia koko puoluekentän laa-
juudelta. Saamastani valta-
vasta kansalaispalautteesta 
on käynyt ilmi, kuinka tärkeä 
asia on kyseessä. Vakuutetut 
ansaitsevat oikeudenmukai-
semman kohtelun, Ronkai-
nen sanoi.

Seuraavaksi lakialoitetta kä-
sitellään eduskunnan sosiaa-
li- ja terveysvaliokunnassa.

hovi- ja korkeimmassa oikeu-
dessa.

- Valitusprosessi saattaa 
kuitenkin kestää jopa yli 10 
vuotta ja merkitsee vakuu-
tetulle taloudellisen epävar-
muuden aikaa. Oikeustaistelu 
oman terveyden ja toimeen-
tulon puolesta sairauden tai 
vammautumisen kohdates-
sa on ihmiselle äärimmäi-
sen kuormittavaa, Ronkainen 
muistuttaa.

- Vakuutettu joutuu myös 
epätasa-arvoiseen asemaan, 
sillä vakuutuslaitoksella on 
usein enemmän resursseja ja 
asiantuntemusta sekä lääke-
tieteen että vakuutusoikeu-
den saralla.

Lisäksi vakuutuslääkäritoi-
minnassa on taloudellinen 
eturistiriita vakuutuslaitok-
selle työskentelevän asian-

tuntijalääkärin tehdessä ar-
vioita, jotka voivat vaikuttaa 
vakuutuslaitoksen maksamiin 
etuisuuksiin.

Aivovamma-
tapaukset vahvoilla 
oikeudessa

Vakuutusyhtiöt epäävät 
etuisuuksia erityisesti tapa-
turmaisten aivovammojen 
kohdalla. Selvistä kliinisistä 
oireista huolimatta aivovam-
mat ovat lääketieteellisillä 
kuvantamismenetelmillä vai-
keasti diagnosoitavia.

Valitukset rasittavat oikeus-
järjestelmää ja viivästyttävät 
oikean korvauksen ja avun 
saamista.

- Aivovammatapauksiin 
erikoistunut lakimies Vesa 
Laukkanen on asianajotoi-

messaan 15 vuoden aikana 
vienyt 138 aivovamma-asi-
aa lopulliseen päätökseen. 
Laukkasen mukaan aivovam-
ma-asiat ovat joko sovinnol-
la tai oikeudessa menestyneet 
97-prosenttisesti. Tämä ker-
too siitä, että hoitavien lää-
kärien ammattitaito on hyvä, 
mutta järjestelmässä on vi-
kaa, jos korvauksia pitää vaa-
tia oikeusteitse, Ronkainen 
toteaa.

Ratsastusyrittäjän 
pitkä piina

Ronkainen kertoo herän-
neensä järjestelmän epäoi-
keudenmukaisuuteen luet-
tuaan viime kesänä nuoresta 
ratsastusyrittäjä Saara Auvi-
sesta, joka sai keskivaikean 
aivovamman pudottuaan he-

vosen selästä.
- Jopa kymmenen eri neu-

rologin tutkimuksen perus-
teella Auvisen vamman hait-
ta-asteeksi todettiin 11, mikä 
tarkoittaa vaikeaa toimin-
nan vajavuutta. Vakuutusyh-
tiö LähiTapiola pitää kuiten-
kin Auvista työkykyisenä ja 
vammautumisen haitta-astet-
ta alle kahtena, Ronkainen ih-
mettelee.

- On käsittämätöntä, miten 
vakuutuslääkäri voi lausun-
nollaan kävellä jopa yliopis-
tollisen keskussairaalan neu-
rologian ylilääkärin yli.

Satoja yhteyden-
ottoja epätoivoisilta 
ihmisiltä

Ronkainen otti julkisesti 
kantaa Auvisen tapaukseen ja 

sai ihmisiltä valtavan palau-
teryöpyn.

- Sain satoja sähköposteja, 
puheluita ja jopa kirjeitä, joi-
hin ihmiset olivat liittäneet 
hoitavien lääkärien lausunto-
ja ja saamiaan hylkääviä kor-
vauspäätöksiä. Kaikki samas-
sa tilanteessa, taistelemassa 
vakuutusyhtiön kanssa heille 
kuuluvista korvauksista.

- Selvitysten mukaan tämä 
asia koskettaa suoraan tai vä-
lillisesti laajaa joukkoa kansa-
laisista, jopa puolta miljoonaa 
suomalaista. On äärimmäisen 
tärkeää, että saisimme nyky-
järjestelmän muutettua oi-
keudenmukaisemmaksi, Ron-
kainen painottaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Ronkaisen 
lakialoitteelle tukea 
kaikista puolueista

MIETIMME varjobudjettia valmistel-
lessamme, että itse asiassa hallituk-
sella on hyvä turvapaikkapoliittinen 
toimenpideohjelma vuoden 2015 lo-
pulta. Sen on koko hallitus allekir-
joittanut, mutta sitä ei vain ole pan-
tu täytäntöön. Noh, välillä tällaisia 
lapsuksia sattuu, mutta nyt on halli-
tuksella korkea aika noudattaa oh-
jelmiaan, kansanedustaja Juho Eero-
la toteaa.

Hallituksen ohjelmassa todetaan 

muun muassa, että Suomi tiukentaa 
perheenyhdistämisen kriteerejä EU:n 
perheenyhdistämisdirektiivin nojalla 
täysimääräisesti edellyttäen ainakin 
toimeentuloa ja riippumattomuutta 
sosiaalituista.

- Hallitusohjelmassa sitouduttiin 
Ruotsin tavoin kiristämään perheen-
yhdistämisen kriteereitä täysimää-
räisesti. Vaadimme yhä hallitusta 
noudattamaan perussuomalaisten 
hallitusohjelmakirjauksia, kansan-

edustaja Ville Tavio huomauttaa.
Huomattavasti tiukempi turvapaik-

kapolitiikka on jo arkipäivää muissa 
Pohjoismaissa. Hallituksen toimen-
pideohjelmassa on myös terrorismin 
vastaisia toimia.

- Siellä muun muassa luvataan, että 
jatkossa Suomen kansalaisuuden voi-
si mitätöidä terrorismitoimiin osallis-
tuvalta kaksoiskansalaiselta. Hallituk-
sen ohjelma on täynnä hyviä ideoita. 
Ei muuta kuin hihat heilumaan!

PS: Hallitus noudattakoon omaa ohjelmaansa turvapaikkapolitiikassa

- On käsittämätön-
tä, miten vakuutus-
lääkäri voi lausun-
nollaan kävellä 
jopa yliopistollisen 
keskussairaa-
lan neurologian 
ylilääkärin yli, Jari 
Ronkainen ihmet-
telee Saara Auvisen 
tapausta.



että sairastuneen ihmisen on 
päästävä puhtaisiin tiloihin ja 
saatava asianmukaista hoitoa 
mahdollisimman pian, jotta 
työkyky ei romahtaisi täysin. 
Tämä vaatii lisää voimavaro-
ja, Meri jatkaa.

Toimia vaadittiin 
jo 2013

Eduskunnan tarkastusvalio-
kunta laati mietinnön raken-
nusten home- ja kosteuson-
gelmista vuonna 2013, jonka 
myötä eduskunta edellyt-
ti, että hallitus ryhtyy toimiin 
sisäilmaongelmien vähentä-

miseksi. Mietintöä valmiste-
lemassa tarkastusvaliokun-
nassa olivat tuolloin mukana 
myös perussuomalaisten kan-
sanedustaja Olli Immonen 
sekä puolueen nykyinen eu-
roparlamentaarikko Pirkko 
Ruohonen-Lerner.

Mietinnössä vaadittiin 
muun muassa selkeitä toi-
menpiteitä sisäilmasairauk-
sien tutkimuksen ja hoidon 
edistämiseksi sekä selvitystä 
siitä, miten korjaus- ja uudis-
rakentamisessa otetaan huo-
mioon sisäilmaongelmien en-
naltaehkäisy.

Tarkastusvaliokunnan vii-
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Perussuomalaiset pitävät kansallisia ho-
metalkoita erityisen tärkeänä asiana. Puo-
lueen lähtökohtana on, ettei kenenkään 
tule joutua asumaan, työskentelemään tai 
oleskelemaan kosteus- ja homevaurioisissa 
rakennuksissa.

EDUSKUNNASSA käsi-
teltiin lähetekeskustelus-
sa pääministeri Juha Sipilän 
(kesk.) ilmoitusta Terveiden 
tilojen vuosikymmen -toi-
menpideohjelmasta. Ohjel-
malla tähdätään erilaisten si-
säilmaongelmien ratkaisuun 
vuosina 2018–2028, jona ai-
kana tavoitteena on vähentää 
sisäilmaongelmista kärsivien 
ihmisten määrää ja parantaa 
rakennuskannan kuntoa.

Kansanterveydellinen 
ongelma

Lähes miljoona suomalaista 
altistuu päivittäin erilaisille 
kosteus- ja sisäilmaongelmil-
le joko kotona, julkisissa ra-
kennuksissa tai työpaikoilla. 
Sisäilmaongelmat ovat kan-
santerveydellinen ongelma, 
joka on koskettanut lähes jo-
kaista kuntaa ja kaupunkia 
Suomessa.

Kunnista yli puolet ilmoit-
taa ongelmien olevan edel-
leen ratkaisematta. Syitä 
ongelmiin on monia: suu-
rimpana kosteus- ja ho-
mevauriot, lämpötila- ja 
veto-ongelmat sekä ilman-
vaihto-ongelmat. Erityisen 
paljon ongelmia on julkisissa 
rakennuksissa, kuten sosiaali- 
ja terveysalan työpaikoilla.

”Lähes miljoona 
suomalaista 
altistuu joka päivä”

ja ja eduskunnan sisäilmatyö-
ryhmän jäsen Leena Meri 
korosti toimenpideohjelmas-
ta käydyssä lähetekeskuste-
lussa sisäilmasta sairastunei-
den ihmisten hoitoa, johon ei 
ole panostettu tarpeeksi.

Meri vaati puheessaan Suo-
meen korkeatasoista osaamis-
ta ja laajapohjaista tutkimus-
ta sisäilmasairauksiin liittyen, 
jotta sairastuneet saisivat 
ajantasaista tietoa ja neuvon-
taa sekä hoitoa.

- On käsittämätöntä, etteivät 
sisäilmasta sairastuneet vält-
tämättä saa tasapuolista koh-
telua ja hoitomuodotkin vaih-
televat suuresti, Meri sanoo.

Sairastuneen 
saatava hoitoa

Perussuomalaiset ovat eh-
dottaneet tuoreessa vaihto-
ehtobudjetissaan sisäilmasta 
sairastuneille sisäilmapolikli-
nikan perustamista jokaiseen 
maakuntaan, jolloin sairastu-
neille voitaisiin tarjota osaa-
vaa hoitoa ja kuntoutusta. 
Lisäksi määrärahoja kohdis-
tettaisiin alan tutkimukseen 
ja diagnostiikkaan, jotta alan 
asiantuntijuus lisääntyisi.

- Lähtökohtana tulee olla, 

PS vaatii hallitukselta toimia 
sisäilmaongelmien kitkemiseksi

Kunnista yli puolet ilmoittaa

ongelmien olevan edelleen

ratkaisematta

Sisäilmaongelmat ovat kansan-
terveydellinen ongelma, joka on 
koskettanut lähes jokaista kuntaa 
ja kaupunkia Suomessa.

Korjausrakentamiseen 
panostettava

Perussuomalaiset pitävät 
kansallisia hometalkoita eri-
tyisen tärkeänä asiana. Puo-
lueen lähtökohtana on, ettei 
kenenkään tule joutua asu-
maan, työskentelemään tai 
oleskelemaan kosteus- ja ho-
mevaurioisissa rakennuksis-
sa.

Ratkaisuksi perussuomalai-
set ovat ehdottaneet panos-
tuksia korjausrakentamiseen 
sekä ennaltaehkäisevää sisäil-
maongelmien torjuntaohjel-
maa, jolla puututtaisiin eri-
tyisesti uudisrakentamisen 
haasteisiin.

Tasapuolisempaa 
kohtelua

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohta-

”Sairastuneen 
ihmisen on

päästävä puhtaisiin 
tiloihin ja

saatava asianmukaista 
hoitoa mahdollisimman 

pian.”

Ympäristövaliokunnan jäsen Rami Lehto vaatii hallituksel-
ta pikaisia toimia sisäilmaongelmien korjaamiseksi.

Hallitus on antanut esityksen tieliikennelain uudistamisesta.

LAKI sisältää perussuoma-
laisten kansanedustaja Jani 
Mäkelän mielestä erittäin 
kyseenalaisen muutoksen sii-
tä, että pienten liikennerik-
komusten osalta siirryttäisiin 
sakosta liikennevirhemak-
suun. Virhemaksu saattaisi 
rapsahtaa jopa pienimmästä 
(1 km/h) ylinopeudesta.

Ministeriö vakuuttaa, että 
tälläkin hetkellä sakotuksessa 

on teoriassa nollatoleranssi ja 
poliisin oma käytäntö säänte-
lee sakottamista, ja ettei hal-
lituksen esitys muuttaisi tätä 
käytäntöä.

Esitys ei kuitenkaan vas-
taa kysymykseen siitä, mitä 
tapahtuu kirjallisille huo-
mautuksille, joita erityises-
ti peltipoliisit tuottavat täl-
lä hetkellä pienistä sakkoon 
johtamattomista ylinopeuk-

Mäkelä: Sakotuksen 
nollatoleranssi heikentää 
liikenneturvallisuutta
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me lokakuussa valmistu-
neesta mietinnöstä ”halli-
tuksen vuosikertomuksesta 
2016” käy kuitenkin ilmi, et-
tei viime vuosina tehdyillä 
toimilla ole riittävästi pystyt-
ty vähentämään kosteus- ja 
homevaurioista aiheutuvia 
terveyshaittoja ja kansan-
taloudellisia menetyksiä tai 
torjumaan uusien kosteus-
vaurioiden syntymistä.

Puutteita 
rakentamisen laadussa

Valiokunta näkee edel-
leen puutteita esimerkik-
si rakentamisen laadussa ja 
kiinteistöjen hoidossa sekä 
oikea-aikaisissa korjaustoi-
menpiteissä.

- Hallitukset eivät ole toi-
millaan pystyneet ennalta-
ehkäisemään uusien kos-
teusvaurioiden syntyä, ja 
sisäilmasta sairastuvien 
määrä kasvaa yhä edelleen. 
Myöskään tutkimukseen ei 
ole tullut parannuksia eivät-
kä näin ollen sairastuneet 
välttämättä saa oikeanlaista 
hoitoa, tarkastusvaliokunnan 
jäsen Immonen toteaa mie-
tintöön viitaten.

Kansanedustajat Immonen 

ja Rami Lehto jättivät äsket-
täin korjausrakentamiseen 
ja sisäilmaongelmiin liittyen 
ympäristövaliokunnassa eri-
ävän mielipiteen valiokun-
nan lausuntoon ”hallituksen 
esityksestä valtion talousar-
viosta vuodelle 2018”.

Satsaukset liian pieniä

Edustajat korostivat eriä-
vässä mielipiteessään, ettei 
hallitus ole ottanut toimis-
saan riittävän hyvin huomi-
oon tarkastusvaliokunnan 
antamaa kritiikkiä home- ja 
kosteusongelmien vähentä-
misestä.

- Perussuomalaisten mie-
lestä hallituksen satsa-
ukset sisäilmaongelmien 
ehkäisyyn ja korjausrakenta-
miseen ovat aivan liian pie-
net. Mielestämme Suomen 
rakennuskannasta huoleh-
timinen tulisi nostaa poliit-
tisen agendan kärkipäähän, 
sillä rakennuksissa lepäävät 
isot rahat ja ne ovat osa kan-
sallisvarallisuuttamme, Leh-
to toteaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

”Sähköverkon myynti oli 
epäisänmaallinen teko”

PERUSSUOMALAISTEN paket-
ti sisältää toimia asuntotuo-
tannon tason turvaamiseen, 
kaavoituksen ja määräysten jär-
keistämiseen ja niin edelleen. 
Suoraa taloudellista helpotus-
ta perussuomalaiset toisivat 
niin sanotun muuttoavustuk-
sen käyttöönotolla, jossa työn 
perässä muuttava ei olisi heti 
asuntojen kanssa ongelmissa. 

- Lisäksi haluamme peruuttaa 
hallituksen kaavailemat lämmi-
tyspolttoaineiden hinnanko-
rotukset, kansanedustaja Ritva 
Elomaa esitteli eduskunnan ky-
selytunnilla.

Katainen ja Haavisto 
hyväksyivät myynnin

Suurena lähiaikoina tehtynä 
asumisen hintaa nostavana te-
kijänä perussuomalaiset nä-
kevät sähköverkon myynnin. 
He esittävätkin siirtoyhtiöiden 
tuotto-odotuksille kattoa.

- Eräs lähihistorian suurim-
pia virheitä oli sähköverkkojen 
myynti. Se hoidettiin ilman tyy-
lipisteitä kokoomuksen Jyrki Ka-
taisen ollessa pääministeri ja 
vihreiden Pekka Haaviston vas-
tatessa valtion omistajaohjauk-
sesta, Elomaa totesi.

- Tämä virhe tuli suomalaisil-
le asujille äärimmäisen kalliik-
si. Caruna nostaa hintojaan ja 
ulkomaiset sijoittajat hierovat 

Perussuomalaiset huolissaan asumisen hinnasta

Perussuomalaisten mukaan asumisen kasvanut hinta on suuri ostovoimaa ja kansan-
taloutta haittaava tekijä. Perusuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on asumisen halpuu-
tuksen malli, jota he tarjosivat hallitukselle kyselytunnilla.

Asuminen 
on kallista 
erityisesti 
pääkaupun-
kiseudulla ja 
suurimmissa 
kaupungeissa.

Kike Elomaan mielestä asumisen kustannukset alkavat 
olla kohtuuttomia.

käsiään. Voidaan sanoa, että 
sähköverkon myynti oli epä-
isänmaallinen teko!

Valtavat voitot 
siirtohinnoittelusta

Perussuomalaisten mukaan 
siirtohinnoittelussa on valta-
vat ylijäämät, ja Energiavirasto 
sallii suhteellisen korkeat tuot-
to-odotukset. Perussuomalai-
set esittää sähkönsiirron tuot-
to-odotuksen laskemista 4,5 
prosenttiin.

Perussuomalaiset kysyi kysely-
tunnilla, aikooko hallitus tarttua 
näihin ideoihin asumisen hin-
nan kohtuullistamiseksi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) 
sekä elinkeinoministeri Mika 
Lintilä (kesk.) olivat paikalla, 
mutta eivät halunneet vasta-
ta kysymykseen. Puhemies Ma-
ria Lohela (sin.) totesi äkkiä, että 
koska asuntoministeri Kimmo 
Tiilikainen (kesk.) ei ollut paikal-
la, kysymykseen ei vastata ja se 
on loppuun käsitelty.

- Aika ihmeellistä, että tämä 
nuijittiin äkkiä kiinni, eikä ku-
kaan ministeri halunnut ottaa 
kantaa. Palaamme kyllä asiaan, 
Elomaa ihmetteli.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

sista. 
Hallituksen esityksen tuo pe-

lon siitä, että nämä huomautuk-
set muuttuvat automaattisesti 
virhemaksuiksi, sillä peltipoliisi 
ei ota huomioon hetkellisiä yli-
nopeuksia, olosuhteita tai mah-
dollisia mittarivirheitä.

- Tämä hallituksen kaavaile-
ma uudistus suoraan heikentää 
liikenneturvallisuutta. Kuskin 
huomio kiinnittyy mittaristoon 

eikä liikenteen havainnointiin.
Hallitus on jo toistamiseen 

tuomassa lakia, jolla Mäkelän 
mielestä heikennettäisiin liiken-
teen sujuvuutta ja laskettaisiin 
liikenneturvallisuutta pelkän ra-
hastuksen takia. Lakivaliokun-
ta on todennut, että sakko ei saa 
olla rahan hankkimisen keino 
valtiolle, vaan sakon tehtävä on 
palvella liikenneturvallisuutta ja 
yleistä lainkuuliaisuutta.

”Tämä hallituksen 
kaavailema uudistus 
suoraan heikentää
liikenneturvalli-
suutta.”
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”Paljon taakkaa 
ottaneet maat 
saisivat sitä lisää”

Jussi Halla-
aho oli suo-
malaisme-
peistä ainoa, 
joka vastusti 
neuvottelu-
mandaatin 
antamista.

PARLAMENTIN kanta sisältää perus-
suomalaisten systemaattisesti vastusta-
man pakollisen taakanjaon periaatteen, 
minkä tueksi on kaavailtu sanktioita sään-
nöistä kieltäytyville jäsenmaille.

Suomalaisista europarlamentaarikois-
ta ainoastaan Jussi Halla-aho (ECR) vas-
tusti neuvottelumandaatin antamista. Pet-
ri Sarvamaa ja Henna Virkkunen (EPP), 
Liisa Jaakonsaari ja Miapetra Kumpu-
la-Natri (S&D), Nils Torvalds (Alde), 
Heidi Hautala (Vihreät) ja Merja Kyl-
lönen (GUE) äänestivät neuvotteluman-
daatin puolesta, Hannu Takkula ja Paa-
vo Väyrynen (Alde) äänestivät tyhjää 
ja Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR) oli 
poissa äänestyksestä.

Turvapaikanhakijalle 
etsittäisiin ”sopivin maa”

Alun perin Dublin-asetuksen muuttami-
sen tavoitteena tuli olla turvapaikkahake-
muksen käsittelystä vastuussa olevan jä-
senmaan yksiselitteisempi määrittely, 
mutta parlamentin ratkaisu ei ole Halla-
ahon mielestä lainkaan tyydyttävä.

- Esimerkiksi jäsenmaa, johon turvapai-

kanhakija saapuu ensimmäisenä, ei 
enää vastaisi turvapaikkahakemuk-
sen käsittelystä, ellei tulijalla ole 
aiempaa yhteyttä kyseiseen maa-
han. Sen sijaan alkaisi monivai-
heinen selvitys sopivimman maan 
löytämiseksi, minkä voi ennustaa 
kasvattavan hallinnollista taak-
kaa jäsenmaissa merkittävästi, 
Halla-aho huomauttaa.

- Lisäksi tämänkin uudis-
tuksen varjolla turvapaikan-
hakijan oikeuksia yritetään 
parantaa ja velvoitteita vä-
hentää. Esityksen perim-
mäisenä tarkoituksena 
onkin solidaarisuuteen 
pakottaminen eli taakan-
jako kaikkien EU-mai-
den kesken.

Taakanjaolle 
ei olisi 
minkäänlaista 
ylärajaa

Ratkaisuna taakanjakoon 
esitetään jäsenmaiden brutto-

Euroopan parlamentti antoi täysistuntoäänes-
tyksessään mandaatin aloittaa neuvottelut jä-
senmaiden kanssa Dublin-menettelyn uudistuk-
sesta. Suomalaisista europarlamentaarikoista 
ainoastaan Jussi Halla-aho (ECR) vastusti neu-
vottelumandaatin antamista.

Halla-aho Dublin-uudistuksen 

eteenpäin viemisestä:
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POLITICO-lehden haltuunsa 
saamassa europarlamentaari-
koiden mietinnössä pyritään 
muun muassa minimoimaan 
kustannuksia ohjeistamalla toi-
mittajia luomaan EU:sta myön-
teisempi kuva.

Perussuomalaisten kansan-
edustajien Jani Mäkelän ja Ville 
Tavion mielestä touhu tuo tuu-
lahduksen kommunismista ja 
banaanitasavalloista.

”Kampanja on 
törkeydessään absurdi”

Mietintö kalskahtaa paikoin 
suoranaiselle panikoinnille. 
Mietinnössä todetaan esimer-
kiksi, ettei ”kyse ole mistään lii-
oittelusta sanoa, että panokse-
na on EU”. 

Samalla suorasukainen puo-
lueellisuus tuodaan esille, kos-
ka mietinnössä kerrotaan auliis-
ti, ettei tarkoituksena ole vain 
saada äänestäjät hereille. Hei-
dän halutaan äänestävän EU:lle 
myötämielisiä ehdokkaita.

Paniikin haistaa myös Tavio.
- EU on toki jo aiemminkin 

pyrkinyt lukuisilla verovaroilla 
maksetuilla mainoskampanjoil-
la muokkaamaan ihmisten kä-
sityksiä EU-myönteisiksi, mutta 
tämä suunnitteilla oleva kam-
panja on törkeydessään absur-
di. EU:ssa ollaan ilmeisesti epä-
toivoisia, kun eurooppalaiset 

ovat alkaneet heräämään todel-
lisuuteen, Tavio lataa.

Sotii demokratian 
periaatetta vastaan

Tavion mielestä tällainen kam-
panja eurovaaleja varten so-
tii demokratian periaatetta vas-
taan. Tavio sanoo, ettei hän 
ollut uskoa eurovaalien propa-
gandakoneiston rakentamista 
todeksi.

- En uskoisi näin härskin suun-
nitelman olevan totta, ellen olisi 
itse lukenut kyseistä EU:n asia-
kirjaa, Tavio hämmästelee.

Hänen mukaansa kaavail-
tu kampanja on kuin suoraan 
kommunistisesta valtiosta.

Suunnitelman 
paljastuminen hyvä asia

Mäkelä toteaa ytimekkääs-
ti suunnitelman olevan pöyris-
tyttävä.

- On aivan käsittämätöntä, 
että demokratiassa käytettäi-
siin yhteisiä varoja vaalien tu-
lokseen vaikuttamiseen. Touhu 
on kuin banaanimaista, Mäke-
lä tykittää.

Mäkelän mukaan suunnitel-
man paljastuminen on kuiten-
kin hyvä asia.

- Ihmisten täytyy saada tietää 
heihin kohdistuvasta manipu-
laatiosta, hän huomauttaa.

Mäkelä muistuttaa perussuo-
malaisten olevan ainoa uskot-
tava EU-kriittinen puolue Suo-
messa.

- On tehtävä valinta; liittovalti-
oon päin vaiko siitä pois. Muut 
puolueet puhuvat, ettei men-
nä liittovaltioon, mutta silti kan-
nattavat jatkuvasti käytännön 
valintoja, jotka siihen johtavat, 
Mäkelä kertoo.

Suomen media 
hehkuttaa EU:ta

Toimittajien EU-myönteisellä 
otteella EU saisi pirteää kasvo-
jen kohotusta aivan ilmaiseksi. 
Mäkelän mielestä Suomen me-
diakenttää tuskin saisi nykyistä 
EU-myönteisemmäksi.

- Mitä tulee mediaan, on kiel-
tämättä vaikea kuvitella, kuin-
ka Suomen media olisi enää 
mahdollista saada EU-myön-
teisemmäksi. Siinä mielessä 
epäilen jopa rahojen menevän 
hukkaan, sillä suomalaisesta 
valtamediasta on hyvin vaikea 
löytää yksittäisiä kolumnisteja 
enempää euro-tai EU-kriitikoita, 
Mäkelä arvelee.

Hän peräänkuuluttaa medi-
alukutaidon ja mediakriittisyy-
den merkitystä.

TEKSTI HENRI ALAKYLÄ
      KUVA LEHTIKUVA

Euroopan parlamentin johtohenkilöt ovat kaavailemassa verovaroin 
rahoitettua EU-vaalikampanjaa, jossa EU:ta esitellään myönteisesti. 

Veronmaksajille lasku 
EU:n pönkittämisestä

Perussuomalaisten mielestä kaavailtu kampanja on kuin suoraan kommunistisesta 
valtiosta.

EU-maat pakotettaisiin 

“solidaarisuuteen”

”Tämänkin 
uudistuksen varjolla 
turvapaikanhakijan
oikeuksia yritetään
parantaa ja velvoit-
teita vähentää.”

kansantuotteeseen ja väestön kokoon yhtä suurin pai-
notuksin perustuvaa jakomekanismia. Siirtymäaikana, 
ensimmäiset kolme vuotta, käytettäisiin kullekin jä-
senmaalle määritetyn lähtötason ja jakoavaimen pai-
notettua yhdistelmää.

Lähtötaso määrittyisi jäsenmaan viime vuosina, pois 
lukien vuosi 2015, vastaanottamien turvapaikkahake-
musten määrän mukaan.

- Näin taattaisiin, että paljon taakkaa ottaneet maat 
saisivat sitä yhä lisää. Taakanjaolle ei myöskään olisi 
minkäänlaista ylärajaa, Halla-aho huomauttaa.

Kohtuutonta taloudellisesti 
heikoille jäsenmaille

Sen sijaan parlamentti luopuisi komission esittä-
mästä, taakanjaosta kieltäytyville jäsenmaille kaa-
vaillusta 250 000 euron sakkomaksusta turvapai-
kanhakijaa kohden.

- Turvapaikanhakijan elinkaarikustannuksiin 
nähden maksu olisi pieni Suomen kaltaiselle, so-
siaalietuuksissa anteliaalle turvapaikkamaalle, 
mutta taloudellisesti heikoille jäsenmaille se oli-
si kohtuuton ja siten kohtelisi jäsenmaita eriar-
voisesti, Halla-aho toteaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
        KUVAT LEHTIKUVA JA MATTI MATIKAINEN
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”Muun Suomen 
ei pidä osallistua 
hölmöilyn 
kustannuksiin”

”Lisäksi 
viherkommunistit

vaativat asian 
mainostamista

arabiaksi, somaliksi, 
bulgariaksi, romaniaksi 

internetissä.
Vähemmän viisasta.”

Perussuomalaisten kansanedustajat pa-
heksuvat Helsingin kaupunginvaltuus-
ton päätöstä tarjota laajoja palvelui-
ta ilmaiseksi laittomasti maassa oleville 
henkilöille.

Sana ilmaisista 
palveluista kiirii 
nopeasti maailmalle

PERUSSUOMALAINEN 
eduskuntaryhmä ehdotti yli 
11 miljoonan euron leikkauk-
sia vastaanottokeskusten asi-

akkaiden tukiin.
- Kun käyttäjien määrä on 

laskenut, kustannuksiltaan 
kalliimpia vastaanottokes-

kuksia olisi pitänyt sulkea ja 
siten yksikkökustannuksis-
sa tulisi näkyä merkittävää 
laskua. Näin ei kuitenkaan 

ole tapahtunut, vaan yksik-
kökustannukset ovat kasva-
neet, kansanedustaja Ville 
Vähämäki huomauttaa.

Perussuomalaiset pitävät epäjohdonmukaisena, että turvapaikkakriisistä aiheutuvien menojen taso jatkuu 
korkeana siitä huolimatta, että vastaanottotoiminnan piirissä olevien henkilöiden lukumäärä on laskenut. 

Perussuomalaiset leikkaisivat 
turvapaikanhakijoiden tukia

Perussuomalaiset katsovat, 
että turvapaikanhakijoille 
maksettavat tuet vetävät tur-
vapaikanhakijoita puoleensa 

HENKILÖ saa kielteisen 
päätöksen ja käännytetään 
eli hän on laittomasti maas-
sa. Mitä tekee Helsinki? Lisää 
vetovoimaa jäädä Suomeen 
laittomasti sekä houkuttelee 
lisää tulijoita, ihmettelee pe-
russuomalaisten eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Lee-
na Meri.

Pahoittelut 
tolkun ihmisille

Meri huomauttaa, että Hel-
singin kaupunki on luvannut 
myös mainostaa palveluita eri 
kielillä, mikä helpottaa tiedon 
leviämistä ilmaispalveluista 
ympäri maailmaa.

- En olisi tätä päivää halun-
nut nähdä. Kiitos ennen kaik-
kea SDP, vihreät ja vasem-
misto tästäkin. Kannattaa 
muistaa, kun seuraavan ker-
ran äänestät, Meri kirjoittaa 
Facebookissa.

- Olen pahoillani Helsin-
gin veronmaksajien ja tol-

kun ihmisten puolesta. Vii-
me yön päätös osoittaa, että 
väärän porukan äänestämäl-
lä saa vääriä päätöksiä. Äänel-
lä kuntavaaleissakin on väliä. 
Muun Suomen ei pidä osallis-
tua hölmöilyn kustannuksiin, 
painottaa puolestaan kansan-
edustaja Jani Mäkelä.

Veronmaksajien 
piikki auki

Sami Savio toteaa, että ve-
ronmaksajien piikki on nyt 
auki.

- Normaalin talonpoikais-
järjen vastaisesti Helsingin 
kaupunginvaltuusto päät-
ti tarjota laittomasti maassa 
oleskeleville henkilöille laajat 
sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Vihervasemmiston lisäksi eh-
dotusta vetovoimatekijöiden 
lisäämisestä kannattivat mm. 
keskustan molemmat valtuu-
tetut, Savio kirjoittaa.

Kike Elomaa pelkää, että 
Helsingin päätös heikentää jo 

ennestään ”huonossa hapes-
sa” olevien vanhusten hoivan 
ja lastensuojelun tilannetta.

- Kysymys kuuluu: miten 
tästä yhtälöstä selvitään edes 
kohtalaiselle tasolle?

PS teki parhaansa

Jo Helsingin kaupunginhal-
lituksessa esitystä vastusta-
nut Mika Raatikainen pitää 
kaupunginvaltuuston päätös-
tä järjettömänä.

- Meni juuri kuten me pe-
russuomalaiset arvelimme-
kin, kun emme allekirjoitta-
neet Helsingin strategiaa eli 
laittomien maassa oleskeli-

joiden sponsorointi ujutettiin 
päätöksentekoon. Ikävää olla 
oikeassa, Raatikainen kirjoit-
taa Facebookissa.

- Jos vaatimamme lause oli-

si pidetty strategiassa, oli-
simme allekirjoittaneet sen 
ja tätä älytöntä showta ei oli-
si. Lisäksi viherkommunistit 
vaativat asian mainostamis-
ta arabiaksi, somaliksi, bulga-
riaksi, romaniaksi internetis-
sä. Vähemmän viisasta.

Helsingin kaupunginvaltuu-
tettu Mari Rantanen kiteytti 
perussuomalaisten ajatukset 
kokouksen jälkeen kahteen 
lauseeseen:

- Olen pahoillani Helsinki. 
PS teki parhaansa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Helsinki lisää vetovoimaa 

laittomasti maassa oleville 

Vastaanottokeskuksia suljetaan, mutta kulut eivät laske
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ja lisäävät siten varsinkin ai-
heettomia turvapaikkahake-
muksia.

Lisämäärärahat 
parempiin tarkoituksiin

Perussuomalaiset esittivät, 
että hallituksen esittämä 11,2 
miljoonan euron lisämäärära-
ha vastaanottokeskusten asi-
akkaille maksettaviin tukiin 
poistetaan ja että rahat käy-
tettäisiin parempiin tarkoi-
tuksiin. Nämä muutosehdo-
tukset kuitenkin kaatuivat 
eduskunnan äänestyksissä.

- Esitetty 11,2 miljoonan 

euron lisämääräraha osoit-
taa konkreettisesti, ettei hal-
lituksen turvapaikkapoliit-
tisen toimenpideohjelman 
toteuttaminen ole onnistu-
nut. Tukien lisäämisen sijas-
ta hallituksen tulee toteuttaa 
toimenpideohjelmansa täy-
simääräisenä ja ryhtyä tar-
vittaessa lisätoimenpiteisiin, 
jotta turvapaikanhakijamää-
rä sekä siten vastaanottotoi-
minnan asiakasmäärä saatai-
siin laskuun, kansanedustaja 
Sami Savio vaatii.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

PAPERITTOMIEN muuttami-
nen paperillisiksi ei ratkai-
se sitä perusongelmaa, että 
maahanmuutto on talou-
dellinen rasite. Siksi tällais-
ta muuttoliikettä tulee pyrkiä 
torjumaan eikä houkuttele-
maan, kirjoittaa perussuoma-
laisten puheenjohtaja Jussi 
Halla-aho MTV Uutisten netti-
kolumnissaan.

- Sipilän hallitus on ilmoitta-
nut pyrkivänsä tehostamaan 
kielteisen oleskelulupapää-
töksen saaneiden maasta-
poistamista. Tarjoamalla laa-
jennettuja sotepalveluja tälle 
kohderyhmälle Helsinki vetää 
mattoa myös hallituksen ta-
voitteiden alta, Halla-aho to-
teaa.

- Meneekö Helsingillä ja sen 
julkisella terveydenhoidolla 
oikeasti niin hyvin, että meil-
lä on varaa tarjota esimerkiksi 
maksutonta hammashoitoa, 
tuberkuloosihoitoa, hiv-hoi-
toa tai tulkattua psykoterapi-
aa kaikille halukkaille?

Kaupunginhallituksen esi-
tys hyväksyttiin muutaman 
äänen enemmistöllä, ja sen 
valmistelu oli puutteellista. 
Kukaan ei tiedä, millaiset ta-
loudelliset vaikutukset teh-
dyllä päätöksellä on.

Halla-aho on istunut val-
tuustossa vuodesta 2009, ja 
ilmapiiri on hänen mukaan-
sa muuttunut kausi kaudelta 
omituisemmaksi.

- Valtuuston työskentelystä 
on kadonnut arvokkuus, kun 
vihervasemmistolainen laita 
häiritsee toisten puheenvuo-
roja mölinällä ja välihuute-
lulla. Vihreillä puheenjohta-
jilla ei juuri ole yritystä hillitä 
omiensa käytöstä.

Halla-ahon mukaan huoles-
tuttavinta kaupungin kaootti-
sessa päätöksenteossa on se, 
että vaikka nyt käsitellyn kal-
taisia todellisuudesta irtaan-
tuneita ideoita tehtailee var-
sin pieni sylttytehdas, niiden 
taakse löytyy melkein aina 
valtuustosalissa enemmistö.

- Vihreät ja äärivasemmis-
to tietävät, mistä narusta 
vetämällä saadaan säikäy-
tettyä kepulaiset ja dema-
rit ruotuun, ja tämä nähtiin 
myös valtuuston kokoukses-
sa (29.11.) : “Oletteko ihmisoi-
keuksien puolella VAI Halla-
ahon puolella? ” Tätä ajattelua 
mukaillen verkkolehti Uusi 
Suomi otsikoi valtuuston pää-
töstä käsitelleen juttunsa: 
”Jussi Halla-aho hävisi”.

Halla-aho: Helsinki 
vetää mattoa hallituksen 
tavoitteiden alta

Perussuomalaiset 
esittivät, että hal-
lituksen esittämä 
11,2 miljoonan 
euron lisämäärä-
raha vastaan-
ottokeskusten 
asiakkaille mak-
settaviin tukiin 
poistetaan ja 
rahat käytettäisiin 
parempiin tarkoi-
tuksiin.

Turvapaikanhakijat vastustamassa 
pakkopalautuksia Helsingissä. Ku-
van henkilöt eivät liity artikkeliin.

  Lääkkeet
  Majoitus
  Ruoka
  Sairauksien hoito ja seuranta
  Rokotukset
  Hammashoito

Palvelut, jotka Helsinki tarjoaa jatkossa maksutta laittomasti maassa oleville henkilöille:

Nämä palvelut Helsinki tarjoaa

Lisäksi edellä mainittuja palveluja mainostetaan kaupungin internet-sivuilla monilla 
kielillä mm. arabiaksi, somaliksi, bulgariaksi ja romaniaksi. Kaupungin henkilökunnan tulee 
myös tarjota palveluja aktiivisesti.

  Pidempikestoinen majoitus raskaana oleville
     ja pienten lasten perheille

  Apu löytää väyliä pois paperittomuudesta
  Oikeudellinen neuvonta
  Mielenterveyspalvelut
  Toimeentulotuki
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Tänä vuonna joulu tuli vähän yllättäen. 
Se on jo ensi viikonloppuna. Miten se on 
mahdollista? Miten tässä näin kävi? Enkö 

viime vuonna päättänyt, että seuraavan joulun 
valmistelut aloitan ajoissa? 

Vuosi on vilahtanut nopeasti. Ja minkälainen 
vuosi? Taas olemme kirjoittaneet yhdessä histori-
ankirjoja uusiksi. Hiljentyvissä illoissa mieli tekee 
vuoden tilinpäätöstä, jotta uusi vuosi voi alkaa 
tyhjältä pöydältä. 

Turha sitä on kierrellä. Tämä vuosi on ollut ras-
kas. Olemme yhdessä kamppailleet kuntavaalit 
puolueemme historian toiseksi parhaalla vaalitu-
loksella. Olemme kampanjoineet, politikoineet, 
opetelleet uutta ja korjanneet rikottua. 

Yhdistysten ja piirijärjestöjen syyskokoukset on 

nyt pidetty ja yritimme parhaamme mukaan olla 
mukana mahdollisimman monessa. Tunnelma 
läpi maan oli hämmentävä. Koskaan en ole näh-
nyt kokoussaleissa niin paljon väkeä kuin tänä 
syksynä. Koskaan en ole nähnyt meillä sellaista 
yhteenhitsautumista kuin tänä syksynä. Kovas-
sa paineessa ne timantitkin puristuvat kokoon. 
Olen niin ylpeä tästä meidän puolueesta ja sen 
jäsenistä.

Vuoteen on mahtunut myös surua ja pettymystä. 
Miten helposti joku haluaa rikkoa jotain yhdessä 
rakennettua? Vihainenkin on tullut oltua, samas-
ta syystä. Joulu on kuitenkin perinteisesti armon 
ja anteeksi antamisen aikaa. 

Mitä toivon uudelle vuodelle? Toivon sitoutumis-
ta ja intohimoa tähän yhteiseen tekemiseemme. 
Intohimoa käyttää sitä valtaa, joka meille on jo-

kaisessa kunnassa annettu kuntalaisten asioiden 
eteenpäin viemiselle. Arjen asioihin vaikuttami-
selle. Toivon sitoutumista tähän liikkeeseen, asi-
aan, aatteeseen. Toivon myös rauhaa puolueto-
vereiden välille, viholliset löytyvät aivan jostain 
muualta. 

Kiitos rakkaat ystävät tästä vuodesta. Meillä on 
Suomen paras puolue ja yhteinen tehtävä. Nyt le-
vätään hetki ja ensi vuonna matkamme jatkuu, 
kohti uusia historiaan kirjoitettavia tarinoita. Ja 
minä lähden etsimään sitä kinkkua, ettei jää vii-
metinkaan…

Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri
Perussuomalaiset r.p.


