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Puheenjohtajan kyselytunti

Kansa kysyi, Halla-aho vastasi

Laura Huhtasaari
nousi ihailluimpien
naisten listalle

Suomi maksaa EU:ssa muiden maiden velkoja

Näin Suomi 100 -rahoja husattiin:

Turun terrori-isku, jatkuva terroriuhka:

Suuria summia
outoihin hankkeisiin

Jo riittää, laittomasti
maassa olevat ulos!

Perussuomalaisten
poliittinen suunnittelija Riikka Purra esitti
Jussi Halla-aholle kansalaisten lähettämiä
kysymyksiä puheenjohtajan kyselytunnilla.
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Tahattomien seurausten laki
SIIRTOMAA-AJAN Intia, jota Britannia hallitsee. Intiassa Delhin kaupunkiin on pesiytynyt runsaasti myrkyllisiä
kobria. Britannian hallitus huolestuu
ja päättää palkita paikallisia jokaisesta
hengiltä kolkatusta kobrasta. Suunnitelma toimi aikansa, mutta sitten tapahtuu
jotain briteille odottamatonta. Hallitukselle valkenee, että yritteliäät paikalliset
ovat alkaneet kasvattaa kobria runsain
määrin. Palkkioiden maksaminen lopetetaan. Kasvatetut kobrat eivät tuota
enää kasvattajilleen, joten he vapauttavat ne. Kobrapopulaatio kasvaa, lopputulema Delhissä on lähtötilannetta karmeampi.
YKSINKERTAISILLA teoilla saattaa
olla arvaamattomia seurauksia. Tämä
on Tahattomien seurausten laki.
+++
NYKYHETKI, kyselytunti Helsingin
valtuustossa. Käsitellään kahta näennäisesti erillistä kysymystä, ensimmäisenä asumisen hintaa. Valtuutetut pitävät puheenvuoroissaan räikeänä ja
olennaisena ongelmana sitä, että kämpät ovat Helsingissä niin turkasen kalliita. Leo Stranius (vihr.) linjaa asian
puheenvuorossaan ihmisoikeuskysymykseksi.
ONGELMA on kipeä. Tilastokeskuksen
tuoreiden lukujen mukaan Suomessa
pienituloisimpien tuloista lähes 40 prosenttia hupenee asumiseen ja energiaan. Tähän päälle liikenne ja ruoka, niin
tuloista kaksi kolmasosaa on huvennut.
Helsingissä tilanne on vieläkin armottomampi.
SIIRRYTÄÄN seuraavaksi pohtimaan
toista kyselytunnin kysymystä - vihreiden puheenjohtajaksikin äskettäin
pyrkineen Emma Karin esitystä siitä,
miten Helsinki voisi luopua nopeasti kivihiilen käytöstä.
POLITIIKASSA on mukavaa haluta
ja vaatia kaikenlaista, mutta silti hämmästyttää, miten on mahdollista silmät
kirkkaina vaatia kahta keskenään vahvassa ristiriidassa olevaa asiaa samanaikaisesti.
HELSINGIN rakennuksista näet yli
90 prosenttia lämpenee kaukolämmöllä. Kaukolämmön hyötysuhde ja energiatehokkuus ovat nykyisellään erinomaisia ja ylivertaisia. Kaukolämmon
taloudellisesti järkevään hintaan tuottamiseen tarvitaan kivihiiltä, josta nyt pitäisi siis luopua.
VOINEMME olettaa, että helsinkiläiset haluavat asuntoihinsa mieluummin
lämpöä kuin pakkasta. Tiedämme lisäksi, että jos kivihiilestä luovutaan, on etsittävä korvaava menetelmä. Korvaavia
lämmönlähteitä toki on, mutta kaik-
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ki ovat nykyistä järjestelyä olennaisesti kalliimpia.
EHDOTTAESSAAN kivihiilestä luopumista vihreät tosiasiallisesti ehdottavat asumisen hintaan suurta korotusta.
Toki vihreät esittävät asumisen hinnan korottamista mielestään hyvän asian puolesta, mutta pitäisi kuitenkin olla
pokkaa sanoa asia suoraan. Vaikka näin:
”Asuminen Helsingissä on liian kallista. Tämä on ihmisoikeusloukkaus. Esitän
seuraavaksi toimenpide-ehdotuksia, joilla asumisen hintaa Helsingissä olennaisesti korotetaan.”
KRÖHÖM. On yksinkertaista laskea
asumisen hintaa. Lakataan tekemästä
päätöksiä, jotka nostavat asumisen hintaa.
MIELEEN tulee väkisin Kirkko ja Kaupunki -lehden mielipidekirjoittajan T.
Paloheinän kiteytys eettisiä ostosvalintoja peräänkuuluttaneelle HS:n toimittajalle: ”Me varattomat punnitsemme
tarkoin hedelmät vaa’alla, olkootpa ne
sitten ympäristöystävällisiä tai ei. Eettiset jäävät hyllylle, tai muuten näkisimme nälkää.”
ILMASTONMUUTOKSEN torjunnan
piti kaiketi parantaa elintasoa, eikä viedä elämisen edellytyksiä vähävaraisilta.
Kummia tuloksia teettää, se tahattomien seurausten laki.
+++
MEDIARINTAMALLAKIN
tapahtuu. Kahden toimittajan saamasta ikävästä palautteesta harmistuneet perinteisen median päätoimittajat sorvasivat
yhteisen kannanoton, jossa he toteavat,
etteivät he ”.. hyväksy suomalaisen yhteiskunnan muuttumista sellaiseksi, jossa kuka tahansa julkisuudessa esiintyvä
ja avoimuutta osoittava henkilö voidaan
alistaa kiusaamiselle ja mustamaalaukselle ilman keinoja siihen puuttua.”
POHDIMME toimituksessamme kannanottoon liittymistä. Harkintaan vaikutti, että vain hetkeä aiemmin samainen media oli perusteetta leimannut
kansanedustaja Tom Packalenin Venäjän kätyriksi, Laura Huhtasaaren plagioijaksi ja perussuomalaiset ties miksi.
Kannanotto jäi allekirjoittamatta. Toimittajien laajamittainen häirintä on toki
kestämätöntä, mutta olisi outoa yhtyä
asiassa yhteiseen rintamaan poppoon
kanssa, joka ei malta kerta toisensa jälkeen olla leimaamatta muita.
SYYT, miksi media tarmolla lokaa itsenäisiä toimijoita, ovat viime kädessä taloudellisia. Mutta kun media käy avoimeen poliittiseen taistoon, se menettää
kykynsä tuottaa luotettavaa journalismia – asiaa, jonka vuoksi media ylipäätään on olemassa.
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Perussuomalaiset
valmistautuvat vaaleihin

Maahanmuutt
PS-teemat vahv
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastasi kansalaisilta tulleisiin kysymyksiin puheenjohtajan kyselytunnilla. Kysymyksiä tuli yli tuhat, joista Halla-aho ehti vastata
kymmenkuntaan - mutta lisää on luvassa.
SUOMEN suunta ratkaistaan eduskuntavaaleissa ensi vuoden keväällä.
Kansalaiset lähettivät puheenjohtaja
Jussi Halla-aholle kysymyksiä koskien perussuomalaisten lähtökohtia
tuleviin vaaleihin sekä sitä, jääkö perussuomalaiset jatkossa yksin vaatimuksineen maahanmuuttoa koskevista tiukennuksista.
Useissa Euroopan maissa monet
muutkin kuin maahanmuuttokriittiset puolueet ovat ottaneet
kriittisiä kantoja ja linjauksia. Jos
mietitään Suomen tulevia eduskuntavaaleja, niin ei ainakaan tällä hetkellä näytä siltä, että Suomessa muilla puolueilla olisi
tällaisia ajatuksia. Millaisena näet
tilanteen neljän vuoden päästä?
- Tulevaisuuden ennustaminen on
vaikeaa, kun emme tiedä, mitä tapahtuu emmekä sitä, miten tapahtumiin reagoidaan. On kuitenkin toiveajattelua, että tämä ongelma olisi
poistumassa sillä, että kieltäydytään systemaattisesti ottamasta siihen kantaa.
- Suurimmassa osassa Eurooppaa
valtavirtapuolueissakin ymmärretään se, että kansainvaellukset tulevat olemaan tämän vuosisadan suuri teema Euroopassa, ja se muuttaa
Eurooppaa peruuttamattomasti, jos

tilanteeseen ei puututa. Ja muutos ei
välttämättä ole myönteinen.

Ongelmaan
reagoitava ajoissa
Halla-aho kuitenkin toteaa, että
mitä pidemmälle valtavirtapuolueet Suomessa lykkäävät asiaan reagoimista, sitä vaikeammiksi ongelmat tulevat. Halla-aho kehottaa
kaikkia seuraamaan Ruotsin kehitystä 1970-luvulta lähtien, jolloin
maahanmuutto Ruotsissa muuttui
pääasiassa ei-työperäiseksi ja humanitaariseksi.
- Mitä pidemmälle tilanne päästetään, sitä vaikeampaa siitä on puhua ja sitä vaikeampaa tilanteelle on
tehdä mitään konkreettista. Pääsisimme kaikki helpommalla, jos tehtäisiin asioille enemmän kuin se,
mikä on ihan pakko tehdä. Ensinnäkin pitäisi tehdä poliittinen päätös
siitä, mitä me haluamme maahanmuutosta. Hyväksymmekö me sen,
että Suomen etninen ja kulttuurinen
koostumus muuttuu perusteellisella
tavalla? Uskommeko, että se johtaa
hyvään yhteiskuntaan?
- Uskommeko, että tänne tulevat
ihmiset, jotka eivät ole nytkään integroituneet yhteiskuntaan, samalla

Kansalaiset kysyivät, kuka voi olla
suomalainen

Näin Halla-aho vastasi:
Hallituksella on meneillään työttömyysturvaan liittyvä perustulokokeilu. Mitä mieltä perussuomalaiset on perustulokokeilusta
ja minkälaista mallia puolue kannattaa?

Katso kaikki videot:
suomenuutiset.fi

o edellä, muut
vasti mukana
kun heidän väkilukunsa kasvaa, omaksuvat ne arvot, jotka ovat länsimaisessa yhteiskunnassa meille tärkeitä? Vai muuttuuko yhteiskunta arvoiltaan niin, että
tulevaisuudessa ne säännöt joilla pelataan,
edustavat muiden ihmisten arvomaailmaa
kuin sitä, mihin me olemme tottuneet?

Vaaleihin
maahanmuutto edellä
Perussuomalaiset lähtee tuleviin eduskuntavaaleihin maahanmuuttoteema
edellä. Emme ilmeisesti pelkää enää sanoa sitä ääneen?
- Paljon kysellään, miksi puhumme vain
maahanmuutosta emmekä ”oikeista aiheista”. Kuten aiemmin on todettu, maahanmuutto kuitenkin liittyy niihin niin
sanottuihin oikeisiin aiheisiin. Maahanmuutto ei siis ole yksittäinen aihe, vaan se
liittyy mitä suurimassa määrin esimerkiksi julkiseen talouteen, turvallisuuteen ja
muihinkin asioihin.
- Poliittiselta kannalta katsottuna perussuomalaisten pitää mielestäni korostaa niitä asioita ja aiheita, jotka erottavat
meidät muista puolueista. Tietenkin meidän pitää muodostaa laajemmin kantoja työllisyys- ja talouspolitiikkaan tai vaikka sote-politiikkaan. Mutta eivät nämä
ole kenellekään ihmiselle syy äänestää perussuomalaisia, koska näiden kysymysten keskuudessa puoluekentässä vallitsee
muutenkin suuri jakautuminen ja hajonta.

Suurin osa suomalaisista
samaa mieltä
Halla-aho huomauttaa, kuinka esimerkiksi laittomiin maassaolijoihin tai mo-

neen muuhunkin maahanmuuttoon
liittyvään teemaan suhtautumisessa perussuomalaiset ovat täysin yksin poliittisessa kentässä.
- Mikä huolestuttavinta: perussuomalaiset on ainoa puolue, joka näissä asioissa
tutkitusti heijastelee kansalaisten enemmistön kantaa. Suurin osa suomalaista on
sitä mieltä, että laittomasti maassa olevat
pitäisi ottaa talteen, kunnes heidät poistetaan maasta, mutta me olemme ainoa
puolue, jonka mielestä tämä ei ole epäinhimillinen ratkaisu. Tämä ei tietysti sulje
pois sitä, että puolueella pitää olla muitakin teemoja.

Perussuomalaiset
teemat säilytettävä
toiminnan ytimessä
Hän kuitenkin lisää, että perussuomalaisilla tulee seuraavien vaalien alla olla kyky
käydä keskustelua kaikista politiikassa
vastaantulevista teemoista.
- Silti toimintamme ytimessä pitää olla
se, mikä erottaa meidät muista ja ne teemat, jotka ovat ihmisille syy äänestää vaaleissa juuri perussuomalaisia. Omassa toiminnassamme meidän on myös pyrittävä
parantamaan imagoamme äänestäjien keskuudessa. Imago ei valitettavasti ole niin
hyvä kuin se voisi olla.
- On huolestuttavaa, että kannatuksemme on niin paljon pienempi kuin niiden
näkemysten kannatus, joita me edustamme puoluekentässä. Tähän voimme vaikuttaa vain omalla laadukkaalla ja johdonmukaisella työllämme.
QTEKSTI JA KUVA
SUOMEN UUTISET

- Sosiaaliturvajärjestelmää katetaan julkisella rahalla, jota saadaan verottamalla työtä ja yrittämistä. Siitä muodostuu helposti
noidankehä, jossa työllistämisen
ja työllistymisen edellytykset joudutaan tekemään aina vaan heikommiksi, jotta voidaan ylläpitää ihmisiä, joilla ei tämän takia
ole töitä. Parasta sosiaaliturvapolitiikkaa onkin se, että ihmisillä on töitä, eivätkä he tarvitse tulonsiirtoja.

Kannatatko ajatusta avoimesta
suomalaisuudesta niin, että kuka
tahansa, toimimalla tietyllä tavalla tai oleskelemalla tietyssä paikassa tai omaksumalla tietyt tavat,
voi olla suomalainen? Vai ovatko
syntyperä, historia tai sukujuuret
oleellinen osa suomalaisuutta?
- Jos Suomessa asuu henkilö,
jolla on Suomen passi ja hän esimerkiksi jatkuvasti esittää kriittisiä arvioita suomalaisista, mutta ei koe itse olevansa kriittisten
arvioiden kohteiden joukossa,
eli hän omasta mielestään edustaa jotain muuta porukkaa, niin
en minä sellaista ihmistä pidä
suomalaisena. Suomalaisen pitää jakaa suomalaisuus hyvine
ja huonoine puolineen muiden
suomalaisten kanssa. Uskon avoimeen suomalaisuuteen, koska
se on historiallinen todellisuus.
Olemme muodostuneet aikana,
jolloin ihmiset saattoivat muuttaa rajojen yli. Jos vaikka sulkisimme esimerkiksi tumman ihon
pois suomalaisuudesta, niin yhtä
hyvin voitaisiin kysyä, entäs ruskeasilmäiset tai tummatukkaiset?
Kaikkihan ne ovat tulleet jostakin, ne ovat kaikki periytyviä ominaisuuksia.

Kykenemmekö me välttämään
maahanmuutossa Ruotsin tekemät ongelmat? Vai onko tiemme
sama? Miten voimme ehkäistä nogo-alueita ja rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä Suomeen?
- Kun Ruotsin tapahtumat ylittävät uutiskynnyksen Suomessa,
kuten vaikka Malmöa vuosikymmeniä riivanneet tuhopolttoaallot ja raiskaukset, niin meillä
monet viranomaiset yleensä rutiininomaisesti toteavat, että meillä tällaista ei ole. Tästä tehdään se
omituinen johtopäätös, että me
olemme onnistuneet kotouttamisessa paremmin. Tosiasiassa kyse
on vain siitä, että meillä tulijoiden
määrät ovat niin paljon pienem-

mät, että meillä ei voi olla tällaisia alueita. Meillä ei siis ole alueita, joissa kehitysmaalaiset ovat
enemmistönä. Tämä tosin johtuu
vain siitä, että meillä on paljon
vähemmän kehitysmaista tulleita
ihmisiä kuin Ruotsissa. Kuten Helsingin väestökehitys osoittaa, siihen me silti väistämättä olemme
menossa.

Miten Venäjän pakoteasia pitäisi
hoitaa? Voimme varmaankin olla
sitä mieltä, että Venäjä ei vapaaehtoisesti luovu Krimistä, jonka
se valtasi vuonna 2014. Pysyvätkö pakotteet voimassa hamaan tulevaisuuteen ja kuka hyötyy tilanteesta?
- Ei vallitse epäselvyyttä siitä,
etteikö Venäjä olisi rikkonut kansainvälistä lakia miehittämällä
Krimin ja tukemalla Itä-Ukrainassa toimivia terroristiryhmiä. Jotkut ovat nostaneet esille näkemyksiä, että krimiläisillä olisi itse
oikeus päättää mihin valtioon
kuuluvat, mutta on muistettava, että siellä järjestetty kansanäänestys pidettiin miehitysoloissa. Miten sitten tästä eteenpäin:
ensinnäkin Venäjän tapa toimia
on erilainen kuin Länsi-Euroopassa. Venäjä on omanlaisensa yhteiskunta, siellä on omanlainen
valtakulttuuri ja ajattelutavat.
Jotkut sanovat, että laittomuuksista huolimatta pitäisi hyväksyä Krimin miehitys ja sota ItäUkrainassa, koska Venäjä ei tule
vetäytymään Krimiltä. Maailmanpolitiikassa kuitenkin tapahtuu
yllätyksiä. Sitä en tiedä, poistuuko Venäjä Krimiltä, mutta siitä,
että vääryydelle ei voida nyt tehdä mitään, ei voida johtaa sitä,
että meidän pitäisi hyväksyä tilanne, eli jotenkin on reagoitava.

Onko perussuomalaisilla olemassa
mediassa lasikatto? Voidaanko asialle tehdä mitään?
- Kysymykseen on syytä vastata
kieli keskellä suuta, koska perussuomalaisista pyritään luomaan
mielikuvaa, että me ”itkemme julkisuudessa, että emme saa julkisuutta.” Viimeisen parin kuukauden aikana on kuitenkin voitu
huomata, kuinka esimerkiksi tiedustelulakien ja sote-lakien
eduskuntakäsittelyn yhteydessä
perussuomalaiset on johdonmukaisesti sivuutettu valtamedian
uutisoinnissa. Perussuomalaisten vaalivoitot vuosina 2011 ja
2015 olivat medialle järkytys, jota
ei vieläkään ole annettu anteeksi.
Poliittinen journalismi on näiden
vaalien jälkeen ollut ”persuntorjuntaa”, mikä on osaltaan vienyt
huomiota pois substanssikysymyksistä.
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Halla-ahon ehdotus suomalaisten
syntyvyyden lisäämiseksi:

Tuloveroprosenttia
alas lapsiluvun
kasvaessa
Merkittävä osa Suomessa syntyvistä lapsista syntyy maahanmuuttajille. Tämä tarkoittaa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan sitä, että tulevaisuudessa entistä pienempi joukko suomalaisia elättää entistä
suurempaa joukkoa vapaamatkustajia.
PERUSSUOMALAISTEN
puheenjohtaja Jussi Hallaaho ottaa kantaa suomalaisten syntyvyyden romahtamiseen, johon on herännyt mm.
valtiovarainministeri Petteri
Orpo (kok.).
- Huoltosuhteen kannalta tilanne on oikeastaan paljon pahempi kuin numerot
äkkiseltään osoittavat. Viime
vuonna syntyneistä 50 000
lapsesta merkittävä osa syntyi Suomessa jo asuville maahanmuuttajille, ja kokemusperäisesti tiettyjen vilkkaasti
lisääntyvien maahanmuuttajaryhmien integraatio ei sanottavasti etene edes toisessa
polvessa. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että vallitseva
yhteiskuntaideologia edistää
vähemmistöryhmien eriytymistä ja kuplautumista assimiloitumisen sijaan, Hallaaho kirjoittaa Facebookissa.

- Itse syntyvyys on asia, josta on tavattoman vaikeaa puhua. Syntyvyys tietenkin nousee vain sillä, että ihmiset
saavat enemmän lapsia. Tätä
ei kuitenkaan saa sanoa, koska lapsettomat triggeröityvät ja kokevat tulevansa syyllistetyksi. Media pahentaa
tilannetta, koska se ei halua
edistää keskustelua vaan synnyttää kohuja. Kaikki sympatiani Antti Rinteelle, joka
taannoin havaitsi tämän.

set päättävät lasten hankkimisesta tai hankkimatta jättämisestä. Sosiaalipolitiikalla
voidaan helpottaa lapsiperheiden arkea, mutta sillä tuskin voidaan lisätä syntyvyyttä.
- Jos voitaisiin, syntyvyys
olisi ollut 40-luvulla pientä ja
2010-luvulla suurta. Jos syntyvyys olisi etuuksista kiinni, länsimaissa lisäännyttäisiin villisti ja kehitysmaissa
vähemmän.

Sosiaalipolitiikalla
autetaan lapsiperheitä

Maahantulijoiden
sosiaaliturva on
pyhä lehmä

Halla-ahon mukaan ”sallittu
keino” syntyvyyden edistämiseksi tuntuu olevan sosiaalipolitiikka, kuten erilaiset perhe-etuudet.
- En kuitenkaan usko, että
tällaisilla seikoilla on kovin
suurta merkitystä, kun ihmi-

Toiseksi ”sallituksi keinoksi” Halla-aho nimeää maahanmuuton.
- Koska maahanmuutto
OECD-maiden ulkopuolelta
kuitenkin on taakka julkiselle taloudelle, sen lisääminen

Juvonen älähti vanhusten syyllistämisestä:

Pidetään pelkkänä
kustannuseränä
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vuorokausi (palveluntuottajien tingitty hinta muun muassa
Pohjois-Karjalassa) ja siihen pitää sisältyä ympärivuorokautinen hoito ja hoiva, ruoka, asuminen, vaatteet, kuntoutus,
ulkoilu, hoitajien palkat ym. pe-

tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa entistä pienempi joukko suomalaisia joutuu
omien eläkeläistensä lisäksi elättämään entistä suurempaa joukkoa vapaamatkustajia. Ja samalla sietämään
muita monikulttuurisen yhteiskunnan iloja.
- Koska tulijoiden sosiaaliturva on pyhä lehmä, yhtälö voidaan ratkaista vain kiristämällä työssäkäyvien
verotusta ja tekemällä työn
tekemisestä entistäkin kannattamattomampaa. Myös
työssäkäyvien pienituloisten
mahdollisuudet asua kaupungeissa vähenevät tuilla turvo-

tettujen vuokrien takia, Halla-aho kirjoittaa.

joilla omaiset lähestyivät minua.

huollon puolesta on puhuttava niin, että siinä on sydän mukana.
- Vanhus ei ole kustannuserä
vaan ihminen. Miksi vanhusten
ihmisarvoa loukataan niin, että
he joutuvat odottamaan vuoroaan päivästä toiseen märissä
vaipoissaan näkymättömissä?
- Valokuva pöydälläni toi taas
yhden vanhuskohtalon esiin.
Tämä on niin nöyryyttävää ja ihmisarvoa loukkaavaa sellaista
ihmistä kohtaan, joka on rakentanut Suomea sota-ajan jälkimainingeissa sitkeästi ja valittamatta, Juvonen sanoo.

Vanhukset märissä
vaipoissa

– Vanhustenhoidon kasvavia kustannuksia sanotaan yhdeksi syyksi tehdä laaja sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus. Teksti on ollut karua
hallitustaipaleesta toiseen; aina vanhustenhuollon
kustannukset, jotka ajavat Suomen taloustilannetta
ahdinkoon, perussuomalaisten kansanedustaja Arja
Juvonen puuskahtaa.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Arja Juvosen mielestä vanhusten syyllistämisen on
nyt loputtava.
- Suomimummon hoitopaikan
hinta on tingitty minikilpailutuksen jälkeen jopa 70 euroon/

Suomessa syntyy ennätyksellisen vähän lapsia kantasuomalaisille vanhemmille.

Arja Juvonen
rusasiaa.
- Seuraan suurella pelolla suomalaisen vanhustenhoidon tilannetta ja saan yhteydenottoja
liki päivittäin. Viimeisin yhteydenotto tuli valokuvien kera,
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Kuvilla haluttiin näyttää vanhuksen tilanne illalla, kun omainen oli mennyt tervehtimään
läheistään. Juvosen mukaan
vanhuksen tila oli karu: kauttaaltaan märät päällyshousut, paidan reunat ja likomärkä vaippa.
- Onko tällaisessa vanhustenhoidossa resurssit kohdallaan?
Miten olisi pieni priorisointi jostakin muusta kuin vanhustenhoidosta? Juvonen kysyy ja sanoo vastaavaa viestiä tulleen
lukuisilta omaisilta.

Nöyryyttävää ja
ihmisarvoa loukkaavaa
Juvosen mielestä vanhusten-

Pitkittynyttä teinielämää ja syrjäytymistä
Halla-ahon mielestä keskeinen syy syntyvyyden romahtamiseen on muuttunut arvomaailma.
- Nuorekasta teinielämää
arvostetaan, ja se jatkuu keski-ikään asti. Sekä työhön
että vapaa-aikaan liittyvää virikettä ja tekemistä on niin
paljon, että siinä ei lapsille ole tilaa. Tähän on tietysti vaikea vaikuttaa poliittisilla toimilla.

”Jossain mättää ja
pahasti”
Juvonen ihmettelee, miksi laittomasti maassa olevan
henkilön säilöönotto maksaa
200 euroa vuorokaudessa, kuten sinisten edustaja eduskun-

Merkittävä
osa lapsista syntyy
maahanmuuttajille

LAURA HUHTASAARI
PERUSSUOMALAISTEN
1. VARAPUHEENJOHTAJA

Q

KOLUMN I

Viimeisellä rannalla
ESPANJASSA on poliittisia vankeja. Italiassa, Romaniassa ja Bulgariassa korruptio rehottaa. Juutalaisia vainotaan
Ruotsin Malmössa, jossa synagogaan tehtiin pommi-isku
2012. Näemme tyttölasten pakkoavioliittoja ympäri Eurooppaa. Jopa vanha sivistysvaltio Iso-Britannia syyllistyy samanlaiseen kehitykseen, siellä nuorin morsian on ollut vain
viisivuotias. Missä ovat ne kuuluisat EU:n perusarvot? EU:n
johdolla näyttää olevan vain halu paheksua ja arvostella vääriä vaalituloksia.

- Yksi tunnistettu ongelma
on miesten ja poikien syrjäytyminen. Koulutuspolitiikka on tässä suhteessa
pahasti epäonnistunut keskittyessään lähinnä tyttöjen
ja naisten ongelmiin ja tasa-arvokysymyksiin. Kouluttamattoman ja työttömän
(kantaväestöön kuuluvan)
miehen on vaikea löytää
kumppania, Halla-aho toteaa.

Kauhistelu ja
pöyristyminen
eivät auta
Ratkaisua Halla-aho lähtisi

nassa totesi, kun vanhuksen
hoitoon käytetään vain kolmannes tuosta summasta.
- Mielestäni jossakin mättää

hakemaan esimerkiksi lapsilisäjärjestelmän muuttamisesta kannustavammaksi.
- Positiivinen, ts. rahana
maksettava, lapsilisä, yhdistettynä kotihoidontukeen,
ei kannusta työssäkäyviä ihmisiä hankkimaan useampia
lapsia. Lisäksi se kannustaa
muutenkin syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajaäitejä a) hankkimaan paljon lapsia, b) pysyttelemään
työelämän ulkopuolella, c)
pitämään lapset poissa päivähoidosta, jossa nämä saisivat kontaktia ympäröivään
yhteiskuntaan.
- Lapsilisä voitaisiin ai-

ja pahasti ja kustannusarviot
ja kulut on laskettu jommassa kummassa tapauksessa
väärin.

nakin osittain muuttaa negatiiviseksi, esimerkiksi
pudottamalla asteittain, lapsimäärän kasvaessa, vanhempien tuloveroprosenttia
kohti nollaa. Syyllistämiskeskustelusta pitäisi päästä
eteenpäin. Jos väestön vanheneminen ja syntyvyyden
lasku ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma, kuten se kaikkien mielestä on,
siitä on myös voitava puhua
sen sijaan että kauhistellaan
ja pöyristytään, Halla-aho
muistuttaa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

EU:n johto haluaisi itselleen veto-oikeuden jäsenvaltioidensa demokratioihin. Ylen ja EU:n johdon mielestä Unkari äänesti jo kolmannen kerran väärin. Viktor Orbánin mukaan
länsi luhistuu islamilaisen maahanmuuton edessä eikä Eurooppa edes tajua tulleensa valloitetuksi. Orbán ei nojaa ennakkoluuloihin, vaan on nimenomaan tarkkaan perillä Euroopan suurimpien kaupunkien ongelmista. Niistä tulee pian
muslimienemmistöisiä. Unkarin perustuslakiin on paalutettu kristilliset arvot. Unkari haluaa ja aikoo pysyä Unkarina.
Itä-Euroopan maat ovat päässeet eroon sosialismin ikeestä
ja lähihistorian muistot ovat antaneet Visegrad-maille rokotussuojan uutta keskusvaltaa vastaan. EU-komission sanelupolitiikka tyrmätään.
ORBÁN nousi valtaan 2010 ja onnistui kääntämään konkurssikypsän tilanteen parempaan suuntaan. Talous on kohentunut ja työllisyys parantunut, Orbanomics on siis toiminut. Tavallinen unkarilainen kaipaa sitä samaa mitä kaikki
muutkin: ihmiset eivät halua elää terrorismin pelossa vaan
he haluavat turvallisuutta ja rajakontrollia. Unkarissa syntyvyys on lähtenyt nousuun. Visegrad-maat ovat EU:n johdolle uhka. Visegrad-maat uskaltavat uhmata EU:ta ja puolustaa
kansallisia etujaan. Unkari, Puola, Tsekki ja Slovakia ryhmittyvät monissa asioissa (kuten maahanmuutossa), ja maiden
yhteinen äänimäärä on EU:ssa vahva.
KOHEESIOPOLITIIKAN tavoitteena on siirtää varoja jäsenvaltioista toisiin jäsenvaltioihin. Rahojen käytön valvonta ei ole läpinäkyvää ja monia maita, kuten Italiaa ja Unkaria,
on syytetty rahojen väärinkäytöstä. Tulonsiirrot ovat lisänneet byrokratiaa, korruptiota ja kustannuksia. Suomi antaa
EU:lle rahaa ja saa EU:lta rahaa, tämä on tehotonta byrokratian ylläpitoa. EU:n tulee asteittain luopua tulonsiirtounionista. Komissiolla on päinvastaisia suunnitelmia. Ranskan
johtohahmo Macron suunnittelee euroalueelle omaa budjettia, verotusoikeutta ja yhteistä velanottoa. Sen jälkeen Suomelle jää nettomaksajan roolin lisäksi vain EU:n maakuntana olemisen rooli, ilman päätösvaltaa. Oikeistopopulistit
vastustavat vallan keskittämistä.
EU:n johto näyttää olevan toivottomassa tilanteessa. Heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin käydä oikeistopopulististen puolueiden kimppuun ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden kimppuun, joissa on oikeistopopulistinen hallitus.
Maahanmuutto ei ole populistien ongelma, se on Euroopan
ongelma, jonka liberaalit ovat meille järjestäneet. Ranskan
sisäisen turvallisuuspalvelun DGSI:n nykyinen johtaja Patrick Calvar on varoittanut sisällissodan riskistä Ranskan
parlamentin valiokunnalle antamassaan selonteossa vuonna
2016. Calvarin kykyä ymmärtää tilanteen vakavuutta ei sovi
vähätellä. Kansallismieliset puolueet ovat Euroopan viimeinen toivo, me tuomme pragmaattisuuden takaisin politiikkaan. Isänmaiden Eurooppa on mahdollinen!
MINÄ synnyin Suomessa, lapseni EU-Suomessa. Toivottavasti lastenlapseni syntyvät taas Suomessa.
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PS-kansanedustajat aktiivimallin leikkauksista:

Ihmisten taloudellinen ahdinko lis
Työttömyysturvan saajista vain vajaa
puolet on täyttänyt alkuvuoden aikana
aktiivimallin ehdot. Kelan ennakkotietojen mukaan 54 prosentilla aktiivisuusehdot ovat jääneet täyttämättä.
OLISI kiva saada tilastoa siitä, kuinka moni on joutunut
tähän ilman omaa syytään.
Eli tilanteeseen, jolle ei voi
itse mitään, vaikka miten tekisi. Et saa töitä etkä pääse
kurssille. Silti leikataan, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri toteaa.

ammattileikkurin sijaan mahdollisuus osoittaa, ettei työttömyys johdu hänestä.
- Ihmisten taloudellisen ahdingon lisääminen ei voi olla
tavoiteltava asia.
Leikkuri on iskenyt yli sataantuhanteen työttömään,
joiden työttömyysetuuksia
leikataan väliaikaisesti 4,65
prosenttia.

Leikkuri iskee yli
sataantuhanteen
työttömään

Hallituksesta on
helppo huudella

Meri muistuttaa perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta,
jossa ihmiselle annettaisiin

Meri sanoo, että hallituksesta on helppo huudella työttömille, että ”koittakaas nyt

mennä töihin”, kun omat taskut pullottavat palkkioita.
- Juuri esimerkiksi uutisoitiin, että Veikkauksen hallituspaikasta saa 30 000 euroa
vuodessa – siis käymällä kokouksissa, joita on kohtuullisen harvoin. Siinä voi tavallinen työtön ajatella, mikä on
kohtuullista, Meri kuittaa.
Perussuomalaiset edustajat
haastavat muut puolueet itsensä lisäksi ajamaan valtionyhtiöiden palkkioita kohtuulliselle tasolle.
- Samalla kun edustajien
eläkejärjestelmää uudistetaan, niin nämä palkkiot on
hyvä tuoda keskusteluun. Se
olisi oikeudenmukaista.

Syyttömät leimataan
työnvieroksujiksi
Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä pitää

”Veikkauksen
hallituspaikasta saa
30 000 euroa vuodessa – siis käymällä kokouksissa, joita
on kohtuullisen
harvoin. Siinä voi
tavallinen työtön
ajatella, mikä on
kohtuullista.”

kokoomuksen, keskustan ja
sinisten aktiivimallia törkeänä.
- Todellakaan puolet työttömistä eivät ole työnvieroksujia, sellaisia on tutkitusti
vain muutama prosentti. Tässä leikataan valtavan joukon

kansalaisia perusturvaa häpeämättömästi ilman heidän
omaa syytään.
- Aktiivimalli on häpeällistä ihmisten kyykyttämistä ja
kyyninen leikkaus perusturvaan. Ei ole mitään kohtuullisuutta mallissa, jonka ehtoja

Kaivosyritykset saatava tilille ympäristövahingoistaan
KANADALAINEN kaivosyhtiö Belvedere Mining joutui konkurssiin
Nivalassa vuonna 2015 ja jätti jälkeensä ympäristövahingot ja miljoonien laskun veronmaksajille.
- Heikosti kannattavalle nikkelikaivokselle ei ole löytynyt jatkajaa, ja Juha Sipilän hallitus
ehdotti viime vuoden lisätalousarviossaan tukieuroja ympäristöministeriölle ympäristövahinkojen torjumiseksi. Veronmaksajien
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rahaa joudutaan käyttämään yli
viisi miljoonaa euroa Hituran kaivoksen sulkemiseen ja ympäristövahinkojen estämiseen, ihmettelee perussuomalaisten
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri.
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan mukaan
kanadalainen Belvedere Miningin konkurssipesä on varaton,
eli yhtiö pesi kätensä ja lähti. Po-
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kan mukaan se, että veronmaksajat eivät joutuisi kaivosyhtiön
ongelmien maksumiehiksi, vaatisi muutoksia muun muassa niin
kutsuttuun vastuujärjestelmään.
- Tiedustelin kirjallisella kysymyksellä ministeri Kimmo Tiilikaiselta (kesk.), mihin toimiin hän
aikoo ryhtyä, jotta yllä mainittua vastuujärjestelmää muutetaan niin, että sitä voidaan käyttää myös konkurssitapauksissa,

ja että vastuujärjestelmän kautta
kerätyt varat myös riittävät mahdollisesti aiheutuviin ympäristöongelmiin, Meri kertoo.
- Tiilikainen vastasi, että vastuujärjestelmien kehittämistyö on
ministeriössä meneillään. Seuraankin tilannetta ja ministeriön
työtä tiiviisti ja odotan toimenpiteitä, koska yritykset on saatava vastuuseen ympäristövahingoistaan.

Kivihiilen
kielto on
tuhoisaa myös
teollisuudelle

Hiilen käyttökielto lisää kustannuksia

Pienituloisilla ei ole enää varaa
asua pääkaupunkiseudulla
Siivoojan bruttopalkasta melkein puolet nielevät korkeat asumiskulut pääkaupunkiseudulla, asia ilmenee PAMin vertailusta.

ääntyy
yli puolet työttömistä ei pysty
täyttämään, Mäkelä sanoo.

Huonosti
suunniteltu malli
Mäkelän mielestä hallitus ja
työministeri Jari Lindström
(sin.) ovat ajaneet aktiivimallin lainvoimaiseksi keskeneräisenä, vaikutuksiltaan selvittämättömänä ja itsekin sen
tunnustaen, että mallia pitää
korjata.
- Nyt perusturvan varassa
olevalla ihmisellä ei ole aikaa
odottaa mitään korjauksia,
vaan hänen jokapäiväinen leipänsä on kiinni näistä rahoista, joilla hallitus leikkii, Mäkelä painottaa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

ASUMISKULUJEN osuus
on jo nyt posketon. Asia on
erityisen akuutti pieni- ja
keskituloisille, puhumattakaan työttömistä sekä nuorista lapsiperheistä, sanoo
perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari.
- Hallituksen kaavailema
hiilen käyttökieltolaki tulee
toteutuessaan nostamaan
pääkaupunkiseudun vuokria
10-20 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että sähkön ja kaukolämmön hinta nousee tutkimuslaitosten laskelmien
mukaan 20-30 prosenttia.
- Vastaavat asumisen isot
lisälaskut odottavat suurta osaa suomalaisista. ”Kivihiilikaupunkien” kaukolämmöllä lämpiävissä taloissa
asuu yhteensä noin 1,2 miljoonaa suomalaista, Huhtasaari muistuttaa.

Härski ja
vastuuton esitys
Kivihiilen käytön lopettaminen lailla on Huhtasaaren mielestä ”käsittämät-

tömän härski ja vastuuton
esitys”, jonka kohtuuttoman
suurta hintalappua ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.), ei ole uskaltanut
julkisesti esitellä. Suomessa,
eikä muuallakaan, ole suljettu energialähteitä tai tuotantotapoja markkinoilta kieltolakien keinoin.
- Kepulaisen ympäristöministeri Tiilikaisen esityksestä hiilenkäytön kieltolaki on
tulossa eduskuntaan syksyllä. Silloin punnitaan, ketkä
pelkästään puhuvat vähävaraisten asiasta ja ketkä oikeasti tekojen tasolla uskaltavat puolustaa vähävaraisia.
Toivottavasti sitä ennen
eduskunnan enemmistölle kirkastuisi se tosiasia, että
kepulaisten tavoitteena on
kivihiilen käyttökiellolla
varmistaa rahastusmahdollisuus tuulivoiman ja puuhakkeen tuotantotuilla.

Sadat miljoonat
keskustan taskuun
Huhtasaaren mukaan kyse

“Suomalaisilla
ei ole
yksinkertaisesti
varaa luopua
kivihiilen käytöstä,
eikä siihen
ole ilmastopoliittista
tarvetta.”
on vuositasolla useamman
sadan miljoonan euron ”häikäilemättömästä kuppaamisesta” veronmaksajilta keskustan etupiirille.
- Vetoankin kansanedustajien enemmistöön estääksemme järjettömän kivihiilen
kieltolain, joka asumuskustannusten rajun nousun lisäksi tuhoaisi huoltovarmuutemme. Suomalaisilla ei ole
yksinkertaisesti varaa luopua
kivihiilen käytöstä, eikä siihen ole ilmastopoliittista tarvetta.
- Suomessa kivihiilen osuus
sähköntuotannossa on 6,7
prosenttia. Nekin laitokset
ovat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia. Suomalaisten sähkö- ja lämpölaitos-

ten ominaispäätöt ovat vain
220 g CO2/kWh suhteessa
tuotettuihin kilowattitunteihin. Puolan sähköntuotanto
tuottaa kolme kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä.
Saksassa 46 % ja tuulivoimamaa Tanskassa yli 40 % sähköstä tuotetaan kivihiilellä.
Nekään eivät ole luopumassa kivihiilestä, koska haluavat
turvata teollisuutensa kilpailukyvyn.

Rosvoaminen
lopetettava
Huhtasaari painottaa, että
perussuomalaiset jatkavat
kampailua kivihiilen kieltolakiesityksen kumoamiseksi sekä sähköveron alentamiseksi EU:n minimitasolle ja
sähkönsiirtohinnoilla kotitalouksien rosvoamisen lopettamiseksi.
- Haluamme varmistaa suomalaisten teollisuustyöpaikkojen säilymisen sekä lisääntymisen ja taistelemme
oikeasti teoilla kohtuullisten asumiskustannusten puolesta.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaiset vaativat eläkkeiden
verotuksen keventämistä
PERUSSUOMALAISET kysyivät suullisella kyselytunnilla pienituloisten eläkeläisten taloudellisesta ahdingosta.
Eläkeläiset eivät pääse osaksi talouskasvusta, kun eläkkeet eivät kasva samassa tahdissa palkkojen kanssa, ja lisäksi heitä verotetaan palkansaajia
ankarammin.
- Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti ei sisältänyt min-

käänlaista konkreettista ratkaisua
eläkeläisten aseman parantamiseksi. Indeksijäädytysten pitäminen voimassa heikentää eläkeläisten asemaa
palkansaajiin verrattuna entisestään,
kansanedustaja Mika Niikko toteaa ja
vaatii indeksijäädytysten poistamista.
Mikäli sote-uudistus toteutuu hallituksen kaavailemalla tavalla, vanhusten asema heikkenee entisestään.

- Nykyiset resurssit vanhusten palveluissa eivät ole riittävät, mutta tästä
huolimatta hallitus haluaa leikata vanhusten palveluista jopa 700 miljoonaa
euroa sote-uudistuksen säästöpaineiden myötä.
Hallituksen kaavailemat toimet johtaisivat käytännössä vanhusten heitteillejättöön, Niikko varoittaa.
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Perussuomalaiset vaativat:

Tehokas ja kurinalainen
palautusjärjestelmä käyttöön
Poliisin mukaan kielteisen turvapaikkapäätösten saaneita
on maassa jo noin 10 000 henkeä, joista 7 000 on valittanut
päätöksestään. Valituskierre voi käytännössä olla loputon,
mikäli henkilö muuttaa hakemuksen perusteita.
PERUSSUOMALAISET eivät voi hyväksyä tilannetta.
- Suuri osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista joko valittaa saamastaan
päätöksestä tai jättää uusia
ja uusia hakemuksia. Tämä
kuormittaa rajusti Maahanmuuttovirastoa ja hallintooikeuksia. Kaiken kukkuraksi
valtio palkkaa kustannuksista piittaamatta avustajat hakemuksia laatimaan,
kansanedustaja Sami Savio
ihmettelee.

Kielteisen päätöksen
saaneet säilöön
Perussuomalaiset ovat tehneet lakialoitteen jo aikaisemmin, jossa esitetään, että
kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt
otettaisiin välittömästi säilöön palautusta varten.
- Esityksellämme on vahva kansan tuki. TNS-gallupin kyselyn mukaan 59 % haluaa ottaa heidät säilöön heti

kielteisen päätöksen jälkeen.
Vain 18 prosenttia vastaajista antaisi heidän kulkea vapaasti. Eikö hallitus kuuntele
kansaa? kansanedustaja Jani
Mäkelä kysyy.

Valituskierre
on loputon
Kielteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan
mahdollinen valitus menee ensin hallinto-oikeuteen
ja sieltä korkeimpaan hal-

”Esityksellämme
on vahva
kansan tuki.
TNS-gallupin
kyselyn mukaan
59 % haluaa
ottaa heidät
säilöön heti
kielteisen päätöksen
jälkeen.”
linto-oikeuteen. Tämän jälkeen useat jättävät uuden
hakemuksen uusin perustein. Peruste on usein homoseksuaalisuus tai kristityksi
kääntyminen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Leena Meri jätti valituskierteen estämisestä kirjallisen
kysymyksen helmikuussa.
Hän ei pidä selityksiä uskottavina.
- Ensinnäkään en usko, että
Maahanmuuttoviraston 21
päivän valitusaika riittää seksuaalisen suuntautumisen
muuttumiseen, kun kyseessä
on muutenkin ihmisen ominaisuus eikä päähänpisto.
- Ministeri Kai Mykkänen (kok.) käytännössä vastasi, ettei aio tehdä ongelmalle
mitään. Hän meni EU:n selän
taakse piiloon sanomalla, että
valmistelutyön ollessa kesken ei ole perusteltua pohtia
kansallisesti erikseen uusin-

Perussuomalaisilta oma vaihtoehto valtiontalouteen
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmä on julkaissut oman vaihtoehtonsa
valtiontalouden kehyksiksi. Hallituksen
kehysriihi julkaisi kehyksensä 11. huhtikuuta. Perussuomalaiset antavat hallitukselle kiitosta joistain asioista, mutta
perussuomalaisten mukaan pääasialliset muutostarpeet jäivät huomioimatta.
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja
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Leena Meri harmittelee sitä, ettei hallitus ole tarttunut perussuomalaisten
2017 lopulla julkaistun vaihtoehtobudjetin ideoihin.
- Sielläkin meillä on lukuisia ideoita,
joita olisi voinut toteuttaa myös pitkällä aikavälillä.
- Perussuomalaisten vaihtoehto perustuu neljään pakettiin. Meillä on
työ- ja yrittäjyyspaketti, oikeudenmu-

kaisuuspaketti, isänmaapaketti sekä
onnellisuus- ja hyvinvointipaketti. Näistä syntyy kokonaisvaltaisesti onnea ja
hyvinvointia jokaiselle suomalaiselle,
Meri toteaa.
Lisää perussuomalaisten vaihtoehdosta lehden takakannessa.

Ville Tavion mielestä häiriköt voidaan laittaa rautoihin palautuslennon ajaksi.

Turun terroristin ylläpidosta
1-2 miljoonan euron lasku
Sami Savio huomauttaa
suuren osan valittavan
kielteisestä turvapaikkapäätöksestään.

Palautukset varsinkin
Irakiin tulisi aloittaa
tilauslennoilla.
tahakemuksia koskevan ulkomaalaislain sääntelyn uudistamista, Meri kertoo.

Tehokkuutta
palautuksiin
Arvioiden mukaan Suomessa on luvatta 10 000 henkilöä.
Heistä monien taustaa ei pystytä täysin varmasti todentamaan. Perussuomalaiset vaativat tehokasta ja kurinalaista
palautusjärjestelmää.
- Palautusten logistiikkaa
tulee nyt pikaisesti parantaa
ja säästää niihin meneviä veronmaksajien varoja. Tähän
asti palautuksia on tehty pääosin reittilennoilla turistien
keskuudessa. Siinä ei ole järkeä, kansanedustaja Ville Ta-

vio huomauttaa.

Häirikköpalautettavat
rautoihin
Hänen mukaansa palautukset varsinkin Irakiin tulisi
aloittaa tilauslennoilla ja varmistaa niiden tehokkuus.
- Palautuslennoilla minkäänlaista häirintää ei tule
suvaita, vaan häirikköpalautettavat on laitettava rautoihin ja palautuksia vastustavat
mielenosoittajat ohjata mölyämään omille paikoilleen riittävän kauas niin, ettei häiriöitä synny lentokentällä, Tavio
kuittaa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustajat muistuttavat, että Turun terrori-isku on yksi syy, miksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulisi ottaa säilöön.
TURUN terrori-iskusta syytetty Abderrahman Bouanane virnuili valokuvaajille, kun asian käsittely
aloitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden istunnossa Turun vankilassa. Toisen istunnon aikana mies
jouduttiin poistamaan salista hänen aggressiivisen huutelunsa vuoksi.
- Katumus ei näytä painavan Turun terroristia, perussuomalaisten juristikansanedustaja Ville Tavio
kirjoittaa Facebookissa.
- Nyt veronmaksajat sitten hoitavat miestä sen noin
13 vuotta, hintaa ylläpidolle
kertyy varmaan miljoona tai
kaksi. Sitten pidetään sormet ristissä ja toivotaan, ettei uusi rikostaan.

Istuisi tuomionsa
Marokossa
Tavio pohtii, pitäisikö elinkautisen tuomion olla elinkautinen tai ainakin reilusti
nykyistä pidempi.
- Vankeinhoito voitaisiin
ostaa marokkolaisesta vankilasta, varmasti tekijällä it-

selläänkin olisi siellä kotoisampaa ja karkotus olisi
valmiiksi täytäntöön pantu,
Tavio kirjoittaa.

Ongelmaan ei
haluta puuttua
Perussuomalaisten eduskuntaryhmäryhmän puheenjohtaja, varatuomari
Leena Meri sanoo Turun iskua barbaariseksi teoksi.
- Yksi syy tässä, miksi kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneet tulisi ottaa säilöön.
Toki muut puolueet ovat eri
mieltä, koska se epäinhimillistä ja maksaa rahaa, Meri
ihmettelee.
- Niin, se riippuu siitä, kenen etua ajaa. Lisäksi henkilön ylläpito niin, että hän
saa liikkua vapaasti, ei maksa yhtään vähemmän, mutta
voihan sitä kaikenlaisia syitä yrittää keksiä, kun ei vain
haluta puuttua ongelmaan.

Paljonko maksaa
seuraava terrori-isku?

mettelee sisäministeri Kai
Mykkäsen (kok.) ja kansanedustaja Simon Elon (sin.)
valitusta laittomasti maassa
olevien säilöönoton kustannuksista.
- Paljonko yhteiskunnalle tulee maksamaan, jos
Suomessa tapahtuu jälleen
terrori-isku? Kyse on yhteiskunnan turvallisuudesta, ennaltaehkäisystä ja varautumisesta pahimpaan. Kyse on
suomalaisten suojelemisesta, Immonen painottaa.
Immonen muistuttaa, että
säilöönotolla karsitaan myös
vetovoimatekijöitä.
- Säilöönotto luonnollisesti maksaa, mutta se on investointi, joka karsii kuluja
jatkossa, koska sillä nimenomaan karsitaan maahanmuuton vetovoimatekijöitä. Elintasopakolaiset eivät
tule Suomeen, jos he tietävät
joutuvansa säilöönotetuiksi kielteisen päätöksen saatuaan.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ih-

Kankaanniemi: Hallitus ei tunnista
köyhyyttä
SIPILÄN hallitus ei tunnista
eikä tunnusta ahdingossa elävien pienituloisten lapsiperheiden ja eläkeläisten arkea,
sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi.
Vahvasta talouskasvusta

huolimatta hallituksen kehyspäätös ei sisällä helpotusta
edes vakavimpiin ongelmiin.
- Moni ihminen joutuu edelleen valitsemaan, ostaako ruokaa vai lääkkeitä. Molempiin
eivät rahat riitä.
- Kela-etuuksien indeksikoro-

tukset pitää toteuttaa. Palkat
nousevat muutaman prosentin, perusturva ei kaikilta osin
lainkaan. Eriarvoisuus kasvaa.
Tämä on kohtuutonta, Kankaanniemi toteaa.
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Perussuomalaiset:

Suomi ei liittynyt
E u ro o p a n u n i o n i i n
maksaakseen
toisten velkoja
- EU-keskustelua maassamme leimaa hymistelevä konsensushenkisyys. Lähes kaikissa EU:n liittyvissä asioissa suomalaiset
puolueet lähinnä kilpailevat siitä, mikä on
missäkin asiassa myönteisin ja ”fantsuttelevin” unionin suuntaan, kirjoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä.
EHKÄ monelle erityisesti vasemmistopuolueiden kannattajille tulisi yllätyksenä omien edustajiensa EU-intoilu,
jos he vain tietäisivät siitä,
perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä arvelee.
- Eduskunnassa avointa
EU-keskustelua käydään valitettavan vähän. Tästä syystä kansalaiskeskustelussa on
vaikea arvioida eri puolueiden esittämiä linjauksia sekä
vaihtoehtoja EU:n ja siellä
vaikuttamisen suhteen.
- Hallituksen päätökset käytännössä määräävät etenemisen ja eduskunnan rooliksi
jää lähinnä siunata linjaukset
suuressa valiokunnassa, Mäkelä toteaa.

EU ei ole itseisarvo
Perussuomalaiset on ainoa eduskuntapuolue, jonka
mielestä EU ei ole itseisarvo,
vaan välinearvo.
- Jäsenyys unionissa sekä
rahaliitossa ovat tällä hetkellä vallitsevia tosiasioita, mutta eivät välttämättä pysyviä
ratkaisuja. Suomi on liittynyt
unioniin saadakseen mahdollisuuden vapaaseen kaupankäyntiin, ei maksaakseen

”Jäsenyys unionissa
sekä rahaliitossa
ovat tällä hetkellä
vallitsevia tosiasioita,
mutta eivät
välttämättä pysyviä
ratkaisuja.”
muiden velkoja tai joutuakseen muiden määräysvallan
alle.
- Useamminkin siis soisi kysyttävän, mikä on perussuomalaisten vaihtoehto – mitä
mielestämme pitäisi tehdä
toisin. Puolueen EU-linjausten pohja tulee voimassaolevista puolue- ja vaaliohjelmista. Sen ohella kuitenkin
olemme ottaneet useissa yhteyksissä kantaa aiheeseen
suppeammin tai laajemmin
eri valiokuntien sekä erityisesti suuren valiokunnan vastalauseissamme, Mäkelä tarkentaa.

Näkemysero hallituksen linjaan on syvä
Määritelmän mukaisesti ”suuri valiokunta käsitte-

EU voi vaarantaa Suomen ja
Venäjän lentoliikennesopimuksen

Lentolippujen hinnat
uhkaavat nousta
Euroopan parlamentin liikennevaliokunta äänesti ilmailualan kilpailun turvaamisesta. Päätös voi vaarantaa
Suomen Aasian lentoja koskevan sopimuksen.
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Eduskunnassa
hyvin vähän
avointa
EU-keskustelua
lee Euroopan unionin jäse-en
nyyteen liittyvän kansallisen
politiikan valmistelua, pait-si ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu
miulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan”.
- Suuren valiokunnan pena
russuomalaisena edustajana
n ja
olen perehtynyt aihepiiriin
mollut rakentamassa linjaamme yhteistyössä muun ryh-män sekä puolueen kanssa..
- Eräs esimerkki tällaises-n
ta laajemmasta kannasta on
21.3.2018 annettu valiokun-nan lausunto valtioneuvos--

EUROOPAN parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunta ilmaisi kantansa EU:n kilpailusääntöjen päivittämiseen
ilmakuljetuksissa. Euroopan
parlamentti haluaa antaa komissiolle oikeuden aloittaa yksipuolisesti tutkimukset ja määrätä seuraamuksia kolmansien
maiden lentoyhtiöille epäterveestä kilpailusta.
Sanktiot ulottuisivat myös
EU:n jäsenvaltioiden ja kolman-
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Jani Mäkelä

sien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin eli EUmaiden lentoyhtiöihin. Sanktiot
voitaisiin toteuttaa taloudellisina velvoitteina tai jopa liikennöitsijän toimiluvan keskeyttämisenä.

Alan työpaikat
vaarassa
Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho

”Sopimuksen
lakkaamisen
seurauksina voisi
ollamuun muassa
lentolippujen
kallistuminen ja alan
työpaikkojen
vaarantuminen
Suomessa.”

Vapaakauppaa, ei liittovaltiota
Perussuomalaiset jättivät suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen vaikuttamisstrategiaan,
joka linjaa Suomen kantaa EU:n suunnasta.
PERUSSUOMALAISTEN mukaan EU-vaikuttamisstrategia 2018 kokoaa valtioneuvoston kantoja ja alustavia näkemyksiä
liian suurpiirteisesti. Mielestämme strategian tulisi sen sijaan olla yksityiskohtaisempi sekä kriittinen EU:n ja EMU:n syventämistä kohtaan.

mistä sekä kaikenlaisia pakottavia kärkiehdokasmenettelyjä.

5. Oikeus pidettävä omissa käsissä
PERUSSUOMALAISTEN mielestä oikeusasioiden korostuminen EU:ssa ja oikeudenkäytön siirto EU:n elimille muissakin kuin nimenomaisesti kansainvälistä yhteistyötä
vaativissa asioissa on huolestuttavaa. Suomen tulisi korostaa omaa kansallista lainsäädäntöä asioiden ensisijaisena ratkaisukeinona. Uusiin avauksiin EU:n elinten
tuomiovallan laajentamiseksi tulee suhtautua kriittisesti.

1. Ei arvopohjahössötykselle
EUROOPAN unionin tulisi tuottaa Suomelle lisäarvoa lähinnä vapaakaupan muodossa. EU ei ole itsetarkoitus, vaan välinearvo. Emme pidä mielekkäänä ottaa Suomen
päämääräksi unionin yhtenäisyyden, arvopohjan tai muun abstraktin käsitteen korostamista. Perussuomalaiset eivät näe
tarpeellisena unionin vaikutusvallan ulottamista arvopolitiikan ohjaamiseen tai mielipidevaikuttamiseen. Vaikuttamisen tulee
keskittyä kansallisen edun näkökulmaan.

6. Turvapaikkasurffailu kuriin
Pidämme hyvänä, että maahanmuuton ja
muuttoliikkeen hallinnan suhteen ajattelu
Euroopassa on järkevöitynyt vuoden 2015
turvapaikkakriisin jälkeen. Nyt tunnustetaan jo laajalti tuolloin vaatimamme periaatteet siitä, että rajojen sekä sopimusten
on pidettävä.
Käytännön toimia unionilta kuitenkin
odotetaan, että turvapaikanhakijoiden mielivaltainen liikkuminen maasta toiseen estetään ja pidemmällä aikavälillä siirrytään
turvapaikanhaun siirtämiseen mahdollisimman pitkälle kolmansiin maihin unionin rajojen ulkopuolelle.

2. Ympäristöstä ei kilpailuhaittaa
Suomelle
PIDÄMME erityisen tärkeänä sitä, että uusiutuvan energian direktiivin bioenergian
kestävyyttä koskevat linjaukset eivät uhkaa
Suomen harjoittamaa vastuullista metsänhoitoa ja hakkuita, jotka ovat osa teollisuutemme selkärankaa. Ympäristöpolitiikan
osalta Suomen EU-vaikuttamisen tulee keskittyä siihen, että muut maat huolehtivat
ympäristövelvoitteistaan vähintään samalla tasolla kuin Suomi on jo huolehtinut, emmekä voi hyväksyä uusia velvoitteita itsellemme ennen tätä.

7. Oma puolustus ensin
PERUSSUOMALAISET kannattaa rajattua puolustusyhteistyötä esimerkiksi puolustusteollisuuden toimintaedellytysten
helpottamiseksi, huoltovarmuuden turvaamiseksi ja turvallisuuspoliittisesti tärkeän tiedon vaihdossa. Suomen ei kuitenkaan pidä olla mukana kehittämässä EU:n
yhteistä armeijaa ja sotilasliittoa. Nato on
jo vallitseva puolustusliitto suurelle osalle EU-maita, ja Suomi on valinnut liittoutumattomuuden tien. Suomalaisten tulee
puolustaa Suomea, ei EU:ta.

3. Euroeroon valmistauduttava

ton EU-vaikuttamisstrategiasta 2018. Se on eri aloja
läpileikkaava linjaus siitä,
kuinka maamme äänivaltaa
unionissa tulisi käyttää ja
mitkä ovat kantamme ajankohtaisiin suuriin kysymyksiin. Esitimme ainoana
puolueena oman pohjaesityksemme, koska näkemysero hallituksen linjaan oli
liian syvä.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

PERUSSUOMALAISET toteavat, että hallitus ei ole esittänyt käyttökelpoista mallia
EMU:n kehittämiseksi eikä ole varautunut
siihen, että EMU joko hajoaa tai siitä eroaa tai on erotettava jäsenmaita lähivuosina. EMU:n kohtalo on sama kuin on aiemmin ollut kaikilla valuutta-alueilla, jotka on
muodostettu hyvin erilaisista maista ja kansantalouksista. Suomen tuleekin laatia toimenpideohjelma EMU:n hajoamisen ja
Suomen siitä eroamisen varalle.

8. Liittolaisia kansallista etua
korostavista maista ja puolueista

4. Ei liittovaltiokehitykselle
PERUSSUOMALAISET vastustavat jyrkästi EU:n kehittymistä kohti liittovaltiota. Euroopan kansoille ja kansallisvaltioille kuuluvaa poliittista päätäntävaltaa ei saa siirtää
enempää EU:lle. EU:n liittovaltiomaisia rakenteita olisi sen sijaan perusteltua ryhtyä
purkamaan hallitusti, jotta päätäntävaltaa
saadaan palautettua takaisin lähemmäs Euroopan kansoja.
Perussuomalaiset torjuvat suunnitelmat

määräenemmistöpäätösten lisäämisestä.
Tällaisen päätöksentekomenettelyn lisääminen kasvattaisi suurten EU-maiden valtaa, eikä olisi kansallinen etumme. Perussuomalaiset vastustavat ylikansallisten
vaalilistojen käyttöönottoa, komission ja
neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistä-

SUOMEN tulee vaikuttamisessaan painottaa uusien yhteistyösuhteiden ja liittolaisuuksien löytämistä Euroopasta sellaisista
maista ja puolueista, jotka korostavat kansallista etua ja EU:n päätösvallan keventämistä. Tässä tulee toimia ennakkoluulottomasti ja etsiä yhteistyösuhteita myös itäisen
Euroopan maista. EU:n tulisi palata kohti alkuperäistä tarkoitustaan kauppaliittona.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

huomauttaa, että Suomella on
Venäjän kanssa kahdenvälinen
sopimus, josta kuluttajat ja kansantalous hyötyvät nopeampina ja edullisempina Aasian lentoina.
- Parlamentti siis haluaa komission voivan asettaa tästä sanktioita. Sopimuksen lakkaamisen seurauksina voisi olla
muun muassa lentolippujen
kallistuminen ja alan työpaikkojen vaarantuminen Suomessa.

EU:n jäsenmaita edustavan
neuvoston ja Euroopan parlamentin avatessa kohta neuvottelut asiassa.
Halla-aho pohtii, onko Suomen hallitus tälläkään kertaa
valmis käyttämään hartaasti keräämäänsä ”luottamuspääomaa” kotimaan edun ajamiseen.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Suomalaisuuden Liiton
puheenjohtaja Ilmari Rostila:

Joustamattomuus
vesittämässä
kielikokeilun
Perussuomalaisten vaatimuksesta vuoden 2015 hallitusohjelmaan kirjattu kielikokeilu, jonka puitteissa pieni määrä
koululaisia oli tarkoitus vapauttaa pakollisesta ruotsin opiskelusta, näyttäisi
olevan kuivumassa kokoon.
SUOMALAISUUDEN Liiton puheenjohtaja Ilmari
Rostila näkee kokeilun epäonnistumiselle useita syitä.
Näillä näkymin kokeiluun
on osallistumassa noin 450
oppilasta, mikä ei ole lähelläkään alkuperäistä 2 500 oppilaan tavoitetta. Se on erittäin
huono tulos ja syitä kokeilun
vesittymiseen löytää etsimättäkin. Suurin syy epäonnistumiselle oli se, etteivät kokeilun ehdot olleet sellaisia,
että vanhemmilla olisi ollut
mahdollisuuksia nähdä sitä
myönteisenä hankkeena.
- Isoin ongelma oli se, ettei
kokeiluun osallistuvia suoraan vapautettu ruotsin opiskelun vaatimuksesta korkeakouluissa ja yliopistoissa,
vaan asia jätettiin näiden
oppilaitosten harkittavaksi. Käyttäisin sanaa kaksoisviestintä, eli tehdään kokeilu, mutta laaditaan kokeilun
säännöt sellaisiksi, ettei siihen osallistuminen innosta,
Rostila kertoo.

Käsijarru päällä
Syitä kielikokeilun vähäiseen suosioon voidaan hakea
myös poliittisista puolueista,
joista vain hyvin harvalla tuntuu olevan aitoa mielenkiintoa kielipolitiikan muuttamiseksi.
Myös opetus- ja kulttuuri-

ministeriöllä on ollut kokeilun kanssa käsijarru päällä,
koska mistään vaatimuksista
ei olla valmiita joustamaan.
- Jos kielipolitiikkaa halutaan oikeasti lähteä muuttamaan, pitää luopua yliopistojen ja korkeakoulujen
asetuksista, jotka edellyttävät
pakollista ruotsin opiskelua.
Ruotsin opiskelu ei saisi olla
tutkinnon saamisen ehto. On
myös kohtuullista, että julkisten tehtävien ja virkojen yleisistä kelpoisuusehdoista poistetaan vaatimus osata ruotsia.
Osaamisen vaatimus tulee
sen sijaan määritellä todellisen tehtäväkohtaisen osaamistarpeen pohjalta.
- Ruotsin osaamista voitaisiin edellyttää esimerkiksi kaksikielisissä kunnissa,
mutta ei yleisellä tasolla kaikilta. Myös ajatus, että ruotsin osaaminen kuuluu yleissivistykseen, on vanhentunut,
Rostila pohtii.

Näillä ehdoilla kokeilun
tavoitteet eivät toteudu
Kielikokeilun tarkoituksena
oli pyrkiä selvittämään, voisiko suomalaisten yksipuoliseksi todettua kielitaitoa monipuolistaa lisäämällä ruotsin
vapaaehtoisuutta. Asian selvittäminen tällä kokeilulla ei
onnistu.
Suurin syy kokeilun saa-

Asiassa
epävirallista
painostusta
maan vähäiseen mielenkiintoon on siinä, että osallistujille ei selvästi luvattu ruotsin
osaamisvaatimuksista luopumista yliopistoissa ja korkeakouluissa.
- Harvassa lienevät sellaiset
vanhemmat, jotka varmuudella tietävät, etteivät heidän
lapsensa koskaan mene yliopistoon, korkeakouluun tai
julkisen sektorin tehtäviin.
Kokeilun ehdot olivat sellaiset, että ruotsin poisvalinta
näyttää tyhmältä. Vapaaehtoisuuden lisäämisen vaikutuksia ei pystytä siten selvittämään, Rostila toteaa.

Ruotsin asemalla
pitkät perinteet
On paljon historiallisia syitä
sille, miksi ruotsin kielellä on
perinteisesti ollut Suomessa tietty asema. Toisen maail-

“Jos kielipolitiikkaa
halutaan oikeasti
lähteä muuttamaan,
pitää luopua yliopistojen
ja korkeakoulujen
asetuksista, jotka
edellyttävät
pakollista ruotsin
opiskelua.”

mansodan jälkeen luovuttiin
kieliopetuksessa käytännön
kysymyksistä ja luotiin pohja pohjoismaiselle identiteettipolitiikalle, jossa määriteltiin, mitä kieliä suomalaisten
pitää osata. Kuskin paikalla istui tuolloin muiden muassa RKP.
- Se oli kylmän sodan aikaa,
ja kehitys jatkui aina Neuvostoliiton romahtamiseen
saakka, jolloin vasta alettiin pikku hiljaa kyseenalais-

taa, onko ruotsin kielen osaaminen välttämätöntä kaikille
suomalaisille. Ei voi olla minkäänlaisen käytännöllisen politiikan lähtökohtana, että
järjestelmää pidetään yllä välittämättä kansalaisten tarpeista.
- Asiassa on esiintynyt myös
epävirallista painostusta
Ruotsin taholta jo vuodesta
1968 lähtien, jota Suomessa
on myötäilty, Rostila kertoo.

Aika on ajanut vanhanaikaisen ja jäykän kielipolitiikan ohi
On muistettava myös, että
korkeampi suomenkielinen
opetus on Suomessa historiallisesti hyvin nuorta. Kun
suomenkielistä opetusta ei
1800-luvulla ollut, puhui sivistyneistö ruotsia. Vasta vähitellen, suomalaisuusliik-

Meri: Perittävän asunto pois perintöveron alaisuudesta
KANSALAISALOITE perintö- ja lahjaveron
poistamiseksi on saavuttanut vaadittavat
50 000 allekirjoitusta ja se etenee eduskunnan käsiteltäväksi.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri ihmettelee SDP:n vastahakoisuutta perintöveron
poistamiseen. Demareiden leiristä muun
muassa kansanedustaja Timo Harakka on
sanonut perintöveroa markkinatalouden
parhaaksi veroksi.
- SDP ei ole ihan kartalla todetessaan:
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”Perintö- ja lahjavero on markkinatalouden paras vero. Se ei kohdistu työhön
vaan ansaitsemattomaan tuloon. Se on
oikeudenmukainen ja taloutta tehostava vero.”
- Moni menettää puolisonsa nuorena ja jää alaikäisten lasten kanssa ilman
toista vanhempaa. Vaikka veroja ei tulisi maksettavaksi vähennysten vuoksi paljon, niin siinä tilanteessa ei enää veroja
kaipaa maksettavaksi alaikäisten lasten
osuudesta, Meri kirjoittaa Facebookissa.
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Meren mielestä myöskään lesken hallitessa kuolinpesää jakamattomana, ei ole
järkevää verottaa ihmisiä, jotka eivät todellisuudessa saa omaisuutta haltuunsa
vielä useisiin vuosiin.
- Verotus kaipaa uudistusta erityisesti
lesken ja lasten aseman selkeyttämiseksi sekä lesken hallinta-ajan rauhoittamiseksi verotukselta. Perittävän asunto voitaisiin rajata kokonaan pois perintöveron
alaisuudesta.

Suomalainen systeemi
on ainoa laatuaan
Suomi on maailman ainoa länsidemokratia, jossa viiden prosentin kielivähemmistön kieltä opetetaan
väkisin yli 90 prosentin
enemmistölle. Vaikka suomalaista systeemiä on toisinaan yritetty perustella
vertaamalla sitä muihin monikielisiin maihin, huomaa
vähänkin pintaa raapaisemalla, miten ontuvia vertaukset ovat.
- Kanadassa ranskan kieli
ei ole kaikille pakollinen ja
asetelma on muutenkin toinen, koska ranska on englanninkielisten ensimmäinen vieras kieli; Belgiassa
noin puolet puhuu ranskaa
ja toinen puoli hollantia.
Sveitsissä saksankielisten ei
tarvitse opetella ranskaa pakollisena kielenä. Irlannissa
lähtökohta on täysin erilainen, koska siellä kansalaiset ovat unohtaneet alkuperäisen kielensä ja iirinkielen
opetus tähtää juurikin kansallisen perinteen elvyttämiseen. Vastaavaa järjestelmää kuin Suomessa ei siis
ole muualla, kertoo Rostila.

Pakkoruotsi on väärin

keen toiminnan tuloksena,
tuli suomen kielestä sivistyksen kieli.
Vastaavasti suomenkielisten suhde ruotsin kieleen on
luonnollisen kehityksen tuloksena muuttunut. Ruotsista
on muodostunut käytännössä vieras kieli. Tämä on ymmärrettävää, kun suomenkielisillä alueilla ruotsin puhujat
ovat harvassa. Ruotsin asemalla on Suomessa pitkät perinteet, mutta nyt olisi jo aika
siirtyä ajan vaatimuksia vastaavaan joustavaan kielipolitiikkaan.
- Ei voi olla niin, että valtio määrittelee ruotsin osaamisen osaksi suomalaisuutta. Aika on ajanut sellaisen
ohi. Kun sosialismikin on romahtanut, ei kylmä sotakaan
enää tarjoa perusteita nykyisen jäykän kielipolitiikan jatkamiselle, Rostila sanoo.

Jotta vinoutuneesta kielipolitiikasta ja pakkoruotsista päästäisiin eroon, pitäisi asiassa saada aikaan
poliittista kilpailua puolueiden välillä ja antaa kansalaisille mahdollisuus äänestää
sellaisia poliittisia puolueita ja poliitikkoja, jotka ajavat kielipolitiikan uudistamista.
- Vaikenemisen kulttuuri pakkoruotsin ympäriltä on murrettava. Joka siinä onnistuu, tekee valtavan
suuren palveluksen kaikille
suomalaisille, Rostila uskoo.
Kielikysymys hiertää myös
kieliryhmien välejä. Ärtymys ei välttämättä näy minään suoranaisena vihana
tai vihapuheena, mutta Rostila tietää monen suomalaisen olevan tilanteesta harmissaan. Pakkoruotsi on
väärin. Suomen- ja ruotsinkielisten välit parantuisivat,
jos ruotsin opiskelu perustuisi vapaaehtoisuuteen.

Perussuomalaisten kansanedustaja
naisten Top-10 listalla

Taksiliikenteen
vapauttaminen
tuo ongelmia

Suomalaiset ihailevat
Laura Huhtasaarta
Suomalaisten eniten ihailema mies on Barack Obama,
kävi ilmi YouGov-tutkimuslaitoksen kyselyssä. Naisista
suomalaiset ihailevat mm. perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaarta.
NAISISTA suomalaiset ihailevat
eniten ampumahiihtäjä Kaisa
Mäkäräistä, mutta myös perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura
Huhtasaari on kymmenen ihailluimman joukossa.
YouGov keräsi joulukuussa
avoimia ehdotuksia 35 maan
panelisteilta, joilta kysyttiin yksinkertaisesti: ”Kun ajatellaan
maailman tällä hetkellä elossa
olevia ihmisiä, ketä [miestä tai
naista] ihailet eniten?”

Kuningatar ja prinsessa
kiilasivat ohi
Ehdotusten perusteella koottiin eniten ehdotettujen ja vähintään neljässä maassa nimettyjen 20 miehen ja 20 naisen
listat. Yksittäisten maiden listoille lisättiin myös 10 suosittua
paikallista henkilöä.
Tulokset on laskettu kahden
kysymyksen vastausten perusteella – ihaileeko vastaaja henkilöä lainkaan, ja onko hän vastaajan eniten ihailema henkilö.

Huhtasaari oli kymmenes listalla, jossa oli hänen edellään
vain viisi suomalaista. Huhtasaari ei hävinnyt paljonkaan
Ison-Britannian kuningatar Elisabetille tai Ruotsin kruununprinsessa Viktorialle.

Hollywood-tähti
maailman ihailluin
Maailman toiseksi rikkan mies
Bill Gates ja näyttelijä Angelina Jolie taas ovat jälleen kerran
maailman ihailluimmat mies ja
nainen. Teknologian edelläkävijä ja filantrooppi Gates on ollut listan kärjessä joka kerran,
kun YouGov on suorittanut kyselyn.
Jolie puolestaan on päässyt
ykkössijalle kaikissa kolmessa vuoden 2015 jälkeen järjestetyssä kyselyssä, jossa on ollut erilliset kategoriat miehille
ja naisille.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA
KUVAKAAPPAUS/YOUGOV.FI

QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

TAKSILIIKENTEEN vapauttaminen on sekä ammattimaisesti toimivien yrittäjien että asiakkaan kannalta huono muutos,
sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.
- Se kannattaisi perua ainakin
osittain. Muuten tulevat eduskunnat joutuvat korjailemaan
nyt tehtäviä virheitä.
Halla-ahon mielestä on perusteltua, että matkojen hinnat
voivat lento- ja raideliikenteen
tavoin vaihdella ruuhkapiikkien ja hiljaisten hetkien välillä,
mutta muuten hinnoittelun vapauttaminen tekee taksin käyttämisestä vaikeaa ja hankalasti
ennakoitavaa.
- Tilaustakseissa ongelmat eivät ole niin suuria, mutta miten
jatkossa toimitaan taksitolpalla tai vaikkapa lentokentän tai
rautatieaseman taksijonossa?
Näissä tilanteissa suuri määrä
ihmisiä on saatava nopeasti autoihin. Eivät asiakkaat voi käydä neuvottelemassa useamman
kuskin kanssa hinnoista. Tuleeko ratkaisuksi se, että eri taksiyhtiöt perustavat omat tolppansa?
- Ongelma ei ratkea sillä, että
hinnat ovat nähtävissä esimerkiksi lasiin kiinnitetystä tarrasta
kuten Ruotsissa. Eikä satunnainen taksinkäyttäjä, kuten turisti,
pysty muutenkaan arvioimaan,
onko hänelle tarjottu hinta kohtuullinen vai ei. Tämä kaikki on
jo nähty ja kokeiltu länsinaapurissa, Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.
Halla-ahon mukaan kuljettajatutkinnosta luopuminen on
huono muutos, joka voi heikentää palvelun laatua.

Elomaa: Kiusaaminen on saatava loppumaan
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja
Ritva ”Kike” Elomaan mielestä koulukiusaamiseen on puututtava uusin lääkkein.
Vaikka koulukiusaaminen on tilastojen
valossa 2000-luvulla vähentynyt, se on
yhä mittava yhteiskunnallinen ongelma.
Elomaa pyysi koulukiusaamiseen liittyen
yhteydenottoja Facebookissa ja saman
tien puhelin alkoi soida ja viestejä tulvia.
Palautteen määrä oli valtaisa.
- Hämmästyin ja samanaikaisesti järkytyin siitä, kuinka paljon yhteydenottoja

tuli todella lyhyessä ajassa. Kiusaamistarinat olivat toinen toistaan kamalampaa
kuultavaa. Sellaisia asioita ei kenenkään
pitäisi suomalaisissa kouluissa joutua
kohtaamaan.
Kiusaaminen johtaa tutkimustulosten
valossa usein vakaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin sekä lisää syrjäytymisriskiä, jos siihen ei puututa tarpeeksi
tehokkaasti ja riittävän ajoissa.
Elomaa kerää parhaillaan yli puoluerajojen kansanedustajien allekirjoituk-

sia lakialoitteeseen, jossa hän ehdottaa
koulurauha-asiamiehen nimeämistä jokaiseen kuntaan. Koulurauha-asiamiehen tehtävä olisi neuvoa kouluja koulurauhaan tai kiusaamiseen liittyvissä
asioissa sekä ratkoa kiusaamistapauksia
ulkopuolisena asiantuntijana.
- Koulurauha-asiamies ratkoisi vaikeita kiusaamistapauksia ja helpottaisi näin
myös opettajien työtaakkaa. Kiusaaminen on saatava loppumaan ja sillä selvä,
Elomaa sanoo.
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Ylen toimittaja näytti hämmentyneeltä, kun Suomi
100 -rahaa saaneet Startup
Refugees -vetäjät esittelivät Aamu-tv:ssä kuuluisaa
kaarnavene-hankettaan.
Ikoninen kuva vuodelta 2017.
Kuvakaappaus/Yle.

Näin Suomi 100 -rahoja
husattiin:

Palkkoja, matkakuluja, pä
Useat Suomi 100 -hankkeen kautta tukea
saaneet projektit ovat herättäneet ihmetystä, koska niiden yhteys Suomen itsenäisyyteen on nähty joko melko kyseenalaisena tai
etäisenä.
ITSENÄINEN Suomi täytti viime vuonna sata vuotta. Merkkivuoden kunniaksi
valtioneuvoston kanslia asetti erityisen Suomi 100 -hankkeen, joka jakoi rahaa erilaisille ohjelmahankkeille.
Suomi 100 -hankkeen hallituksen puheenjohtajana hääri ex-kansanedustaja, valtiosihteeri Paula Lehtomäki,
varapuheenjohtajana Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Janne Virkkunen
ja pääsihteerinä viestintätoimisto Kreab Gavin Andersonin toimitusjohtaja Pekka
Timonen.
Suomi 100 -hankkeen kokonaisbudjetti oli vajaat 20
miljoonaa euroa, joka jaettiin hakemusten perusteella
erilaisille ohjelmahankkeille.
Useat tukea saaneet projektit
ovat herättäneet ihmetystä,
koska niiden yhteys Suomen
itsenäisyyteen on nähty joko
melko kyseenalaisena tai
etäisenä. Suomi 100 -rahaa
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Suomi 100 -hankkeen
kokonaisbudjetti
oli vajaat
20 miljoonaa euroa,
joka jaettiin
hakemusten
perusteella
erilaisille ohjelmahankkeille.
sen sijaan ei herunut monillekaan Suomen itsenäisyyteen,
historiaan tai sotavuosiin liittyville tuotannoille.

Jäänmurtajat eivät
päässeet tansseihin
Tukea saaneet ohjelmahankkeet ovat nyt pääosin
toimittaneet loppuraporttinsa sekä kirjanpitoraportit toiminnastaan valtioneuvoston
kansliaan. Suomen Uutiset

pyysi saada nähtäväksi joitakin asiakirjoja, pyrkimyksenä selvittää miten rahoja on
käytetty.
- Suomi 100 -juhlavuoden
toteutumisesta ja onnistumisesta on parhaillaan tekeillä
useita tutkimuksia. Kerromme niiden tuloksista kevään
aikana, Timonen sanoo.
Asiakirjat lähetettiin tällä kertaa melko nopeasti. Osa
suunnitelluista projekteista
kuitenkin tyssäsi matkan varrella.
- Suunnitelluista ohjelmahankkeista esimerkiksi Tanssivat jäänmurtajat ja Uskontojen rantautuminen Suomeen
eivät toteutuneet, Timonen
sanoo.

Koodibussi
Afrikassa: Rahat
valuivat matkusteluun
Koodibussi Afrikassa -hanke pyysi avustusta 195 872 euroa, mutta rahaa herui lopulta vain 30 000 euroa.
Loppuraportissa kerrotaan,
kuinka Suomi 100 -avustuksen jäätyä merkittävästi pienemmäksi suurin osa rahoituksesta jouduttiin hakemaan
muualta, mikä aiheutti viiväs-
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Suomalaisuuden
uudelleenmäärittely
-hanke sai
Suomi 100 -rahaa
50 000 euroa.
Rahat menivät
enimmäkseen
palkkoihin ja
palkkojen sivukuluihin.
tyksiä.
Hankkeen kokonaisbudjetti
nousi kuitenkin 290 000 euroon, sillä tukijoiksi saatiin
muun muassa Nokia, ulkoministeriö sekä Aalto-yliopisto.
Koodaribussi Afrikassa
-hanke kertoo järjestäneensä 45 workshop-tyyppistä tilaisuutta Afrikassa, joissa on
opetettu 12-20-vuotiaita nuoria ohjelmoimaan. Hankkeen
rahoituksen varmistamisen
kerrotaan viivästyttäneen
projektin suunnittelua yhteistyökumppaneiden kanssa Afrikan maissa.
Kirjanpitoraportin mukaan
henkilöstökuluihin hupeni
53 647 euroa. Summa sisältää
kuukausipalkat, palkkiot, lo-

makorvaukset ja muut palkkojen sivukulut. Toinen suuri
menoerä ovat olleet matkakulut, joihin on käytetty 114 114
euroa. Summa pitää sisällään
matkustuspalvelut, päivärahat, ateriakorvaukset, ateriakorvaukset ulkopuolisille
sekä muut matkakulut.
Suurin osa hankkeelle
myönnetystä tuesta on siis
mennyt matkusteluun sekä
palkkakuluihin.

Startup Refugeesin
palkkakulut 238 392
euroa
Suomen Uutiset kirjoitti jo
viime vuonna ”kaarnavenemiehinä” tunnettujen Riku
Rantalan ja Tuomas Milonoffin Startup Refugees
-projektista, jonka tarkoitus
on eri tavoilla auttaa Suomessa olevia turvapaikanhakijoita työllistymään. Suomi 100
-rahaa projektille herui 150
000 euroa, minkä lisäksi tukijana on ollut esimerkiksi MEsäätiö, jonka osuus oli 137
842 euroa.
Viime syksynä julkistetusta väliraportista ilmeni, että
Startup Refugees -hankkeeseen kanavoidut rahat olivat
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äivärahoja
menneet enimmäkseen henkilöstökuluihin eli työntekijöiden palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin. Hankkeen
varsinainen tarkoitus, eli turvapaikanhakijoiden työllistäminen, jäi hämäräksi.
Startup Refugees -hankkeen tuore kirjanpitoraportti koskee ajanjaksoa vuoden 2016 lokakuusta vuoden
2017 joulukuun loppuun. Raportista on luettavissa, kuinka sekä ME-säätiön että Suomi 100 -hankkeen antamat
avustukset ovat menneet lähes kokonaisuudessaan henkilöstökuluihin. Näiden kulujen kokonaissumma on 238
392 euroa. Suomi 100 -avustus meni suurimmaksi osaksi palkkoihin, ja muihin kuluihin käytettiin alle 20 000
euroa.

Työllistävä vaikutus
jää hämäräksi
Startup Refugees -hankkeen
varsinaista toimintaa kuvaavan raportin tiedoista ei käy
ilmi, onko yksikään turvapaikanhakija oikeasti saanut työtä, sillä raportissa puhutaan
ainoastaan tarjotuista tilai-

suuksista ja mahdollisuuksista.
Loppuraportin mukaan
hankkeen ”määrällisenä tavoitteena oli kartoittaa 2 000
osaamisprofiilia, tarjota 400
työ- ja koulutusmahdollisuut-

He päättivät
rahanjaosta:
SUOMI 100 -avustuksista päätti hankkeen hallitus,
jonka puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Paula Lehtomäki ja hallituksen sihteerinä toimitusjohtaja Pekka
Timonen.
Hallituksen jäseniä ovat
piispa Irja Askola, taiteilija Manuela Bosco, professori Martti Häikiö, johtaja Leif
Jakobsson, yliasiamies Mikko Kosonen, muusikko Karri
”Paleface” Miettinen, päällikkö Riitta Pihlajamäki, muotoilija, yrittäjä Paola Suhonen, kunnanjohtaja Asta
Tolonen, emerituspäätoimittaja, varapuheenjohtaja
Janne Virkkunen ja toimitusjohtaja Antti Zitting.

ta, tukea 20 yritystiimiä ja
laajentaa toimintaa kolmeen
uuteen kaupunkiin. Hankkeen
aikana tarjottiin 1 079 eli tavoitteisiin nähden yli kaksinkertainen määrä työ- ja koulutusmahdollisuuksia.”
Raportissa kerrotaan myös,
kuinka ”osaamisprofiilien määrä kasvaa jatkossa aiempaa huomattavasti nopeammin kun profiilin täyttö ja
osaajien etsiminen tulee mahdolliseksi ja tasavertaisemmaksi kaikille maahan muuttaville eri puolilta Suomea.
Näin ollen tavoite tullaan todennäköisesti ylittämään
vuoden 2018 aikana. Lisäksi
Match made in Startup Refugees on valmis skaalattavaksi
muille toimijoille kotimaassa
ja kansainvälisesti.”

Suomalaisuutta
määriteltiin uusiksi
50 000 eurolla
Suomalaisuuden uudelleenmäärittely -hanke sai Suomi 100 -rahaa 50 000 euroa.
Myös tässä tapauksessa rahat
menivät enimmäkseen palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin. Koko viime vuoden
kattavasta tuloslaskelmasta selviää, että henkilöstökulujen loppusumma oli 34 861
euroa. Matka- ja kuljetuskuluihin oli mennyt 7 883 euroa.
Hankkeen vastuuhenkilöitä olivat Helsingin Sanomien
entiset päällikkötoimittajat
Ville Blåfield, Paula Salovaara ja Reetta Räty.
Suomalaisuuden uudelleenmäärittelyn rahoittajana on
ollut myös Koneen säätiö,
joka jakoi projektissa mukana
olleille henkilökohtaisia apurahoja. Niiden loppusumma
oli jopa 39 040 euroa. Apurahat jakautuivat neljälle henkilölle, joista suurin yhdelle
henkilölle kohdistunut summa oli 24 300 euroa.
Mitä hankkeen puitteissa on sitten tehty? Loppuraportin mukaan ”tammikuusta toukokuuhun tehtiin

taustatutkimusta ja valmisteluja kesäkiertuetta ja syksyn
koulukiertuetta varten. Kesäkiertue jatkui kesä-elokuun
ajan, syyskuussa kiertueen aikana kerättyä materiaalia
(haastattelut, videot, kuvat,
minidokumentti) käsiteltiin ja
valmisteltiin julkaistavaksi.”
Loka-joulukuussa hankkeen
puitteissa kierrettiin kouluissa uussuomalaisen Tawab
Qaderzadan kanssa: ”Työpajoissa kerrattiin suomalaisuuden historiaa ja ennen
kaikkea keskusteltiin nuorten
suomalaisuuden muuttumisesta ja sen erilaisista muuttuvista merkityksistä. Keskusteluja siivitti minidokumentti
Tawab Qaderzadasta. Saimme osallistua kymmeniin keskusteluihin suomalaisuudesta
ja sen muuttumisesta. Lopulta
kysymys sekä kesä- että koulukiertueella oli sama: Keitä me
olemme?”
Hankkeen tekijöiden mukaan hanke onnistui yli odotusten, ja tekijät toivovat voivansa jatkaa teeman parissa.

Sähkösaunaa
lämmitettiin Pariisissa
100 saunailtaa Pariisissa -hankkeen puitteissa Suomalais-ranskalainen nuorkauppakamari ja Pariisin
suomalainen osakunta avasivat Pariisiin julkisen, kaikille
avoimen saunan. Sauna sijaitsi Bar à Bulles -baarin terassilla, kuuluisan Moulin Rouge
-kabareen katolla.
Saunotettavaksi toivottiin
mahdollisimman montaa eri
kansallisuuden edustajaa tai
kotimaataan kaipaavaa ulkosuomalaista, jotka vuorostaan
veisivät saunomisen ilosanomaa puheissaan eteenpäin.
Sauna lämpeni ensimmäisen
kerran 25. maaliskuuta viime vuonna ja virallisia avajaisia vietettiin aprillipäivänä 1. huhtikuuta. Alun perin
tarkoitus oli avata puusauna, mutta siitä luovuttiin avotuleen liittyvien turvallisuus-

riskien vuoksi. Näin ollen
Pariisissa löylyteltiin sähkösaunassa.
Hankkeen toteutukseen
osallistui 16 henkilöä, joista palkattuina kaksi henkilöä.
Saunaprojekti sai avustusta 5 000 euroa, jotka menivät
enimmäkseen palkkakuluihin, saunan kuljetukseen ja
asennukseen.

Feministisiä työpajoja
alle 10-vuotiaille tytöille
WOW - women of the world
oli viime vuonna Tampereella
järjestetty feministinen kulttuuritapahtuma, johon sisältyi esityksiä, konsertteja,
komiikkaa, tanssia ja keskusteluja. Lisäksi ohjelmassa oli
työpajoja eri-ikäisille feministeille, kuten alle 10-vuotiaille tytöille.
Feministifestivaalin järjestämisen aloitti ensiksi exkansanedustaja Rosa Meriläisen, tohtori Saara Särmän
ja toimittaja Johanna Vehkoon pyörittämä Feministinen ajatushautomo Hattu
ry, mutta lopulta tapahtuman järjestäjätahoksi vaihtui
Tampere-talo. Lisäksi WOWprojektin puitteissa järjestettiin 11 think in -suunnittelutilaisuutta ympäri Suomea.
Feministiprojektille myönnettiin Suomi 100 -avustusta 60 000 euroa ja hankkeen
kokonaiskustannukset olivat
135 684 euroa. Muita tukijoita ja rahoittajia olivat esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan Kirjasäätiö ja
Kustannusosakeyhtiö Otava.
Palkkakuluihin hupeni 18
396 euroa, minkä lisäksi rahaa on käytetty markkinointiin ja viestintään sekä digitaalisiin palveluihin. Suurin
yksittäinen kuluerä näyttää
olleen tilavuokrat, joihin on
mennyt 53 342 euroa.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT LEHTIKUVA JA
YLE
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Sote- ja maakuntauudistuksen karut seuraukset:

Alzheimeria
sairastavan Tapion
hoitomaksut lähes
kaksinkertaistuivat
Kun omaishoitaja Leila Blombergin voimat loppuivat, siirtyi hänen Alzheimeria sairastava aviomiehensä Tapio asumaan Nakkilan kunnan omistamaan Palvelukeskus Hyppinkiin. Tänä vuonna
Leila sai yllättäen tietää kunnan korottavan hoitomaksuja roimasti, Tapion kohdalla peräti 89 prosenttia.
NAKKILALAINEN opettajapariskunta Leila ja Tapio
Blomberg tapasivat toisensa Turun yliopistossa vuonna 1970. Leila oli tuolloin
ensimmäisen vuoden fysiikanopiskelija, Tapio toimi assistenttina fysiikan laitoksella. He tutustuivat, rakastuivat
ja menivät naimisiin vuoden
1972 kesällä. Pariskunnan ensimmäinen lapsi syntyi vuonna 1976, kaksi muuta muutamaa vuotta myöhemmin.
Nakkilaan Leila muutti vuonna 1980 saatuaan viran matemaattisten aineiden
opettajana Nakkilan yhteiskoulusta. Tapio muutti perässä vähän myöhemmin, sillä
hän opetti jonkin aikaa fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa Kiukaisissa ennen kuin
sai viran Nakkilasta matemaattisten aineiden vanhempana lehtorina. Pääosan työurastaan Blombergit tekivät
Nakkilan yläasteella ja lukiossa. Leila opetti fysiikkaa,
matematiikkaa ja kemiaa, Tapio fysiikkaa, matematiikkaa
ja tietotekniikkaa.

Työterveyslääkärin
möhläys edesauttoi
Alzheimerin
puhkeamista
Vuoden 2006 talvella Tapiolla todettiin molemmilla puolilla lonkkia paha kuluma. Tapio kärsi pahoista
kivuista vuoden, odottaen
sairaslomalla turhaan pääsyä
lonkkaleikkaukseen.
- Kävi ilmi, että työterveyslääkäri ei ollutkaan laittanut Tapiota lonkkaleikkausjonoon, vaikka niin luulimme
ja vaikka hänen olisi pitänyt.
Se edesauttoi Tapion Alzheimerin puhkeamista, sillä pitkäaikainen tulehdus on
taudin riskitekijä, Leila muistelee.
Tapiolla todettiin Alzheimer samana vuonna ja hän
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Tänä vuonna
Leila sai yllättäen
tietää kunnan
korottavan
hoitomaksuja
roimasti, Tapion
kohdalla peräti
89 prosenttia.
jäi sairaslomalta osa-aikaeläkkeelle 63-vuotiaana. Leila toimi miehensä omaishoitajana niin kauan kuin jaksoi
ja pystyi, mutta lopulta tauti oli edennyt niin pitkälle, ettei kotihoito enää onnistunut
ja Tapio oli laitettava hoitokotiin.

Roima korotus
hoitomaksuihin
Viime vuoden elokuussa Tapio siirtyi asumaan Nakkilan kunnan omistamaan Palvelukeskus Hyppinkiin. Tänä
vuonna Leila sai yllättäen tietää kunnan korottavan hoitomaksuja roimasti, Tapion
kohdalla peräti 89 prosenttia.
Samoihin aikoihin hän sai
kuulla kunnan aloittavan
neuvottelut Nakkilan vanhuspalvelujen myymisestä
osin ulkomaiselle Esperi Care
-konsernille, jonka omistavat englantilainen sijoitusyhtiö ICG, eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä yrityksen
oma johto.
Myös ruotsalainen Attendo
on rakennuttanut Nakkilaan
hoivakodin kunnan vuokratontille, mutta Nakkilan kunnan hallintojohtaja Erno
Heikkisen mukaan tämä on
erillinen projekti eikä Attendo ole mukana neuvotteluissa.
- Epäilen hinnan nousseen
juuri sen vuoksi, että haluttiin saattaa tuote houkuttele-

vammaksi ostajan silmissä. Se
on melko tyypillistä tällaisissa tapauksissa. Nyt hinnat on
saatettu samalle tasolle yksityisen sektorin kanssa, jonka
tarkoitus on tuottaa voittoa.
Kunta varmaankin ajattelee,
että kun yhtiöitä on kaksi, ne
kilpailevat keskenään ja hinnat sitä kautta laskevat.
- Todellisuudessa näin ei
tule käymään, vaan ne pitävät
hinnat suurin piirtein samalla
tasolla ja kunta joutuu Tapionkin kohdalla edelleen maksumieheksi. Mitään säästöä ei
synny ja voitot karkaavat ulkomaille, Leila uskoo.

Hallintojohtaja kiistää
yhteyden
Hallintojohtaja Heikkinen
kiistää hinnankorotusten ja
ostoneuvottelujen välisen yhteyden.
- Perusturvavaliokunta on
tehnyt asiakasmaksuista päätöksen 12.12.2017 pidetyssä
kokouksessa ja asiakasmaksujen hinnat on perusteltu
pykälässä. Kyseessä on normaali aika ajoin tapahtuva maksujen tarkistus, eikä
maksujen tarkastus liity meneillään oleviin neuvotteluihin Esperi Care Oy:n kanssa,
sanoo Heikkinen.

Kela rahoittaa
yksityistä sektoria
Esimerkiksi Kelan hoitotuki menee tällä hetkellä suoraan kunnalle, yhtiöittämisen jälkeen sijoitusyhtiöille.
Käytännössä siis Kela rahoittaa tulevaisuudessa yksityistä
sektoria. Uudessa systeemissä hoitomaksut on porrastettu siten, että hoidon hinta nousee rajusti maksukyvyn
mukaan.
Kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset saavat pitää eläkkeestään noin 150
euroa kuussa, eikä kä-
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Eläkkeestä
jää käteen noin
280€/kk
teen jäävä summa siitä paljon kasva eläkkeen määrästä riippumatta. Korkeimpaan
tuloluokkaan kuuluva Tapio
saa pitää eläkkeestään noin
280 euroa kuukaudessa.
- Siitä pitää maksaa kaikki menot, lääkkeet, hiustenleikkuu, vaatteet ja matkat
ensiapuun. 280 euroakaan ei
ole helppoa saada riittämään
koko kuukaudeksi. Sairaalajaksoilta ei sentään peritä
tuplahintaa – itse asiassa sairaala tulee halvemmaksi, Leila kertoo.

Monen hoidettavan
puoliso voi joutua
pahaan ahdinkoon
Se on tietysti hyvä, ettei
kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä tulevaisuudessakaan
jätetä heitteille vaan hoito taataan kaikille kuten tähänkin saakka. Pienituloisimpien kohdalta mikään ei
muutu. Mutta jos on tarkoitus, että tulevaisuudessa kaikkien hoidettavien eläkkeet
ulosmitataan melko tarkkaan
kokonaisuudessaan eläkkeen
suuruudesta riippumatta, on
kysyttävä, millaisia ongelmia se aiheuttaa esimerkiksi silloin, jos korkeaa eläkettä
nauttivan hoidettavan puoliso
onkin pienituloinen ja heillä

on yhteistä omaisuutta? Puoliso jää tällöin tyhjän päälle.
Sosiaalitoimestakaan ei saa
apua silloin kun on omaisuutta, vaikka sitä ei olisikaan käytännössä mahdollista muuttaa rahaksi.
- Harkitsin myös Tapion
siirtämistä Diakonissalaitokselle, mutta se täytyy sanoa,
että Hyppingillä on erittäin
osaavaa henkilökuntaa ja
homma toimii siellä. Esimerkiksi Tapion sairastuttua influenssaan he tunnistivat oireet heti ja osasivat antaa
oikeaa lääkettä, samoin silloin, kun hän sai influenssan
jälkitautina keuhkokuumeen,
Leila kiittää.

Uusi byrokraattinen
väliporras ei tuo
säästöjä
Hyppingin ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa
ei voi moittia, vaikka liiankin tiukalle vedetty hoitajamitoitus tekee heidän työstään raskasta ja vähintäänkin
haastavaa. Leila ei usko, että
palvelutalon yksityistämisellä hoitajien määrä siellä ainakaan lisääntyisi sen lisäksi,
että voitot ja veronmaksajien
rahat valuvat ulkomaisille sijoittajille.
Leila uskoo tietävänsä, mis-

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Q

KOLUMN I

Sotea suomeksi
SOTE-UUDISTUSTA on väsätty yli kahdeksan vuotta. Tavalliselle ihmiselle ei ole kuitenkaan vieläkään oikein selvää miksi.
Kuitenkin kaikki poliittiset puolueet ovat samaa mieltä siitä, että
uudistus on tehtävä.
NYKYISESSÄ terveydenhoitojärjestelmässä on ongelmia. Kustannukset nousevat, hoitoonpääsy ei ole kaikille yhtä helppoa eikä
tärkeä potilastieto kulje eri toimijoiden välillä.
ISOIN noista ongelmista on kustannukset. Työssäkäyvän väestön
osuus pienenee koko ajan, jo pelkästään sen vuoksi, että ikäluokat pienenevät. Julkisen puolen terveydenhuolto maksetaan kuitenkin verotuloilla, joten rahaa terveyspalveluihin karttuu koko
ajan vähemmän. Tästä syystä on myös hyvin kummallista, että verotuotoilla järjestettäviä palveluja halutaan avata myös mm. laittomasti maassa oleville, kun rahat eivät tule riittämään edes verokassaa kartuttaneiden hoitoon.
JULKINEN terveydenhoito on meillä ihan hyvää, jos sinne ylipäänsä pääsee. Yksityiselle pääsee helposti, suunnilleen vain kävelemällä ovesta sisään. Mutta se palvelu on vain niille, joilla on
joko varallisuutta tai maksettu ylimääräinen sairausvakuutus.
Niin ja tietenkin työssä käyville, jotka pääsevät hoitoon, koska
työnantaja maksaa siitä. Nopeamman hoitoonpääsyn ulkopuolelle
jäävät ikäihmiset, työttömät ja nuoret.
Tapion ja
Leilan yhteinen taival on
jatkunut kohta
50 vuotta.

PALJON puhuttu vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio, sanahirviö jo sinänsä, tarkoittaa yksinkertaistettuna toimijasta riippumatonta yhtenäistä hoitoketjua. Tälläkin hetkellä kunnallisen
terveydenhoidon ja ylikunnallisen erikoissairaanhoidon välillä
on haasteita saada potilaiden tiedot kulkemaan potilaan mukana.
Kun pakettiin otetaan mukaan eri sektorit, tiedonkulku muuttuu
entistä vaikeammaksi.
HALLITUSOHJELMAA neuvotellessamme teimme selvän
suunnitelman sote-uudistuksen eteenpäin viemiseksi. Yhdessä sovittu selvennettiin hallitusohjelmaan kuvan avulla, jotta asia
ei jäisi kenellekään epäselväksi. Sen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan julkinen sosiaali- ja terveyshuolto kuntoon
maakunnan alle. Tämän jälkeen suunnitellaan sen pitkän aikavälin rahoitus ja lopuksi vasta aletaan miettiä valinnanvapauden laajentamista nykyisestä.
EDUSKUNNASSA käsittelyssä oleva sote-paketti on kuitenkin
oikonut kaikki mutkat suoriksi. Hallitus ei noudattanut, yllättäenkö, omaa ohjelmaansa sote-uudistuksen askelmerkeistä. Valinnanvapaus sotkettiin mukaan liian varhaisessa vaiheessa, ja koko
uudistusesitys on rakennettu valinnanvapaus edellä. Tästä suunnitelmasta on jo syntynyt sotku, jossa yksityiset palveluntarjoajat
ovat vallanneet itselleen osuuksia kuntien palveluista. Myös ensimmäiset merkit kustannusten nousuista asiakkaille on nähty.
ESITETYSSÄ mallissa on täysin unohdettu yhtenäiset hoitoketjut eli se integraatio.

Tapio ei todennäköisesti elä niin kauan, että ehtisi soten voimaantuloa kokea itse.
tä Nakkilan kunnan äkillinen yksityistämisinto johtuu.
- Perimmäinen syy tähän
on sote- ja maakuntauudistus. Kun hoitopalvelujen järjestämisvastuu menee
maakunnalle, jolla ei ole resursseja sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittamiseen,
on palvelut ostettava yksityiseltä sektorilta.
- En ymmärrä, miksi on
luotava uusi byrokraattinen

väliporras kuntien ja valtionhallinnon väliin. Miksei valtio voisi suoraan ottaa
sosiaali- ja terveyspalveluja omalle kontolleen? Tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta luomalla lisää välikäsiä
rahastamaan, Leila ihmettelee.
Tapio ei todennäköisesti elä niin kauan, että ehtisi soten voimaantuloa kokea
itse. Alzheimer on tautina
parantumaton ja johtaa var-

maan kuolemaan keskimäärin kymmenessä vuodessa.
Alzheimer on tautina omaisille erityisen raskas. Tapion taudin puhkeamisesta on
kulunut jo lähes kaksitoista
vuotta ja se on edennyt vaikeimpaan vaiheeseensa, joten kauaa hänellä ei todennäköisesti enää ole aikaa.
QTEKSTI JA KUVAT
MIKA MÄNNISTÖ

TÄMÄN lisäksi on muodostumassa hoitoonpääsyn tulppa, nyt
vuorostaan maakuntiin. Nuhat saadaan varmasti helposti hoidettua, mutta heti kun asiakas tarvitsee erikoissairaanhoidon tason
hoitoa, hänen hoitotarpeensa tullaan arvioimaan maakunnassa, ja
tämä tulee pysäyttämään yhden tärkeimmistä uudistuksen tavoitteista, nopean hoitoonpääsyn.
UUDISTUKSELLE asetetut tavoitteet syntyvistä säästöistä ovat
kunnianhimoiset. Niitä ei mitenkään saada kasaan pelkästään
purkamalla ylikunnallisten kuntayhtymien hallinto yhteen kokonaisuuteen. Säästötavoitteet tuovat tullessaan myös mittavat
palveluverkon karsinnat. Tässä on jo sinänsä yksi syy, miksi perussuomalaisten tulee olla vahvasti edustettuna tulevissa maakuntavaltuustoissa pitämässä huolta siitä, että oikeudenmukaisuus ja palvelujen saatavuus toteutuvat jatkossa.
ELI suomeksi, nyt hyväksyttävänä oleva malli ei ratkaise terveydenhuoltomme ongelmia vaan tuottaa niitä lisää. Julkinen sektori
ensin kuntoon, kuten alkuperäinen suunnitelma oli.
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Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Muistathan
päivittää
muuttuneet
yhteystietosi
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099
tai
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi
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Arkadiankatu 3, Helsinki.
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Kirjallinen kokouskutsu esityslistoineen lähetetään postitse
äänioikeutetuille puoluevaltuutetuille.

Tervetuloa
Jussi Halla-aho

Riikka Slunga-Poutsalo

puheenjohtaja

puoluesihteeri
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TOISENLAISTAKIN POLITIIKKAA
VOITAISIIN TEHDÄ
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kokosi kehysvaihtoehtonsa yksiin kansiin.
TYÖLLISYYS- JA YRITTÄJYYSPAKETTI
1. Otetaan käyttöön työtilimalli.
Mitä: sosiaaliturvatunnuksella avattava pankkitili, josta
pankki veloittaa verot ja pakolliset maksut.
Edut: ei erillistä kirjanpitoa (tiliote toimii kirjanpitona),
veroilmoitusta tai alvtilitystä.
Vaikutukset: yrittämisen kynnys madaltuu, yrittäjien
byrokratiataakka kevenee, Suomen talous kohenee.

2. Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto
ja Viron yhteisöveromallin pilotointi.
Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 20-30 000 euroon.
Tämä kannustaa yksinyrittäjyyteen. Pitkällä aikavälillä ei
negatiivista vaikutusta valtiontalouteen.

3. Lisää resursseja työnvälitykseen
– ei paperinpyöritykseen. Lisää hyödyllisiä
kurssipaikkoja työttömille.
4. Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen
esimerkiksi sairastapauksissa.
Sivutoimisen yrittäjän asema katsottava työntekijäksi.

5. Muuntokoulutukseen tehokkuutta.
Ei kahden vuoden kursseja, vaan tehokkaita ja kohdistettuja muutaman kuukauden teho-opintoja.
Alueelliset tarpeet huomioitava (yhteistyöyliopistot,
kasvupilotit).

6. Työmatkakustannuksia ei saa kasvattaa nykyisestä esim. tietulleilla tai haittamaksuilla.

Työllisyyspaketti yhteensä
-200 miljoonaa euroa.

3. Laittoman maassaolon eli ulkomaalaisrikkomuksen rangaistusten tuntuva
kiristäminen.
4. Aidosti määräaikaiset oleskeluluvat,
kuten esimerkiksi Ruotsissa.
5. Kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneet otettava talteen.
6. Kansalaisuusvaatimusten tuntuva
kiristäminen.
Korotetaan esimerkiksi asuinaika- ja toimeentulovelvoitteita - lakialoite tulossa.

1. Suomi on pieni- ja keskituloisten maa.
Heidän ostovoimaansa on parannettava.
Maltillinen työtulokevennys.
Jatkossa marginaaliveroa on pyrittävä laskemaan. Tämä
kannustaa panostamaan lisää työhön.

2. Kansaneläkeindeksiin sidottujen
tukien indeksikorotus 2019.
3. Eläkeläisten verotus palkansaajien tasolle.
4. Jos hallitus ei taivu poistamaan aktiivimallia,
on sen valuviat korjattava viipymättä.
Esim. jos aktiivisesta työnhausta huolimatta ei saa työtä,
pitää aktiivimallin velvoitteiden täyttyä.
Alueellinen yleinen mahdollisuus työllistyä otettava
huomioon.

5. Rintamaveteraanit ja sotainvalidit
samalle viivalle.
6. Omaishoidontuki verovapaaksi ja tuloneutraaliksi sekä ilmaiset liikuntapalvelut.
7. Lääkekorvausten omavastuun poistaminen
pienituloisilta.

Oikeudenmukaisuuspaketti
yhteensä -200 miljoonaa euroa.

1. Hallitus ottaa täysimääräisesti käyttöön
turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelmansa (12/2015).
2. Tehokkaan turvapaikanhakijoiden
palautusjärjestelmän luominen.

5. Eläkeläisten hyvinvointiin panostettava.
Toimenpiteitä oikeudenmukaisuuspaketissa.

6. Asunnottomuus on poistettava.
Perussuomalaisten Katto kaikille -projekti.

Maahanmuuttokulujen säästöt
vähintään 200 miljoonaa
euroa vuodessa.

Kiusaamiseen nollatoleranssi.
Nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon ja lisää
matalan kynnyksen palveluita.

EU - POLITIIKKA:
1. Euroopan unionia tai talous- ja rahaliittoa
ei saa syventää.
Suomen on valmistauduttava EMU-alueen kaatumiseen tai siitä eroamiseen.
Tie omaan valuuttaan ja itsenäiseen talouspolitiikkaan:
perussuomalaisten oma malli EU:n talous- ja rahaliiton
kehitykselle - 12 kohdan toimenpideohjelma.
EU-politiikkaa tulee tehdä sellaisista lähtökohdista käsin, joilla turvataan teollisuutemme kilpailukyky, huoltovarmuus ja ennen kaikkea kansallinen itsemääräämisoikeus.

1. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia,
jotka käyttävät tarvittaessa esim. turvetta tai
kivihiiltä, ei saa ajaa alas.
Huoltovarmuuskeskus tyrmännyt yhteislaitosten lakkauttamisen.
Kotimaisen polttoaineen käyttö ensisijaista.

2. Kansallisomaisuuden myynti on lopetettava
välittömästi .
Puhtaat vedet ja luonto pidettävä omissa käsissä.
Maan mineraaleja ei saa antaa ylikansallisten
yhtiöiden ryöstettäviksi – kaivoslain uudistus.
VR ja Finnair pidettävä omissa käsissä.

3. Energiaveron lasku EU:n minimitasolle.
Auttaa kotimaista teollisuutta pysymään maassa.
Se on ekoteko.

4. Tuulivoimatuet on lakkautettava
seuraavan vaalikauden aikana.

Tukien alasajon ja energiaveron laskun
nettovaikutus +200 Me valtiolle.

7. Nuorten syrjäytyminen on ehkäistävä.

Säästöt vakuutusyhtiöiden vastuun
lisäämisestä ja muun hyvinvoinnin kautta
vähenevistä sote-kuluista pitkällä aikavälillä
vähintään 200 miljoonaa euroa vuodessa.
ASUMISEN HALPUUTUKSEN MALLI:
1. Asumisen kustannukset kuriin.
Luodaan muuttoavustusjärjestelmä, jolla kompensoidaan työn perässä muuttamisen kuluja.
Energiasiirtohintojen rajoittaminen – rajoitetaan verkonomistajien tuottovaatimusta.

2. Kaavoituksen ja rakennusmääräysten
yksinkertaistaminen.
3. Yleishyödyllisiksi katsottujen tahojen
(esim. ay-liike) verovapaan kiinteistöbisneksen
kriittinen tarkastelu.
4. Kansallinen sisäilmaprojekti.
Julkiset rakennukset kuntoon.
Rakennusmääräysten ja -valvonnan tarkastelu.

KOULUTUS JA KASVATUS
1. Ei lastenkasvatuksen sanelupolitiikalle.
Hallitus ei saa pakottaa jo viisi vuotiaita
varhaiskasvatukseen.
Perussuomalaiset kunnioittavat perheiden valintoja.

2. Lisää panostuksia ammatilliseen
oppimiseen.
Mestari-kisälli –malli. Oppisopimuskoulutuksen
tehostaminen.

3. Aikuiskoulutuksen reformi.
Avoimet ammattiopistot käyttöön – aikuiset voivat käydä avoimessa ammattiopistossa ammatillisia virallisesti
pätevöittäviä kursseja.

MATKAILU:

4. Vapaan kielivalinnan laajentaminen.
5. Kelpoisuusvaatimusten tarkastelu.

1. Pohjoinen ulottuvuus.

Kolme vuotta yliopistossa pätevöittää
moneen työhön.

Aasiasta suuntautuvan matkailun edistäminen ja
yritysten hyvät toimintaedellytykset.
Visit Finlandin tukea lisättävä.

YHTEENVETO

ISÄNMAA–PAKETTI
MAAHANMUUTTO:

Esimerkiksi lapsivähennys palautettava.

7. Ei palveluiden laajentamista laittomasti
maassa oleville.

ENERGIA- JA HUOLTOVARMUUS:

OIKEUDENMUKAISUUSPAKETTI

2. Sote-uudistus esitetyssä muodossa on
estettävä tai sen voimaan tultua ryhdyttävä
välittömiin korjaustoimenpiteisiin.
3. Lex Ronkainen käyttöön – vakuutuslääkäritoiminta kuriin.
4. Lapsiperheköyhyyteen on puututtava.

ONNELLISUUS- JA HYVINVOINTIPAKETTI
HYVINVOINTI:
1. Mielenterveyspalvelut kuntoon. Panoksia
syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen.
Yksi luukku moniongelmaisille (päihteet, asunnottomuus, mielenterveys).

Perussuomalaisten
kehysvaihtoehdon kustannusvaikutus valtiontalouteen
yhteensä: +/- 0 EUROA

