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Perussuomalaiset näyttävät
Guggenheimille ovea
Amerikkalaiset äänestivät
eliittiä vastaan
Autoveron alennus
lisäsi verotuloja
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Gallupit ennustivat Hillary
Clintonin voittoa, mutta
Donald Trump voitti kisan
selkeällä valitsijamiesenemmistöllä.

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA
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PÄ Ä K I RJ OI TU S

Miksei Suomen Uutiset kuulu JSN:ään?
HELSINGIN Sanomien kulttuuritoimitus pohti 12.11.2016 julkaisemassaan artikkelissa Perussuomalaisten verkkolehden Suomen Uutisten
(SU) tyyliä ja julkaisuperiaatteita. Esiin nousi usein kuultu kysymys siitä, miksei Suomen Uutiset kuulu Julkisen sanan neuvoston piiriin. Tässä kirjoituksessa hahmotellaan asian taustoja.
Kaikki keskeiset suomalaiset puoluejulkaisut, poislukien Perussuomalainen-lehti ja Suomen Uutiset, ovat Julkisen sanan neuvoston (JSN) jäseniä.
JSN:n jäsenyyden keskeinen merkitys on siinä, että toimitukset sitoutuvat journalistin ohjeina tunnettuihin sääntöihin, joita on nelisenkymmentä. Vaikka ohjeet kannustavatkin tietynasteiseen itsesensuuriin, ne ovat
pääsääntöisesti fiksuja. Ohjeet velvoittavat esimerkiksi suojelemaan arkaluonteisen rikoksen uhria sekä antavat kohtuullisen hyvät nuotit sille, missä oloissa rikosepäiltyjen henkilöllisyyden voi paljastaa. Ohjeet velvoittavat
myöskin torjumaan piilomainontaa sekä suhtautumaan tietolähteisiin kriittisesti. Hyviä ohjeita kaikki.
Journalistin ohjeet alkavat sanoilla: ”Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta.” Niin onkin, mutta toisaalta harva tulee ajatelleeksi, että
journalistin ohjeiden nimenomainen tarkoitus on luopua osasta toimitusten
sananvapautta. Se, onko tämä hyvä vai huono asia, on kunkin asianosaisen
itse pääteltävä.
Suomen lakiin on kirjattu normeja, joita kaikkien journalistien on noudatettava, kuuluivatpa he JSN:ään tai eivät. Keskeisiä lain vaatimuksia ovat virheiden oikaisumenettely ja vastineoikeus.
SUOMEN Uutiset on toistuvasti viestittänyt, että se ei voi vahvan puoluesidoksensa vuoksi katsoa olevansa riippumaton tiedonvälittäjä.
Suomen Uutiset on Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja. Kansanomaisemmin termein: se on puoluejulkaisu. SU:n keskeinen uutisointikohde on
oman puolueen harjoittama politiikka sekä puolueen omien toimijoiden lausunnot. Suomen Uutisilla ja Perussuomalainen-lehdellä on hyvin korostunut rooli perussuomalaisten politiikasta tiedottamisessa. Tätä taustaa vasten on luonnollista, että se, mitä lehdessä kirjoitetaan puolueen politiikasta,
ei poikkea merkittävissä määrin puolueen linjasta.
Puolueen julkaisujen kustannukset katetaan puoluetuella. Puoluelaki säätelee tarkoin ne käyttökohteet, joihin tukea on ylipäätään mahdollista käyttää. Puoluelain valtionavustusta käsittelevä lainkohta kuuluu seuraavasti: ”Valtion talousarvion rajoissa voidaan eduskunnassa edustettuna olevalle
puolueelle myöntää avustusta sen säännöissä ja yleisohjelmassa määritellyn
julkisen toiminnan tukemiseen.”
Puoluetuen käyttötarkoitus on siis pakottavalla lainsäädännöllä rajattu.
Sillä on edistettävä yleisohjelmaa. Juuri näin Suomen Uutiset tekee.
Puoluelaki luo vahvan kytköksen puolueen ja puoluemedian välille. Se, että
toimituksen työntekijät ovat suorassa palkkasuhteessa puolueeseen, luo toisen vahvan kytköksen.
VUONNA 2013 useissa puoluelehdissä jaeltiin potkuja. Demokraatin päätoimittaja Juha Peltonen riitaantui puoluejohtonsa kanssa ja sai potkut nimellisen syyn vuoksi. Kokoomuksen Verkkouutisten Tapani Mäkisen työsuhde puolestaan päättyi luottamuspulan vuoksi. Muodollisena pyövelinä
toimi kokoomuksen omistaman Kansalliskustannuksen hallitus.
Puoluelehtien päätoimittajat istuvat toimessaan täsmälleen niin kauan,
kun oman puolueen johdon luottamusta riittää. Tällainen kytkös on vahva
riippuvuussuhde, joka ei voi olla vaikuttamatta uutisointiin. Riippumattomuuttaan vakuuttelevien puoluemedioiden (sic!) välittömän edun mukaista
on vakuutella päinvastaista, joten komentosuhteet on peitelty monimutkaisin yhtiöjärjestelyin näkymättömiin.
Peltosen irtisanomista kommentoinut Maarit-Feldt-Ranta (sdp.) tokaisikin sattuvasti: ”Puoluelehden päätoimittaja ei ole riippumaton journalisti.
Puoluelehden päätoimittaja on puoluelehden päätoimittaja.”
Todettakoon sekin, että media ei voi olla aidosti riippumaton, ellei se ole
ennen kaikkea taloudellisesti riippumaton. Taloudellisessa riippumattomuudessa on kyse yksinkertaisesti siitä, että median omat varat riittävät
pyörittämään toimintaa. Muussa tapauksessa taloudellinen riippuvuussuhde määrittää median linjaa vähintäänkin implisiittisesti.

Trumpin ja
Venäjän johdon
hyvillä suhteilla on
merkitystä
Soini Trumpin valinnasta:

”Kansa tunte
eliitti kuunt
Ulkoministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoo, ettei USA:n vaalitulos
yllättänyt häntä.
ULKOMINISTERI Timo Soini myöntää, ettei Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa yllättänyt häntä.
- Ei hirveästi. Tällaista on tapahtunut
vaaleissa jo ympäri maailmaa, viimeksi
Britannian brexit, Soini totesi heti valinnan jälkeen Ylen haastattelussa.
– Kiinnostavaa on seurata tutkimuksia,
miten äänet siirtyivät, ketkä äänestivät.
Mutta Suomi ja suomalaiset voivat elää
tuloksen kanssa rauhallisin mielin.
Soini pitää Trumpia vaikeammin ennakoitavana päättäjänä kuin Hillary Clintonia, mutta ei kuitenkaan usko kovin
dramaattisiin muutoksiin. Vaikka sitäkään ei tiedä vielä.

SUOMEN Uutisten luotettavuus joutuu jokaisena uutispäivänä testiin. Jos
se julkaisee lukijoidensa kannalta relevanttia ja hyödyllistä tietoa, lukijasuhde kehittyy. Jos tiedot ovat virheellisiä, käy päinvastoin.
JSN:n jäsenet ovat useita kertoja pyytäneet Suomen Uutisia liittymään neuvostoon, joten ei voitane vetää sellaistakaan johtopäätöstä, ettei se halutessaan sinne pääsisi. Mutta kuten yllä on todettu, riippuvuussuhde asettaa ylitsepääsemättömän esteen. Vaikka muut teeskentelisivät, me emme sitä tee.
Tätä taustaa vasten: Suomen Uutiset ei katso olevansa riippumaton uutisväline eikä se sellaista yritä JSN:n sääntöjä luovasti tulkitsemalla sellaista
teeskennellä. Koska emme voi selkä suorana kaikkia sääntöjä allekirjoittaa,
on parempi pysytellä ulkopuolella.
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– Yhdysvalloissa syklit ovat nopeita. 1-2
vuoden kuluttua voimme nähdä, miten
käy, Soini arvioi.

Trump sai kansan
äänestämään
Soini pitää Trumpin hyvänä puolena
sitä, että hän sai ihmiset äänestämään.
Jokainen ääni on yhtä arvokas. Hän
muistutti MTV:lle antamassaan haastattelussa hyvästä peruslinjasta: antaa ihmisten äänestää ja sopeutukoot poliitikot
siihen, eikä päinvastoin.
Soini korostaa, että USA:n jakautumisella on pidemmän aikavälin perusteet.
Gallupien tekijöiltä hän ottaisi mielel-

Mitä vikaa valkoisessa
heteromiehessä?
TIMO SOINI pohti blogissaan syitä
Donald Trumpin vaalimenestykselle. Hän huomautti, että vaikka toisin povattiin, Trumpia äänestivät
”valkoisten heteromiesten” lisäksi
myös naiset.
– Trump löi gallupit, koska hän
haastoi ne. Trump sanoi suoraan,
että ne valehtelevat ja niinhän ne
tekivät. Tahallaanko vai taitamattomuuttaan? USA: ssa pitää rekisteröityä äänestäjäksi. Se antaa
aina lähtökohtaisesti plussaa …
niin kenelle? Ehkä sitä voisi kysyä
gallupin tekijöiltä. Gallupit ja Exit
Pollit nyt muka kertoivat heti seuraavana päivänä, ketkä äänestivät
mitenkin? Miten se on mahdollista, kun ne päivää ennen eivät sitä
tienneet.
– Yksi pöhkö
hokema
on,

ee, ettei
tele heitä”
lään 30 prosenttia palkkiosta pois, niin
pahasti ne jälleen heittivät.
Soinin mielestä nyt nähtiin myös, ettei toisesta maasta kannata ottaa kantaa
toisen maan vaaleihin. Ei hän itsekään
ottanut mitään kantaa.
– Mistä johtuu, että kansa tuntee, ettei heitä kuunnella, ettei eliitti kuuntele? Soini aprikoi tärkeitä tutkimuksen
kohteita.

Suomen suhteet
tuskin muuttuvat
Mikä sitten muuttuu? Jos jokin, niin
todennäköisesti kauppapolitiikka. Siitä
on Trump ainakin puhunut. Trump voi
vaikuttaa sekä Aasian että Euroopan
kauppaneuvotteluihin, mikä vaikuttaa
Eurooppaan ja Suomeenkin.
– Yhdysvallat on supervalta. Trump
huolehtii enemmän oman maan edus-

ta kuin monenkeskisen kaupparyhmän
edusta, Soini uskoo.
Ulkoministerinä Soini ajattelee, miten
tämä vaikuttaa Suomen ja USA:n välillä.
- Tuskin kahdenvälisesti muuttuu mitään, mutta kansainväliset muutokset
heijastuvat Suomeen.

Puhtia Euroopan
puolustukseen
Trump on kehottanut Euroopan maita huolehtimaan enemmän omasta
puolustuksestaan ja kyseenalaistanut
jopa Naton viidennen artiklan: jos ette
maksa kahden prosentin BKT-osuutta puolustukseen, emme ehkä mene
apuun.
Soini pitää viestiä sinänsä selvänä Euroopalle ja Naton jäsenille: sovitusta kahden prosentin tasosta pitäisi pi-

tää kiinni, vaikka siinä ovat onnistuneet
vain Viro ja Iso-Britannia.
– En usko, että Artikla 5:ttä kyseenalaistetaan. Se on retorinen keino luoda
painetta siihen. Sitten olisimme isojen
asioiden kanssa tekemisissä, jos Artikla 5:n merkitystä todellisuudessa lähdettäisiin liudentamaan. Siihen en tässä vaiheessa lähde uskomaan.

USA:n ja Venäjän
suhteilla merkitystä
Soini pitää selvänä, että Trumpin ja
Venäjän johdon hyvillä suhteilla on
merkitystä. Suomi on USA:n mitassa
pieni tekijä. Sen vuoksi on todella tärkeää, että Suomi voi lähestyä Yhdysvaltoja Pohjoismaiden kanssa. Viimeksi
Pohjoismaat tapasivat presidentti Barack Obaman yhdessä, mikä oli suuri
menestys.

että monimutkaisiin ongelmiin ei
voi tarjota yksinkertaisia ratkaisuja ja että ”populisteja” äänestävä
kansa pettyy. Miksei voi? Kuka sen
kieltää? Media huutaa hullunkiilto
silmissään, että Trump on pettänyt
jo kaikki lupauksensa, ennen kuin
on ollut päivääkään virassa.
Soinin mukaan yksi osa Trumpin
menestystä oli oma viesti. Trump
oli ”monikärkiohjus”, jolla oli useita palloja ilmassa koko ajan.
– Se tavoitti erilaisia ihmisiä.
Heille tärkeissä asioissa. Sanat
ovat tekoja.
– Galluppien mukaan Trump
ei kiinnosta naisia. Siitä en tiedä,
mutta suuri joukko naisia häntä
äänesti, sillä pelkillä miesten äänillä ei presidentiksi valita. Trumpin
voiton syyksi on piirretty valkoista,
köyhtynyttä heteromiestä. Mitä vikaa on valkoisessa heteromiehessä? Ei mitään. Samaa ihmisryhmää
tarjotaan syylliseksi demokratian toteutumiseen muuallakin kuin USA:ssa. Se
on erinomaisen hyvä
asia, että heidät on saatu äänestämään.
Trumpin kampanja oli Soinin mukaan
hyvä, vaikkei hän sisällöstä olekaan välttämättä samaa mieltä.
– Pitää vetää kovaa.
Saada ihmiset liikkeelle. Kannattaminen ei riitä,
äänestäminen riittää.

Soini toivoo, että vastaava yhteinen
lähestyminen onnistuisi myös Trumpin
kanssa. Suomelle on tärkeää, että yhteiseen sopimiseen perustuva kansainvälinen yhteistyö jatkuu.
Soini korostaa myös, että kansojen välinen yhteistyö tapahtuu monilla tasoilla, eikä valkoisen talon isännyys ratkaise kaikkea.
– En usko, että USA rupeaisi irtautumaan sopimuksista. Mutta monet sellaiset prosessit, jotka ovat kesken ja
joista demokraatit ja republikaanit ovat
eri mieltä, voivat vaikeutua, Soini viittaa kauppasopimuksiin.
Hän arvioi, että etenkin energiapolitiikka voi muuttua: esimerkiksi Alaskan
öljynporausluvat voivat olla entistä löysemmässä, jos poraus vain kannattaa.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA
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Talousvaliokunnan puheenjohtaja Turunen:

”Trumpin voitto voi
jopa piristää
Suomen taloutta”
Talousvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten
kansanedustaja Kaj Turunen arvioi USA:n vaalitulosta varovaisen myönteisesti. Hänen mukaansa Donald
Trumpin voitto voi parhaimmillaan jopa virkistää Suomen taloutta.
PERUSSUOMALAISTEN
kansanedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj
Turunen uskoo, ettei Donald Trumpin voitolla tule
olemaan maailman talouteen
isompia mullistuksia.
– Mutta voihan siinä käydä niin, että jos Venäjän talouspakotteita joiltakin osin
puretaan, niin se voi tarkoittaa myös, että Venäjä purkaa
vastapakotteita. Ja se voi olla
Suomen taloudelle, elintarviketeollisuudelle, rakennusteollisuudelle hyväkin asia.
Toisaalta vaaraa piilee siinä, miten USA itse vaikuttaa
maailmankauppaan.
– Onhan todennäköistä, että
vapaakauppasopimukset menevät jäihin. Olen huolissaan
siitä, miten saamme jäänmurtajia jenkkimarkkinoille. Sehän voi vaikeutua, Turunen
aprikoi.
Jäänmurtaminen on ala,
jossa Yhdysvallat on suojellut omaa talouttaan, vaikka
on puhunut julkisuudessa vapaakaupan puolesta. Puheenjohtaja, ulkoministeri Timo
Soini sanoi arktisessa seminaarissa Helsingin Messukeskuksessa, että USA ei tuo
jäänmurtajia ulkomailta, se
on suojattu ala. Hän kertoi
markkinoineensa suomalaisia
jäänmurtajia mm. varapresidentti Al Gorelle sanoen,
että Suomi tekee 60 prosenttia maailman jäänmurtajista
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ja kaikki hyvät.

Soini:
USA:n kauppa
jo idänkauppaa
tärkeämpää
Ulkoministeri Soini korosti eduskunnan kyselytunnilla, kuinka tärkeää on, että
EU:n ja USA:n kauppa kehittyy suotuisasti tuoreiden presidentinvaalien jälkeenkin.
– USA on meille jo suurempi kauppakumppani kuin Venäjä – ja on erittäin tärkeää
turvata se, Soini painotti.
– On tärkeää, etteivät hyvät
tuotteemme törmäisi muuriin, joka torjuisi ne epäreilusti. Mutta ollaan huoleti:
demokratia toimii USA:ssa.
Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen (kok.) vahvisti, että Yhdysvaltain uudeksi presidentiksi noussut
Donald Trump on arvostellut vapaakauppaa lähinnä Aasian suunnalla, Euroopan
TTIP-sopimuksesta Trump
ei ole sanonut Mykkäsen mukaan mitään. Hän toivoi myös
sopimusten etenevän jatkossakin.
– Ei ole syytä nähdä, etteikö kauppa kehittyisi myönteisesti. Toivottavasti suomalaiset yritykset pääsevät pian
Yhdysvaltain markkinoille ilman tuplatestauksia ja ilman
tulleja, Mykkänen toivoi.

Soini toivoi
malttia Trumpista
kauhistuneille
SDP:n Tytti Tuppurainen
piti huolestuttavana, inspiroisiko Trumpin esimerkki ”pikku-Trumpeja” Euroopassakin, kuten Unkarissa
ja Ranskassa. Hän kysyi Soinilta, mitä hän aikoo tehdä
EU:ssa estääkseen trumpien
terhentymisen. Soini vastasi tähän.
– Jotta ei syntyisi epäselvyyttä: joka maassa päätetään
vaalien tulos ja sen mukaan
eletään Suomessa, Ranskassa, Tanskassa ja USA:ssa. Se
on aivan täysin selvää. Mitä
Yhdysvaltain vaalitulokseen
tulee, siellä käytiin samaan
aikaan myös senaatin ja edustajainhuoneen vaalit. Ja kaikissa republikaanit voittivat.
Onhan se kummallista, jos se
ei ole demokraattista, Soini
ihmetteli.
– Minä kehottaisin varovaisuuteen presidentti Trumpin suhteen: annetaan hänen
näyttää kykynsä. En pidä viisaana varsinkaan Suomen ulkoministerinä, että rupeaisimme tuomitsemaan jonkin
demokraattisen maan vaalitulosta ennen kuin henkilö
on ollut päivääkään virassa.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA
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Clintonin kannattajat mellakoivat
HILLARY CLINTONIN kannattajat eri puolilla Yhdysvaltoja
ovat osoittaneet mieltään Donald Trumpia vastaan. Mielenilmauksia on järjestetty ainakin
25 kaupungissa, muiden muassa Los Angelesissa, New Yorkissa, Chicagossa ja Seattlessa.
Seattlessa sattui ampumavälikohtaus, jossa loukkaantui viisi ihmistä. Mielenosoituspaikalla levisi yleinen kaaos
ja paniikki, mutta poliisi vakuutti myöhemmin, ettei ampuminen liittynyt mielenilmaukseen.
Sen sijaan poliisi julisti Portlandissa pidetyn mielenilma-

uksen laittomaksi mellakaksi,
kun väkivaltaisuudet ja omaisuuden tuhoaminen yltyivät mahdottomiksi. Poliisi on
myös pidättänyt mielenosoittajia ympäri maata. Esimerkiksi New Yorkissa pidätettiin
kahden päivän aikana 65 mielenosoittajaa.
Oaklandissa jouduttiin sammuttamaan mielenosoittajien
jäljiltä yli 40 tulipaloa. Mielenosoittajat heittelivät poliisia
kohti kiviä ja polttopulloja.
Ainakin kolmen poliisin kerrotaan loukkaantuneen paikoittain mellakoiksi puhjenneissa mielenosoituksissa.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA
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Peliä ei ole menetetty
Ulkoministeri Timo
Soini, talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen ja
perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Sampo
Terho eivät pitäneet
Trumpin valintaa
yllättävänä.

Yle hävisi vaalit - se näkyi kannanotoissa
Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä ihmettelee Ylen toimittajien kirjoittamia analyyseja, jotka arvostelevat kovin sanoin Donald
Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Jani Mäkelä viittaa
muun muassa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Pirkko Pöntisen analyysiin, jonka mukaan
viha ja valhe voittivat presidentinvaaleissa.
Pöntinen kirjoittaa: ”Trumpin
puheissa sekottuivat todelliset
ja kuvitellut pelot sekä miehen
omat valheet. Kuukausia kestänyt asioiden toisto edisti voittoa:
valheesta tuli totta monien äänestäjien mielissä.”
– Kyllä se on jo tiedossa, että
Yle hävisi vaalit. Mutta suun soittaminen vieraan suurvallan päämiehelle ei ole Ylen asia. Vaadin
valtiollista mediaamme siistimään suunsa – se toimii veronmaksajien rahoilla! Mäkelä kirjoittaa Facebookissa.
– Suomi on pieni maa, jolla tulee olla hyvät välit muihin maihin. Ei käy laatuun, että valtiollinen mediamme mustamaalaa

tärkeän liittolaismaamme presidenttiä esimerkiksi väittämällä
häntä vihaajaksi tai valehtelijaksi, tai esittämällä hänestä loukkaavia kuvia.

Media yritti mustamaalata
Mäkelä kertoo seuranneensa
Yhdysvaltain presidentinvaaleja useita kuukausia ja saaneensa
paljon palautetta Suomen median ja Ylen systemaattisesta tavasta esittää ehdokas Donald
Trump huonossa valossa.
– Ensin verrattuna muihin republikaanien ehdokkaisiin, sitten demokraattien Hillary Clintoniin. Tämä on ärsyttänyt minua
ja muita palautetta antaneita.
– Koen, että median tehtävä ei
ole kertoa minulle – jolla ei ole
edes äänioikeutta – sitä, ketä
vieraan maan presidenttiehdokasta pitäisi äänestää, Mäkelä toteaa.

Miten vaikuttaa
Suomen intresseihin?
Mäkelä sanoo olevansa huolestunut siitä, miten valtiollisen median rooli tärkeän liittolaismaan
päämiehen mustamaalauksessa
vaikuttaa Suomen intresseihin ja
ulkosuhteisiin.
– Täytyy muistaa, että Suomella ei ollut asiaa Valkoiseen taloon, kun Tarja Halonen oli presidenttinä ja Erkki Tuomioja (sd.)
ulkoministerinä. Siihenkö pitäisi
palata? Mielestäni ei.
– Suomen täytyy kaikissa olosuhteissa pitää hyvät kahdenkeskiset suhteet maailman ainoan supervallan kanssa ja tehdä
yhteistyötä niin kaupan kuin
puolustuksenkin aloilla, Mäkelä
painottaa.
QTEKSTI SUOMEN
UUTISET

EN voi sietää tappiomielialaa tai henkistä kurittomuutta,
saati ruikutusta. Perussuomalaiset on Suomen suurin politiikan menestystarina ja siitä on pidettävä kiinni. Olemme kovalla työllä rakentaneet puolueen ilman järjestövaltaa, kaiken maailman korporaatioita ja suurta rahaa.
Meitä ei kukaan voi puolueen ulkopuolelta kurkuttaa.
PUOLUEEN perustajajäseniä on 350, monet heistä jo
edesmenneitä. Aloitimme yhdellä kansanedustajalla,
Raimo Vistbackalla, joka kesti yksin eduskunnassa ankaran paineen ja piti asemat. Kulmakivelle oli hyvä rakentaa. Pohjalta aloitettiin. Me nousimme kovalla työllä
ja tahdolla. Omalla linjalla.
TÄYTYY ymmärtää politiikan pitkää linjaa, eikä nillittää pikkuasioista. Olen ollut politiikassa johtotehtävissä 27 vuotta. Nyt hallituksessa tulee puheiden lisäksi tuloksia. Me emme ole pettäneet mitään, emmekä ketään.
Emme ole saaneet kaikkea aikaan, eikä kukaan voi asioita
yksin sanella. Punavihreät poliitikot ovat kiukkuisia, samaten osa mediaa. Onhan se käsittämätöntä, että “hyvät”
ihmiset ovat ulkona ja “pöhköt” sisällä. Olen mieluummin pöhkö kuin punainen, saati vihreä.
GALLUPIT pettivät Jytkyvaaleissa. Gallupit pettivät viime vaaleissa. Gallupit pettivät Ison-Britannian EU-äänestyksessä ja Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Tämä
ovat hyvä tajuta, että vaalit ratkeavat annetuilla äänillä,
ei millään muulla tavalla. EI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA.
OLEMME tänään, vaikka hallitusvastuuseen liittyy vaikeuksia, paljon vahvempia ja paljon paremmassa asemassa kuin koskaan aikaisemmin. Kun uskomme asiaamme, me saamme kannatusta. Se, uskommeko itse omaan
linjaamme, näkyy meistä. Uskallammeko voittaa. Se ratkaisee. Minä uskallan. Miten Sinä? Ilman Sinua en minäkään voi voittaa.
SEURAAVA ponnistus on kuntavaaliehdokkaiden hankinta. Kun siinä onnistumme, voitamme vaalit. Sanoivat
gallupit mitä hyvänsä. Täydet listat, täysi potti.

Pari sanaa tulevaisuudesta
PERUSSUOMALAISET kiinnostavat. Sen takia meitä
yritetään hämmentää, milloin kyselyillä ja milloin milläkin muulla. Oma linja ratkaisee. Puolueeseen voi vaikuttaa vain puolueen sisältä. Sieltä se voima kumpuaa.
KARJALAINEN-sanomalehti on kirjoittanut viime aikoina paljon perussuomalaisista. Viimeksi viime pyhänä
siitä, että voisin tulla valituksi presidentiksi. Mikä ettei,
mutta en ole seuraavissa vaaleissa ehdolla. Perussuomalaisilla pitää olla oma ehdokas, joka esittää puolueen linjan, oli mukana keitä hyvänsä.
TIESIN kyllä vuonna 2006, että minua tuskin valitaan
presidentiksi. Sain kuitenkin 103 000 ääntä ja siitä alkoi
puolueen jyrkkä nousu.
KERRON kevään korvalla, olenko ehdolla puheenjohtajaksi. Mietin asiaa, eikä päätös ole helppo, mutta uskon,
että se on oikea. En tiedä vastausta. Kun tiedän, kerron.
Ja ensin omille. Kiitos tuesta.
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Perussuomalaiset eivät hyväksy Guggenheim-esityksiä:

”Jos kyseessä olisi
hyvä bisnes, löytyisi
sille enemmän
yksityisiä rahoittajia”
Guggenheim Helsinki -museohanketta on ajettu kuin
käärmettä pyssyyn jo vuosikausia. Hanke on vuosien varrella herättänyt kiivasta keskustelua puolesta
ja vastaan. Guggenheim-hankkeen luultiin jo lopullisesti kuopatun, kun valtio päätti viime lokakuussa olla
myöntämättä museohankkeelle valtion rahaa.
UUSI yllätyskäänne tuli ilmi
marraskuun alussa, kun selvisi, että Helsingin kaupunki
ja Guggenheim Helsingin Tukisäätiö olivat kuitenkin valmistelleet uutta esitystä salaa. Hankkeen yksityiskohdat
paljastettiin vasta muutama
päivä ennen kaupunginhallituksen kokousta.
Hankkeelle oli löytynyt yksityistä rahoitusta aiempaa
enemmän. Uudessa esityksessä Helsingin kaupunki
osallistuisi hankkeeseen 80
miljoonalla eurolla, tukisäätiö noin 15 miljoonalla ja loput arvioiduista 130 miljoonan kustannuksista tulisi
yksityisiltä rahoittajilta. Valtio ei edelleenkään ole tukemassa hanketta.

enempää valtion kuin kaupunginkaan ei pitäisi laittaa
hankkeeseen veronmaksajien
rahaa euroakaan – eikä varsinkaan tässä taloudellisessa
tilanteessa.
– Juuri eilen käytyjen budjettineuvottelujenkin valossa tuntuu kummalliselta, että
tällaiseen asiaan löytyy varoja. Helsingin pitäisi ensin
saada kaupunkilaisten perustarpeet tyydytettyä, ja vasta
sen jälkeen investoida kulttuurin ja taiteen sfääreihin.
Nyt ei ole sen aika, Raatikainen toteaa.

Kaupunkilaisten
perustarpeet
tyydytettävä ensin

Parempiakin sijoituskohteita löytyisi: vanhusten kotihoidon tuki, omaishoidon tuki
sekä toimet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat
vain muutamia esimerkkejä asioista, joihin Raatikainen
itse mieluummin kaupungin
varat sijoittaisi. Guggenheimhankkeen taloudelliseen kannattavuuteen Raatikainen ei

Perussuomalaisten kansanedustaja ja Helsingin kaupunginhallituksen jäsen
Mika Raatikainen ei ole innostunut Guggenheim-hankkeen ylösnousemuksesta. Raatikaisen mielestä sen

Myös käyttökustannukset
veronmaksajien
maksettaviksi

usko.
– Jos kyseessä olisi hyvä
bisnes, kuten hankkeen kannattajat väittävät, luulisi sille löytyvän paljon enemmän
yksityistä rahoitusta. Pelkillä pääsylipputuloilla hanke
ei tule pyörimään, joten museon käyttökustannuksetkin lankeaisivat pitkälti veronmaksajien maksettaviksi,
Raatikainen pohtii.

“Se näyttää kuin kauhukammiolta, Isisin
päämajalta tai Batmanin lepakkoluolalta.”

Raatikainen aikoo itse vastustaa esitystä ja myös ehdoton enemmistö perussuomalaisten valtuustoryhmästä
tulee äänestämään samalla
tavalla.
– Minusta Etelärantaan rakennettavaksi kaavailtu Guggenheim-museo näyttää aivan siltä Sörnäisten valtatien
varrella olevalta hiilikasalta,
josta Helsinki on kovasti yrittänyt päästä eroon. Se näyttää
kuin kauhukammiolta, Isisin
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QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA

Kulttuuriministeri ajaa hanketta kiivaasti
OPETUS ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen haluaa tukea Guggenheimia valtion
rahoilla. Hän on lupaillut museon toimintaan 1,3 euroa valtionavustusta.
Tämä ei missään nimessä käy
ulkoministeri Timo Soinille.
– Guggenheimille ei tule rahaa valtiolta tämän hallituksen
aikana. Ei missään muodossa.
Mikään ei ole muuttunut, Soi-

ni sanoo.
Soinin kielteisestä kannasta närkästynyt Grahn-Laasonen sanoo, että hän päättää
valtionavustuksesta Guggenheimin osalta.
– Se, nouseeko museo valtionosuuden piiriin, on kulttuuriministerin päätös ja toimivallassa, Grahn-Laasonen sanoi
Ylelle.

Hakkaraiselle ja Tynkkyselle syytteet
SYYTTÄJÄ on päättänyt, että
kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen nettikirjoittelu ylittää
syytekynnyksen. Hän jää odottamaan, mitä tuleman pitää.
- Syytekynnyksen ylittyminen
on vakava paikka. Luotan Suomen oikeuslaitokseen. He tekevät aikanaan ratkaisun asiassa,

päämajalta tai Batmanin lepakkoluolalta, Raatikainen
arvostelee suunnitellun museon kovasti kehuttua yleisilmettä.
Kaupunginhallitus jätti esityksen pöydälle ja otti aikalisän. Hanketta on tarkoitus
käsitellä uudelleen lähipäivinä.

Hakkarainen toteaa.
- Järkytyin Nizzan terrori-iskusta. Sanavalinnat kuvastivat tuon hetken tuntojani. Sarja hirvittäviä terrori-iskuja oli
järisyttänyt Eurooppaa. Tarkoitukseni ei ole ollut kiihottaa ketään mitään kansanryhmää
vastaan.
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Myös Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen saa syytteen
nettikirjoittelustaan. Tynkkystä
syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta.

SIMON ELO
PERUSSUOMALAISTEN
KANSANEDUSTAJA

Q

KOLUMNI

Hiljainen enemmistö valitsi
Trumpin presidentiksi
ENNUSTIN puoli kuuden aikaan aamuyöstä (9.11.), että Donald Trump on Yhdysvaltain seuraava presidentti. Olin oikeassa. Republikaaneille tulee enemmistö
sekä edustajainhuoneeseen että senaattiin.
Näin ollen presidentti Trump saa vahvan
mandaatin toteuttaa hallintonsa politiikkaa. Yhdysvaltain hiljainen enemmistö on
puhunut. Käsitettä ”hiljaisesta enemmistöstä” käytti presidentti Richard Nixon
puheessaan 3. marraskuuta 1969. Tänään
hiljainen enemmistö huutaa ”Make America great again”.
ENSIN perussuomalaiset voitti kannatuskyselyt jatkojytkyllään keväällä 2015. EUeroa kannattaneet britit voittivat kannatuskyselyt brexitillään tänä kesänä. Ja nyt
republikaanien Donald Trump voitti kannatuskyselyt trumpismilla. Trump teki republikaaneista työväenpuolueen ilman sosialismia.

- Helsingin pitäisi ensin saada
kaupunkilaisten
perustarpeet tyydytettyä, ja vasta
sen jälkeen investoida kulttuurin ja
taiteen sfääreihin,
Raatikainen painottaa.

Helsingin PS-Nuoret:
Elitististä haihattelua
HELSINGIN Perussuomalaiset Nuoret vastustaa jyrkästi
Guggenheim-museon rakentamista Helsinkiin. Guggenheimin kannattajat ovat vaatineet museolleen tontin
Helsingin näkyvimmältä paikalta sekä julkista rahoitusta.
Yleisradion uutisen mukaan
esitys Guggenheimista tuodaan oikopolkua suoraan Helsingin kaupunginhallitukseen
jo ensi maanantaina.
– Näpit irti kaupunkilaisten kukkarolta! Veronmaksajien rahoille on parempaakin
käyttöä kuin tukea yksityisiä museohankkeita. Museohankkeen järkevyydestä kertoo paljon se, että yksityistä
rahoitusta ei meinata mitenkään saada kasaan. Ei ole mitään takeita siitä, että Guggenheim olisi kaupunkimme
ja sen veronmaksajien kannalta ikinä taloudellisesti kannattava. Pitäkää museonne,
jyrähtää Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheen-

johtaja Toni Ahva.
Perussuomalaiset esti jo hallituksen budjettiriihessä valtion rahoituksen Guggenheimille. Siitä huolimatta
Guggenheim-museota yritetään nyt jälleen hivuttaa kaupungin päätöksentekoon.
Helsingin Perussuomalaisille
Nuorille tämä ei käy.
– Helsingillä ei ole rahaa
lähteä tukemaan älyvapaita hankkeita, jotka eivät palvele millään tavalla tavallisen helsinkiläisen elämää.
Guggenheimin rakentaminen kaupunkilaisten verovaroilla on edesvastuutonta ja
osoittaa räikeää piittaamattomuutta helsinkiläisiä kohtaan. Mikäli Helsinki haluaa
tukea kulttuurihankkeita, tulee sellaisten edistää suomalaista kulttuuria. Guggenheim
on shampanjanhuuruista elitististä haihattelua ja kaukana
oikeasta kulttuurista, naulaa
Helsingin PS-Nuorten toiminnanjohtaja Oskar Viding.

TRUMPIN voitto asettaa kannatuskyselyt
kyseenalaisiksi ja valtamedian asiantuntijoiden ennusteet naurunalaisiksi. Varsinkin
suomalaisten. Trumpin menestys on hyvä
opetus siitä, että pitää kertoa siitä, mikä
on tilanne kentällä eikä siitä, minkä haluaa tilanteen olevan. Sosiaalisessa mediassa samat ihmiset olivat pihalla tilanteesta
ja järkyttyneitä lopputuloksesta kuten perussuomalaisten vaalivoiton ja brexitinkin
kohdalla.
KUUKAUSIEN ajan puhuttiin siitä, kuinka republikaanipuolue hajoaa. Siltä kieltämättä näyttikin ja loppujen lopuksi entinen
presidentti George W. Bush ilmoitti äänestäneensä tyhjää. Sillä ei kuitenkaan ollut merkitystä, sillä Trump ei voittanut vallitsevan eliitin tuella, vaan nimenomaan
sen ansiosta, että hänellä ei ollut vallitsevan eliitin tukea. Riippumattomuus teki
Trumpista uskottavan muutoksen tuojan
sekä republikaanien esivaaleissa että varsinaisissa presidentinvaaleissa. Amerikkalaiset myös arvostavat liikemiehet korkealle, mitä useiden suomalaisten on vaikea
ymmärtää. Nähdäkseni Donald Trump teki
historiaa tulemalla valituksi ensimmäiseksi
modernin ajan Yhdysvaltain presidentiksi
suurpuolueiden eliitin ulkopuolelta.
TRUMPIN voitto on järisyttävä. Barack
Obama voitti Ohion vaa’ankieliosavaltiossa
kolmella prosentilla neljä vuotta sitten,
mutta nyt Trump voitti yli 9 prosentilla. Trump voitti elintärkeän Floridan osavaltion selvin luvuin. Lisäksi suosikkisenaattorini ja todennäköisesti Trumpin
jälkeen seuraava republikaanipresidentti Marco Rubio valittiin jatkamaan Floridan senaattorina. Trump voitti myös selvään presidentinvaalivoittoon vaadittavat
Pennsylvanian, Pohjois-Carolinan, Iowan,
Wisconsinin ja Michiganin.

DEMOKRAATTIPUOLUEESSA alkaa
rankka jälkipyykki. Hillary Clinton hävisi, vaikka hänellä oli yli miljardin dollarin vaalikassa, puolueensa täysi kannatus,
useiden julkkisten tuki, valtamedian suuren osan suosio ja jopa useiden merkittävien republikaanien suositus. Miten häviö oli
mahdollinen, vaikka kaikki osoitti voittoa?
Suurin syy lienee amerikkalaisten tuntema
inho ja epäluottamus Clintonin dynastiaa kohtaan. Sitä ei ole koskaan ymmärretty
Suomessa. Odotan mielenkiinnolla tutkimuksia ja analyysejä siitä, mikä meni Clintonilla ja demokraateilla vikaan.
HILLARY Clinton jää poliitikkona historiaan kaksinkertaisena presidentinvaalien häviäjänä kisoissa, jotka hänen olisi ennusteiden mukaan pitänyt voittaa: Barack
Obamaa vastaan vuonna 2008 ja Donald
Trumpia vastaan vuonna 2016. Katson, että
Yhdysvaltain politiikassa dynastioiden aika
on ohi. Seuraava demokraattien presidenttiehdokas on Trumpin vasemmistolainen
versio. Tuskin iäkäs Bernie Sanders, vaan
nuorempi ja energinen musta hevonen.
Paljon on ollut puhetta siitä, että hyväksyykö republikaanit vaalien lopputuloksen, jos
Clinton voittaa. Nyt testataan, hyväksyvätkö demokraatit vaalien lopputuloksen, kun
Trump voitti. Republikaanit vievät kaiken
vallan demokraattien nenän edestä.
VIERAILIN maaliskuussa konservatiivien konferenssissa CPAC:ssa Washington
DC:ssä, Yhdysvalloissa. Kuulin kaikkia republikaanien esivaaliehdokkaita ja myönnän, että suosikkini oli Marco Rubio. Kun
Trumpin voittokulku eteni, ymmärsin, että
minun on syytä tutkia, mistä hänen kannatuksensa kumpuaa. Luin viime kesänä Ronald Reaganin hallinnossa toimineen Jeffrey Lordin kirjan Case for Trump: What
America Needs. Kirjassaan Lord antaa akateemisen vastauksen siihen, miksi Trump
on hyvä presidentti Yhdysvalloille. Luulenpa, että Lordin teos on seuraava ”bestseller”. Usealle ihmiselle tulee kiire tutustua
siihen, mitä presidentti Trump oikeastaan
tarkoittaa.
YHDYSVALTAIN läsnäolo Euroopassa säilyy vakaana. Yhdysvaltain ja Suomen
suhteet säilyvät hyvinä ja kehittyvät entistäkin paremmiksi, mikäli se on minusta kiinni. Perussuomalaisilla on viralliset
suhteet republikaanipuolueeseen. Perussuomalaisilla on ulkoministeri ja republikaaneilla presidentti sekä enemmistö edustajainhuoneessa ja senaatissa. Suomella on
erinomaiset mahdollisuudet edistää suhteita Yhdysvaltoihin. Tartutaan tilaisuuteen, sillä hyvät suhteet Yhdysvaltoihin
ovat Suomen kansallinen etu.
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Y ht e i s e t
pelisäännöt
k a i k i l le m a a nv i lj e l ij ö i l l e
Kärsämäkeläinen maanviljelijä Mika
Pietikäinen on pettynyt keskustan
toimiin maanviljelijöiden ja byrokratian purkutalkoiden puolesta.
MAANVILJELIJÄN elämä
tämän päivän Suomessa on
hyvin haasteellista ja epävarmaa. Seuraavaa vuotta ei koskaan voi tietää varmuudella,
eikä investointisuunnitelmia
tehtäessä sitäkään, voiko investointeja käytännössä toteuttaa.
Kärsämäkeläinen maanviljelijä Mika Pietikäinen pitää
alkutuotannon osalta suurimpana ongelmana sitä, että yhtenäinen EU-tason politiikka
puuttuu.
- Pitäisi löytää yhtenäinen
linja, että suomalainen maanviljelijä olisi edes samalla viivalla muiden EU-maiden
viljelijöiden kanssa. Suomalaisella viljelijällä on eri säännöt kuin vaikka saksalaisella.
- Esimerkiksi sikatalous on
Suomessa vaikeuksissa johtuen siitä, että eläinsuojelukysymyksissä käytännöt vaihtelevat maasta toiseen. Kun
muissa EU-maissa on hännänpureskeluongelma ratkaistu leikkaamalla hännät pois, lähtee suomalainen
eläinsuojelulaki siitä, että
häntiin ei kosketa, Pietikäinen kertoo.
Eläinsuojelulain pitäisi olla
samassa linjassa muiden EUmaiden kanssa, jotta EU-alueen sisällä ei olisi niin suuria
eroavaisuuksia. Yhtenäinen
linja pitäisi löytyä myös tukipolitiikassa.

Tuet kohdennettava
oikein
Koska Suomi on osa järjestelmää, jossa tukipolitiikka on
olennainen osa maataloutta,
pitäisi tuet pystyä kohdentamaan oikein ja oikeille tiloille.
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- Esimerkiksi jos meidän tilallamme haluttaisiin kasvattaa nautojen määrää nykyisestä, se ei tämänhetkisellä
tukipolitiikalla olisi mahdollista. Tuet pitäisi kohdentaa oikein, aktiiviviljelijöille
ja aktiivisille sekä kehittyville tiloille. Se olisi tehokkain
tapa laskea tuotantokustannuksia, jotka Suomessa ovat
Euroopan korkeimmat, sanoo
Pietikäinen.

Missä keskustan
purkutalkoot?
Tärkeää olisi Pietikäisen
mukaan myös toteuttaa varsinkin keskustan paljon hehkuttamat byrokratian purkutalkoot, joista käytännössä
ei ole ollut vielä tietoakaan.
Maanviljelijöiltä ja muilta maaseudun pienyrittäjiltä pitäisi saada turha sääntely
ja tuotantoa rajoittavat tekijät pois.
- Ja mikäli pysymme
EU:ssa, pitäisi saada yhteiset pelisäännöt muiden EUmaiden kanssa. Tilarajoitteet
ja -velvoitteet ovat aivan liian raskaita, eikä se ole kustannustehokkuutta ajatellen
järkevää. Samat pelisäännöt pitäisi saada myös Suomen sisälle etelästä pohjoiseen. Maatilojen alueellisesta
eriarvoisuudesta tulisi pyrkiä
pois, Pietikäinen pohtii.

Vain perussuomalaiset
viljelijöiden asialla
Keskusta on hoitanut maanviljelijöiden asioita todella kehnosti. Nykypäivän keskustassa on ihmisiä, joilla on

-Tuet pitäisi kohdentaa
oikein, maanviljelijä huomauttaa.

vahvoja poliittisia asenteita
ja mielipiteitä politiikan kaikilta laidoilta, mutta maanviljelijöiden asioiden hoitamiseksi ei yhtenäistä tahtotilaa
pääse syntymään.
- Perussuomalaiset on tällä hetkellä ainoa puolue, joka
puhuu alkutuotannon asemasta ja on nostanut sen
keskusteluun yhtenä teollisuudenhaarana. Tämä on
mielestäni äärimmäisen hyvä
asia, jota kannattaisi hyödyntää myös tulevissa kuntavaaleissa, Pietikäinen toteaa.

Keskusta on
hoitanut maanviljelijöiden asioita
todella kehnosti.

Lypsylehmistä
lihakarjaan
Pietikäisellä itsellään on
hoidettavana noin kolmensadan naudan lihatila, johon
kuuluu noin kaksisataa hehtaaria peltoa. Hänellä oli ennen noin seitsemänkymmenen lehmän lypsykarjatila,
mutta taloudellisten syiden
pakottamana hän joutui vaihtamaan tuotantosuuntaa viime vuoden vaihteessa.
- Meillä oli siitä onnellinen
tilanne, että pystyimme vielä tekemään ratkaisuja elinkeinon jatkamiseksi. Monella
muulla ei tällaista mahdollisuutta ole, sanoo Pietikäinen.

Maalaisjärkinen
politiikka vetoaa
viljelijöihin
Maatila- ja koneurakointiympäristössä syntynyt ja
varttunut Pietikäinen on
omien sanojensa mukaan
niin ”perusmaalainen” kuin
olla voi. Hän on Kärsämäen kunnanvaltuuston 1. vara-

Perussuomalainen 11/2016 • www.perussuomalaiset.fi

puheenjohtaja, opetuslautakunnan jäsen, Säästöpankki
Optian toimikunnan jäsen ja
MTK:n paikallisyhdistyksen
johtokunnan jäsen.
Perussuomalaisiin Pietikäinen liittyi virallisesti 2000-luvun lopulla, mutta
sydämeltään perussuomalainen hän on ollut paljon kauemmin, oikeastaan aina siitä

lähtien, kun Timo Soini nosti puolueen suomalaisten tietoisuuteen 90-luvun loppupuolella.
- Syynä tähän on perussuomalaisten maalaisjärkinen
politiikka. Meitä maanviljelijöitä on perussuomalaisten
kannattajissa valtavan paljon,
mutta ympäristön paine keskustavaltaisissa kunnissa an-

Verotulot kasvoivat
veroja alentamalla
Valtion kolmas lisätalousarvio sisältää huojentavan
uutisen: valtion verotulot ovat kääntyneet kasvuun.
Talous osoittaa siis jo virkistymisen merkkejä.
VALTION verotulot kasvavat
608 miljoonaa euroa aiemmasta arviosta. Ansio- ja pääomatuloveron sekä kiinteistöja arvonlisäveron tuloutuksen
arvioidaan kasvavan. Perintö- ja lahjaveron tuotto hieman laskee.
Samaan aikaan kuitenkin
turvapaikanhakijoista aiheutuvat kulut kasvavat 734 miljoonaa euroa viime vuodesta. Tämän vuoksi lisävelkaa
täytyy ottaa vielä 317 miljoonaa euroa. Kaikki lisäbudjetit
huomioiden lisävelkaa kertyy
630 miljoonaa enemmän kuin
budjettiriihessä päätettiin.
Valtion kolmas lisätalousarvio esiteltiin eduskunnassa.

Autovero tuottaa

taa tilanteesta vääristyneen
kuvan. Monet antavat ympäristön vaikuttaa liian paljon omiin valintoihinsa,
Pietikäinen pohtii.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT HEIMO KONTTINEN

Kansanedustaja Sami Savio
(ps.) nosti esiin kirkkaana valopilkkuna autoveron tuoton,
joka kasvaa siitä huolimatta, että verotusta alennettiin
tuntuvasti, mikä on tärkeää
autokannan uusiutumiseksi.
Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.)
tarttui tähän.
– Kun Pia Viitanen (sd.) sanoi, että hallituksella on varaa antaa autoveron alennus.
Todellakin – kun autoveron
tuotto kasvaa 60 miljoonaa
euroa ja uusien autojen kauppa on kasvanut ennakoidusta 6 000 autolla – niin veroja
alentamalla voidaan kasvattaa verotuloja. Valtiovarainministeriltä kysynkin, missä
muussa tämä voisi toimia: veroja alentamalla kasvattaa verotuloja?

Sopeutusrahoja
voidaan pienentää
Turvapaikanhakijoiden tulvahuipun hoitamiseksi täytyy vastaanoton määrärahaa

”Voisimmeko
me Suomi
100 -hengessä
käynnistää sellaisen
ohjelman, jolla
me saisimme
katon kaikkien
päälle?”
korottaa vielä 110 miljoonaa
euroa, mutta kotouttamiskorvauksen määrärahaa pienennetään 30 miljoonalla,
koska tulijoita on jo lähtenyt
odotettua reippaampaan tahtiin pois.
Työttömyyskorvausten
määrärahaa pienennetään samasta syystä 32 miljoonaa euroa. Idänkaupan pakotteista
johtuvaa maatalouden ahdinkoa helpotetaan 35 miljoonalla eurolla.

Mäkelä: Tämä ei
vielä riitä
Jani Mäkelä (ps.) piti maahanmuuton määrärahoja yhä
liian suurina. Hänen mielestään niillä rahoitetaan turvapaikkaturismia.
– Hallitus esittää kolmannessa lisätalousarviossaan
maahanmuuton, tai sanoisinko rehellisemmin pääasiassa
elintaso- ja turvapaikkaturismin, aiheuttamiin kustannuksiin 38 miljoonan euron nettomääräistä lisäystä.
Sen lisäksi arvioidaan kokonaisuudessaan tämän ilmiön
hinnaksi lähes miljardi euroa
tavanomaiseen 3 000—4 000
turvapaikanhakijan määrään
verrattuna. Kyllä nämä luvut
laittavat allekirjoittaneen ainakin haukkomaan henkeään.

– On selvää ja rehellistä
myöntää, että eivät nämä 820
miljoonaa vuositasolla lisäkuluna maahanmuuttoon riitä,
vaan tämä turvapaikkaprosessi on vasta alkua, Mäkelä
varoittaa ja arvelee maahanmuuttajista saatavan hyötyä
vasta 20 vuoden kuluttua esimerkiksi siksi, että heidän
koulutustasonsa ei ole kovin
korkea.
Hän penäsi hallitukselta
keinoja maahanmuuton aiheuttamien kulujen alentamiseksi. Sami Savio kannatti hänen esitystään lämpimästi.

Vähämäki: Asunto
myös suomalaisille?
Valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Vähämäki (ps.) kysyi, voisiko valtion ajatella
tarjoavan katon pään päälle myös 8 000 kotoperäiselle asunnottomalle, kun pakolaisvyöryn hoito osoittaa, että
asunto voidaan järjestää yli
30 000 vierasperäiselle maahanmuuttajalle.
– Voisimmeko me Suomi
100 -hengessä käynnistää sellaisen ohjelman, jolla me saisimme katon kaikkien päälle?
Kun me olemme havainneet,
että me pystymme nämä noin
35-40 000 maahanmuuttajaa
tänne asuttamaan vokkeihin,
mutta miten me emme näille
omille 8 000 kodittomalle saa
sitä kattoa pään päälle? Voitaisiinko tällaista jonkunlaista ohjelmaa kehittää?

Hakkarainen: Haketuki
pois tuontipuulta
Teuvo Hakkarainen (ps.)
kehui autoveron laskua ja
moittii mm. perintöveroa. Ne
edustavat kateusveroja, joilla
ei valtion kassaa pelasteta.
– Sovjeteissa on miljonäärit

jopa tapettu ja tuli köyhyys.
Köyhä ei työllistä, mutta rikas työllistää – se nyt vain on
niin, Hakkarainen aprikoi.
Hän nosti esiin yhden epäkohdan, joka sivuaa sahaalaa: Suomi tukee hakkeen
ostoa sähköntuotantoon. Tuesta päätettiin vuonna 2011.
Tuen ulkopuolelle jätettiin
sahojen tuottama sahanpuru ja kuoret ja muu palava sivutuote.
Niinpä Suomeen ostetaan
venäläistä puuhaketta sähköntuotantoon samaan aikaan, kun hake ja sahanpuru
mätänevät kotimaisten sahojen pihoihin. Siksi pitäisi tuki poistaa tuontihakkeen
ostolta.
– Pidän tuota päätöstä järjettömänä. Kaikki muu jäte
paitsi metsähake pilaantuu
sahojen pihoissa ja puu menettää lämpöarvonsa. Puuhaketta tuodaan Venäjältä,
vaikka kotimaassa olisi polttoainetta mm. puujätteen
muodossa yllin kyllin. Tässä
on näyttö SDP:n tempputyöllistämisestä: se menee Venäjälle, Hakkarainen moitti.

Puusähkövoimaloille
suurempi investointituki
Hakkarainen esitti myös
suurempaa investointitukea pienpuuvoimaloille, jotka
tuottaisivat lämpöä ja sähköä
esimerkiksi sahojen yhteydessä.
– Tukea voi maksaa vain
700 000 euroa. Sen pitäisi olla 3-4 miljoonaa, jotta se
kannattaisi sähköä ja lämpöä
tuottavan voimalan rakentamiseen. Pelkästään puhdistusjärjestelmän rakentaminen maksaa puoli miljoonaa,
eikä alle miljoonalla eurolla kukaan perusta voimalaa,
Hakkarainen laski.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVA LEHTIKUVA
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- Tämä laatikko lähtee Pohjois-Espanjaan, Tarja kertoo ja
vaihtaa kuulumiset
tavarankuljettajan
kanssa sujuvasti
espanjaksi. Samalla
hän antaa vähän
palautetta, koska laatikko oli tarkoitettu
haettavaksi jo monta
tuntia sitten.

“Toivon, että
voisimme palkata
tulevaisuudessa
työntekijöitä.”
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Muutama vuosi sitten Tarja Soikkeli perusti miehensä
Fredericon kanssa Espanjan ensimmäisen lämminkalasavustamon. Liikeidea lähti pienestä pöntöstä.
VAIKKA Espanjaan muutosta on jo 28 vuotta, Tarja
Soikkeli puhuu edelleen vahvaa karjalan murretta. Hän
seisoo savustamon keskellä ja esittelee työtiloja. Oven
ulkopuolella on Sitges: ihana
rantakaupunki puolen tunnin junamatkan päästä Barcelonasta.
- En olisi halunnut yrittäjäksi, mutta lama iski aika kovaa, hän sanoo ja pyyhkäisee
kirkkaanpuhdasta leikkuupöytää.
Ennen yrityksen perustamista Soikkeli työskenteli espanjalaisella tehtaalla kolmattatoista vuotta. Firma
meni konkurssiin ja Soikkeli
jäi työttömäksi.
- Sen jälkeen oli vain pakko
luoda uutta.
Soikkeli listasi miehensä
Fredericon kanssa paperille kaiken, minkä he osasivat
ja mitä Espanjassa voitaisiin
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tarvita. Yhtenä vaihtoehtona
oli tuoda maahan suomalaisia ruokia.
Ajatus kalasavustamosta sai
alkunsa.

Savupönttö appiukon
vuoristomökille
Aikaisempien vuosien aikana Tarja ja hänen miehensä
olivat savustaneet kalaa Suomessa ja myyneet sitä ystävilleen ja sukulaisilleen Espanjassa. Kala oli tuonut
perheelle lisätienestiä.
Tarja ja hänen miehensä
huomasivat, että kalalla voisi
oikeasti tienata enemmänkin,
ja vuonna 2013 Tarja rakensi appiukon vuoristomökille pienen suomalaisen savustuspöntön.
He halusivat kuitenkin pelata varman päälle, ja ennen
yrityksen perustamista asiakkaita oli jo kolmisenkym-

mentä.
Terveyslupien saaminen oli
silti hankalaa, sillä lämminsavukala oli espanjalaisille täysin tuntematon asia.
- Ei täällä ole edelleenkään
muita lämminsavustamoja.
Yksi yritys yrittää kyllä, mutta ne eivät vielä ole saaneet
reseptiämme, Soikkeli sanoo
ja naurahtaa.
- Olisihan se hyvä, jos tulisi kilpailija. Ei tarvitsisi yksin
selitellä, mitä lämminsavukala tarkoittaa.

Kalaa salaisella
reseptillä
Soikkelin suvun savustustaidot on tarkoin varjeltu salaisuus.
Suolan määrää on vähennetty koko ajan, ja ylimääräistä työtä tehdään myös
rasvan poistamisesta kalan pinnalta. Ja totta tosiaan,
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Terveyslupien
saaminen oli
silti hankalaa,
sillä lämminsavukala oli
espanjalaisille
täysin
tuntematon
asia.
kala on kauniin vaaleanruskeaa.
- Olen tosi tarkka siitä, että
kalasta tulee aina samanlainen. Se ei ole helppoa, sillä
savu toimii aina eri tavalla.
Tarja on ylpeä lohestaan, ja
esittelytilaisuuksissa hän haluaa itse esitellä tuotteen, jotta kenellekään ei jää epäselväksi yrityksen suomalaisuus.
- Kala on Norjasta, mutta se
valmistetaan täysin suomalaisella reseptillä.
Vaikka yksityisyrittäminen
ei ollut suunnitelmissa, Tarja nauttii siitä, että saa tehdä

töitä täysin omaan pussiinsa.
- Hyvää yrittämisessä on se,
että saa tehdä aikataulut itse.
Voin lähteä tuote-esittelyyn
viikonloppuna – tai pojan jalkapallomatsiin. Asumme lähellä savustamoa, joten voin
laittaa vaikka linssikeiton porisemaan liedelle.

Yrittäjän päivä
on pitkä
Tarja kysyy espanjaksi mieheltään, mikä yrittämisessä
on parasta.
- Ei mikään. Veroja pitää
vain maksaa joka paikkaan,
Frederico sanoo virnistäen.
- Yrittäminen oman aviomiehen kanssa on haastavaa. Olemme yhdessä 12 tuntia ja sitten kotiin. Frederico
on kuitenkin kova tekemään
töitä, ja tuntuu, ettei se väsy
koskaan. Arvostan sitä.
Jaksamisessa piilee myös
yrityksen heikkoudet: jos
Fredericolle sattuisi jotain,
kukaan muu ei voisi tehdä
kalaa. Resepti on ainoastaan
Fredericon hallinnassa.
- Toivon, että voisimme palkata tulevaisuudessa työnte-

Afrikkalainen maahanmuuttaja
raiskasi helsinkiläisen kaupanmyyjän tämän työpaikalla erityisen
julmalla tavalla. Asiaa puitiin oikeudessa tammikuussa 2011.

Joka kolmas raiskattu
on ulkomaalaisen uhri
Suomessa voi arviolta joka kolmannen raiskatun epäillä olevan ulkomaalaisen uhri
ja lähes joka toisessa ahdistelutapauksessa epäillään ulkomaan kansalaista.

- Kyllähän se tuo uutta
tarmoa tekemiseen,
kun lohtamme kehutaan Stockmannin
herkulta saatua paremmaksi, yrittäjä Tarja
Soikkeli sanoo.
kijöitä. Ettei sitten kuusikymppisenä tarvitse tehdä
fyysistä työtä.

Suomen mökille
kesäksi
Tällä hetkellä yrityksessä
työskentelee Tarja, Frederico ja tämän veli Manuel.
Soikkeli toivoo myös, että
he voisivat miehensä kanssa vielä jonain päivänä matkustaa Suomen-mökilleen
huhtikuussa ja tulla takaisin Sitgesiin vasta lokakuussa.
Tavoitteeseen menee
ehkä vielä hetki, sillä tällä
hetkellä Järvi Soikkeli myy
200 kiloa savukalaa viikossa. Uuden työntekijän palkkaamiseen tarvittaisiin vähintään 650 kiloa viikossa.
- Tässä onkin tavoitetta
seuraavaksi viideksi vuodeksi, Tarja toteaa.
QTEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT TANJA MIKKOLA

POLIISILLE ilmoitettiin
tammi-syyskuussa 2 545 seksuaalirikosta eli viidennes
enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan 1 827 tapauksessa epäilty on tiedossa.
Heistä 525 on ulkomaalaisia.
Määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta, jolloin epäiltyjä ulkomaalaisia
oli 246.
Myös ulkomaan kansalaisten osuus rikoksista on kasvanut merkittävästi. Siinä missä
vuosi sitten noin joka seitsemäs epäilty oli ulkomaan
kansalainen, on tänä vuonna
lähes joka kolmas epäilty ulkomaalainen.

”Luvut ovat kovat”
Rikoksia, joista epäillään
turvapaikanhakijoita, oli 129.
Määrä on moninkertaistunut,
sillä koko viime vuoden aikana epäiltyjä oli 27.
– Luvut ovat kovat, toteaa
Helsingin apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki.
Koskimäen mukaan koko
yhteiskunnan tulee tehdä töitä seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Poliisin näkyvyydellä on merkitystä,
samoin tehokkaalla tutkinnalla, uhrien auttamisella ja
oikean tiedon jakamisella.
– On tärkeää, että tekijät
saadaan kiinni. Viime vuonna oli poikkeuksellisen paljon
julkisella paikalla tapahtuneita raiskauksia, joissa uhri
oli erittäin heikossa asemassa, kuten vammainen tai vahvasti päihtynyt, jolloin hän oli
kykenemätön huolehtimaan
itsestään, Koskimäki kertoo.

Tekojen määrä
viisinkertaistunut
Raiskauksissa näkyy 13 prosentin kasvu. Ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyjen

raiskausrikosten määrä on
noussut vuodessa 59 prosenttia. Se tarkoittaa 84 rikosta
aiempaa enemmän.
Suurin kasvu näkyy ulkomaalaisten tekemiksi epäillyissä seksuaalisissa ahdisteluissa, joita on 99 enemmän
kuin vuosi sitten. Tekojen
määrä viisinkertaistui viime
vuodesta, jolloin kirjattiin 19
ahdistelutapausta.
Koskimäen mukaan muutos ei ole kokonaan selitettävissä sillä, että seksuaalinen
ahdistelu tuli rikoslakiin vasta 2014.
– Toivoisimme tietysti selityksen olevan näin yksinkertainen.

Ulkomaalaiset
ahdistelleet lapsiakin
Koskimäen mukaan Suomessa vähän aikaa oleskelleet
henkilöt ovat osaltaan vaikuttaneet ahdistelujen määrän
nousuun.
– Teoista on jääty kiinni verekseltään jopa niin, että poliisipartio on nähnyt ahdistelun, Koskimäki kertoo ja
lisää, että ulkomaalaisten uhreina on ollut myös lapsia.
Koskimäki toivoo, että ilmoituksia tehtäisiin matalalla
kynnyksellä.
– Ilmoittakaa rikokset tuoreeltaan 112:een. Tulemme
välittömästi paikalle. Ahdisteluihin puuttuminen on poliisille kiireellinen tehtävä.

Tekoja menee
kantasuomalaisten
piikkiin
Poliisia on kritisoitu siitä,
että se antaisi nihkeästi tietoa
epäiltyjen kansallisuuksista
tai turvapaikkastatuksesta.
Jotkut kokevat kokonaiskuvan vääristyvän siksi, että ulkomaalaistaustaisiin kohdis-

tuvat rikosepäilyt kirjataan
kantasuomalaisten tilastoon.
Tilastoja vääristää sekin, että
turvapaikanhakijan syyllistyessä kahteen rikokseen rekisteröidään vain vakavampi.
Tällöin pahoinpitely rekisteröityy, mutta seksuaalinen
ahdistelu ei.
Koskimäen mukaan asioista tulee kertoa mahdollisimman avoimesti ja ennen kaikkea totuudenmukaisesti.
– On tärkeää, että ilmiötasolla ja isossa kuvassa kerrotaan asioista säännöllisesti,
kuten poliisi tekee julkaistessaan esimerkiksi tilastotiedotteita.

Poliisilla oikeus ja
velvollisuus tiedottaa
Poliisi onkin tiedottanut
esimerkiksi virolaisten rattijuoppojen suhteellisen suuresta osuudesta, ja toisaalta
seksuaalirikoksista epäiltyjen
irakilaisten määrän kasvusta.
Lisäksi lähes kaikissa poliisin syksyn aikana antamissa
tiedotteissa, joissa seksuaalirikoksesta epäilty ei ollut
tiedossa, yksilöitiin etsityn rikollisen tuntomerkiksi ulko-

maalaisuus, esimerkiksi näin:
”Uhri kuvannut rikoksesta
epäiltyjä lähi-itätaustaisiksi.”
– Poliisilla on oikeus ja jopa
velvollisuus tiedottaa, jos tiedottamisella voidaan estää
uusia rikoksia ja selvittää tapahtunut rikos, Koskimäki
muistuttaa.

Laki rajoittaa
avoimuutta
Yksittäistapauksesta kertominen on kuitenkin tarkkaan
säädeltyä ja ohjeistettua. Kolmisen vuotta voimassa ollut
esitutkintalaki on kaventanut poliisin oikeutta tiedottaa
asioista. Siksi apulaispoliisipäällikkö ymmärtää tutkinnanjohtajien ajoittain niukkaa ilmaisua.
– Esitutkintalaki kieltää leimaamisen sekä tarpeettoman
vahingon ja haitan aiheuttamisen. Leimaaminen, vahinko ja haitta koskevat niin yksilöä kuin esimerkiksi jotakin
kansanryhmää tai kansallisuutta, Koskimäki sanoo.
QTEKSTI MARIA SYVÄLÄ
KUVAT LEHTIKUVA

Tilastot karua luettavaa
RIKOKSET, joissa epäilty
ulkomaalainen oli tiedossa
1-9/2016:
POLIISILLE ilmoitetut seksuaalirikokset: 2 545. Kasvu vuodessa: 20 %.
SEKSUAALIRIKOKSIA, joissa
epäilty tiedossa: 1 827.
Kasvu 11 %. Rikoksia, joissa
epäilty on ulkomaan kansalainen: 525. Kasvu: 113 %.
RAISKAUKSIA, joissa epäilty
tiedossa: 679. Kasvu: 13 %.
Rikoksia, joissa epäilty on ul-

komaan kansalainen: 226.
Kasvu: 59 %.
SEKSUAALISIA AHDISTELUJA,
joissa epäilty tiedossa: 250.
Kasvu: 145 %. Rikoksia, joissa
epäilty on ulkomaan kansalainen: 118. Kasvu: 520 %.
ULKOMAALAISTEN OSUUS
kaikista seksuaalirikosepäillyistä 29 %, raiskausepäillyistä
33 % ja ahdisteluepäillyistä
47 %. Vuotta aiemmin vastaavat luvut: 15 %, 24 % ja
19 %.
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ja?

lake
Rikkooko Kempele vammaispalvelu

Omaishoitajat
tekivät joukkok a nt e l u n l a s t e n s a
ko ht e l u s t a
6-vuotiaan Aatu-pojan äiti Marianna on yksi niistä omaishoitajista, jotka tekivät joukkokantelun Pohjois-Suomen
aluehallintovirastoon Kempeleen kunnan toimista.
ÄLYLLISESTI kehitysvammaisella ja vaikeasti kuulovammaisella Aatulla, 6, olivat
molemmat jalat kipsissä kuukausien ajan hänen olleessaan
nelivuotias.
Viisivuotiaana
Aatu oli korvaleikkauksessa.
Hän sai epilepsiakohtauksia
öisin. Marianna-äiti oli valmiustilassa päivisinkin, koska Aatulta puuttui vaarantaju.
Marianna haki toistuvasti korotettua omaishoidon tukea, muttei saanut päätöstä.
- Virkailija ilmoitti, että tekemäni hakemukset olivat
hukkuneet. Myös tiedot lapsen kehitysvammaisuudesta
olivat hävinneet tiedostoista.
Marianna on yksi niistä omaishoitajista, jotka elokuussa 2016 tekivät joukkokantelun Pohjois-Suomen
aluehallintovirastoon. Kantelun mukaan Kempeleen kun-

ta olisi rikkonut lakeja sekä
syrjinyt vammaisia ja kroonisesti sairaita lapsia sekä heidän omaisiaan.
Nyt kantelu on selvitettävänä aluehallintovirastossa erillisenä valvonta-asiana. Alkuperäisen kanteen jälkeen
Aviin on lähtenyt lukuisia lisäosia, myös vanhuspalveluista. Kunnan toimeentulotukiasioista on tehty kantelu
Aviin ja valitus hallinto-oikeuteen.

Ympärivuokautista
työtä korvauksetta
Kantelijoiden ja kunnan
työntekijöiden kertoman mukaan tietoja lapsista ja asiakkuuksista ei aina löydy, joten
palveluja ei voi saada. Soittopyyntöihin ei vastata kuukausiin. Perheet ovat joutu-

sivat!

Lapsen tiedot kato

Perheet ovat joutuneet odottamaan päätöksiä esimerkiksi
omaishoidon tuesta kuukausien, jopa yli vuoden ajan.

neet odottamaan päätöksiä
esimerkiksi omaishoidon tuesta kuukausien, jopa yli vuoden ajan.
Puutelista on lohduttoman
pitkä: sopimuksia ei noudateta, kotikäyntejä ei tehdä,
asiakirjoja katoaa, olemassa
olevat palvelut ovat riittämättömiä, eikä lain edellyttämiä
palvelusuunnitelmia laadita.
Aatu-pojalle ei tehty palvelusuunnitelmaa kahteen vuoteen. Suunnitelman
puuttuminen johti turhiin
taisteluihin päivähoidon,
avustaja-asioiden ja maksupuolen kanssa. Miksi?
- Koska kunnassa ei tuntunut olevan tietoa, että kunnassa asuu kehitysvammainen lapsi, Marianna huokaa
ja kertoo poikansa olevan
monivammainen hoitovirheen takia.
Marianna ole koko aikana
saanut päivääkään omaishoidon vapaata, sillä Kempeleellä ei ollut tarjota tilapäishoitopaikkaa. Toukokuussa 2016
Marianna uhkasi viedä asian
käräjille.
- Muutimme pois kunnasta
ja hain pitämättömiä vapaita rahana, koska mielestäni
kunta ei ollut toiminut oikein,
hän kertoo.
Kesällä 2016 Mariannalle myönnettiin takautuvasti korvaus pitämättömistä
omaishoitajan vapaista. Kunnan ehdotus kahdelta vuodelta oli 368 euroa. Virkamiehen
mukaan kyseessä oli varsin

Marianna-äiti ja pian
7-vuotias Aatu-poika
muuttivat keväällä
pois Kempeleestä.
Marianna on yksi
joukkokanteluun
osallistuneista huoltajista. Hän vaatii
asiallisia korvauksia pitämättömistä omaishoitajan
vapaista.

avomielinen tarjous, mutta
Marianna kokee sen kunnianloukkaukseksi.
- Se on noin viisi euroa päivältä. Niin paljon arvostettiin lapseni eteen tekemääni
24/7-työtä.

Lapsen tiedot
katosivat
Mariannan tavoin myös Karitalla (nimi muutettu) on ta-

Terho: Vihervasemmiston varjobudjetti täyttä höttöä
SDP:n budjettivaihtoehto ei vakuuta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ihmettelee, miksei SDP toteuttanut
näitä uudistuksia viime vaalikaudella
hallituksessa ollessaan.
- SDP:n varjobudjetti yhdistää tehokkaasti asiantuntemattomuuden
ja epäasiallisuuden. EMU-puskurien
käyttö, pohjoismainen rahoitusvero
ja terveysperusteinen vero ovat esi-
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merkkejä SDP:n keinoista talouden
parantamiseksi. Jos nämä toimet saavat Suomen kukoistamaan, niin miksei SDP ajanut näitä läpi edellisen
hallituksen aikana, kun Antti Rinne oli
valtiovarainministerinä itse päättämässä? Terho kysyy.
Terhon mielestä on vaikea uskoa
SDP:n oikeudenmukaisiin talousratkaisuihin, kun se viime hallituksessa
päätyi arvonlisäveron korottamiseen.

- Se jos mikä on rokottanut kaikkein
pienituloisimpia. Kaiken huipuksi demarit ajoivat samaan aikaan läpi yhteisöveron alennuksen, jonka hyötyjiä olivat suuryritykset. Luvattuja
työpaikkoja veroale ei tuonut. Työpaikkoja hävisi viime hallituskaudella
yli 100 000, Terho muistuttaa.
Lue Terhon kolumni aiheesta:
www.sampoterho.net
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kanaan monta raskasta vuotta. Hänen lapsensa alkoi itkeä
öisin kahden viikon ikäisenä.
- Itkua kesti kolmesta viiteen tuntia kerrallaan. Kokeilimme kaiken ruokavaliosta
vyöhyketerapiaan, Karita-äiti
muistelee.
Ultraäänikuvauksista ei löytynyt itkun selittävää syytä.
Yöhuudot jatkuivat melkein
nelivuotiaaksi asti. Päivittäiset raivokohtaukset ja ju-

Faktaa omaishoitosta
OMAISHOIDON tuesta sopimuksen tehneitä hoitajia
oli 43 235 henkilöä vuoden
2014 aikana. Heistä yli puolet
oli 65 vuotta täyttäneitä. Alle
18-vuotiaita oli 14 prosenttia.
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotettiin palkkakertoimella vuoden 2016 alusta.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on
387,49 euroa kuukaudessa.
Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksetta-

Joukkokantelijoiden mukaan Kempeleen kunnan vammaispalveluissa on aivan liikaa mätiä omenoita. Kantelijat
toivovat aluehallintoviraston laajentavan valvontaa myös
kunnan muihin perus- ja oikeusturvapalveluihin.
rit Kempeleen kuntaan.
Maaliskuussa 2014, kuukausien odottelun jälkeen, Karita soitti kunnan sosiaalipalveluihin tiedustellakseen,
kauanko omaishoidon tuen
päätöstä joutuu vielä odottamaan.
- Selvisi, ettei lapsen tietoja löytynyt kunnasta. Paperit
olivat hukassa. Asia ei ollut
edennyt mihinkään.

Itku nousi
kurkkuun

mitilanteet olivat tulleet
kuvioihin lapsen ollessa puolitoistavuotias. Perhe kävi
neuvolassa, mutta ei saanut
riittävästi konkreettista apua.
- Olimme todella väsyneitä.
Viisivuotiaana lapsi sai lähetteen tarkempiin tutkimuksiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan Karitan
vaatiessa sitä neuvolasta.
Saatuaan alustavan diagnoosin, Oys lähetti lapsen pape-

Kunta järjesti lopulta kotikäynnin ja omaishoidon tuen
vuodeksi eteenpäin. Keväällä 2015 sopimus oli uusittava.
Uusi virkailija lupasi Karitalle viiden vuoden sopimuksen,
koska toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta ei voinut
kuulemma tehdä hänen koneellaan.
- Virkailija ei saanutkaan tulostettua sopimusta, joten
hän lupasi postittaa sen, Karita kertoo.
Postia ei koskaan saapunut.
Kesällä omaishoidon tuki
keskeytettiin ennalta ilmoittamatta. Syy oli se, ettei voimassa olevaa sopimusta ollut tehty.
- Virkailija lupasi tehdä kahden vuoden sopimuksen. Tätäkään emme koskaan saaneet.
Sama toistui kesällä 2016:
omaishoidon tuki jäi maksamatta.
- Uusi työntekijä pahoitte-

li puhelimessa, etteivät he voi
maksaa omaishoidon tukea,
koska lapseni tietoja ei ole
olemassa.
Perhettä ohjattiin tekemään
uusi tukihakemus. Karitalla
nousi itku kurkkuun.
- Tuntui toivottamalta aloittaa prosessi uudelleen alusta. Sanoin suoraan, etten jaksa enää, Karita myöntää.
Monien mutkien jälkeen
saatiin lopulta aikaiseksi toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Kunnassa
laiton tila
Kantelussaan Karita kirjoittaa: ”Vaadimme asiallisen
palvelusuunnitelman ja asiallista kohtelua niin, että soittopyyntöihin vastataan ja pidetään lupaukset, mitkä on
annettu suullisesti sopimuksista.”
Marianna puolestaan kirjoittaa: ”Vaadin lailliset ja
asialliset sosiaali- ja vammaispalvelut Kempeleen
kuntaan.”
Kantelijat korostavat, että
kunnassa on edelleen laiton
tila vammaispalvelujen suhteen. Omaishoitajille ei ole ilmoitettu, kuka hoitaa heidän
asioitaan tällä hetkellä täysipäiväisesti. Kantelijoiden
mukaan kunta antaa edelleen
aihetta muistutuksille ja oikaisuvaatimuksille, koska se
tekee yhä kyseenalaisia päätöksiä liittyen omaishoitajuu-

va hoitopalkkio on vähintään
774,98 euroa kuukaudessa.
Omaishoitosopimuksen
tehneillä omaishoitajilla on
oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kuukaudessa.
Niillä omaishoitajilla, jotka ovat sidottuja hoitoon
yhtäjaksoisesti tai vähäisin
keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen on vähintään kolme vuorokautta
kuukaudessa.

Kela: Omaishoidettavista
joka seitsemäs alle 18-vuotias
KELAN mukaan omaishoidon
palvelut eivät aina vastaa lapsiperheiden tarpeisiin. Kuntien välillä on suuria eroja ja
omaishoitoperheet ovatkin
keskenään eriarvoisessa asemassa.
Kelan kyselytutkimuksen
(2014) mukaan palvelut on
suunnattu ikäihmisille, vaikka
omaishoidossa olevista noin
joka seitsemäs on alle 18-vuotias. Monessa kunnassa yksilöllinen palvelusuunnittelu
puuttuu tai lapsiperheille sopivia palveluita ei ole tarjolla.
Valtaosa lasten hoitajista käy
töissä, mutta työn ja omaishoidon yhdistäminen voi olla
vaikeaa. Osa omaishoitajis-

teen ja vammaispalveluun.

Kempele erottuu
lähikunnista
Oulun seudun omaishoitajat
ja läheiset ry:n toiminnanjohtaja Minna Salminen sanoo
kantelijoiden esille tuomien seikkojen huolestuttavan
omaishoitajien edunvalvontayhdistyksen jäseniä.
- Kempeleestä on aiemmin
tullut yksittäisiä yhteydenottoja omaishoitajilta, mutta ongelmien laajuus tuli tietoomme vasta, kun kantelun
alullepanija oli meihin yhteydessä.
Salmisen mukaan vastaavaa yhteydenottoa ei ole tul-

ta on joutunut jopa jäämään
pois työelämästä. Kelan tutkijan Päivi Tillmanin mukaan
työikäisten omaishoitajien
palkkion olisikin syytä olla nykyistä suurempi, sillä palkkatulojen väheneminen voi
vaikeuttaa perheen toimeentuloa. Omaishoito voi vaikeuttaa myös työttömyysturvan
saamista.
Myös vanhempien parisuhdetta olisi tuettava, koska vammaisen lapsen syntymä on vanhemmille tavallista
suurempi eroriski.
(Lähde: Kela)

lut yhdistyksen toiminta-alueen muista kunnista, joita
ovat Oulu, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Hailuoto ja Ii.
Salminen sanoo yhdistyksen
edellyttävän aluehallintovirastolta toimenpiteitä.
- Avin tulisi paitsi tutkia,
selvittää ja ottaa kantaa vanhempien joukkokanteluun
myös valvoa, että Kempeleen
kunta alkaa välittömiin toimiin omaishoitoperheitä koskevien sosiaali- ja vammaispalvelujen sekä omaishoidon
palvelujen saamiseksi lainmukaisiksi ja inhimillisiksi.
QTEKSTI JA KUVAT
MARIA SYVÄLÄ

Maanpuolustuksen kannalta epämääräiset
kiinteistökaupat selvitykseen
PUOLUSTUSMINISTERI Jussi Niinistö
sanoo, että Suomessa on tehty noin
sata maanpuolustuksen kannalta
epämääräistä kiinteistökauppaa.
Niinistö täsmensi asiaa eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinosen
tekemän kysymyksen pohjalta.
– Turvallisuuskomitea selvitti asi-

aa jo viime vaalikaudella ja selvitys
valmistui viime vuonna. Puolustusministeriö jatkaa asiassa selvitysvastuulla. Suomessa on noin sata epämääräistä kiinteistökauppaa. Kun
olemme saaneet selvityksen valmiiksi, todennäköisesti jo maaliskuussa
se luovutetaan oikeusministeriölle
mahdollisia lainsäädännöllisiä toi-

menpiteitä varten, Niinistö totesi.
Sisäministeri Paula Risikko (kok.)
kertoi, että lukuisat ministeriöt selvittävät asiaa yhteistyössä, kuten
esimerkiksi sisäministeriön lisäksi puolustusministeriön työryhmä ja
suojelupoliisi, jotka tapaavat lähiaikoina. Sen jälkeen arvioidaan heidän
selvitystensä tulokset.
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Poliisi kävi kaksi kertaa onnettomuuspaikalla – ei huomannut uhria

Omaiset löysivät vakavasti
vammautuneen
Georgin tien poskesta
Vielä reilut kymmenen vuotta sitten
Georg ”Jori” Laakso vietti normaalia
elämää. Perjantai 28.10. muutti kuitenkin lahjakkaan muusikon elämän pysyvästi.
ELETÄÄN vuotta 2005 ja lokakuun viimeisiä päiviä. Yöpakkanen on saanut maalata
Helsinki-Tampere-moottorien laitaa. Se on kuurannut
myös tienlaidassa makaavan
punaisen Volkswagen Golf
-merkkisen henkilöauton ikkunat.
Ensimmäinen silminnäkijähavainto kolariautosta on
tehty jo puoli viideltä. Ohiajavat soittavat huolissaan hälytyskeskukseen. Poliisipartio
saapuu paikalle kahdeksan
aikaan. Poliisit katselevat hieman ympärilleen, tähystävät
autoon sen rikkoutuneesta
takaikkunasta, vetävät teippiä rikkoutuneeseen hirviaitaan ja poistuvat paikalta.

Hätäkeskukseen
virtaa soittoja
Hätäkeskukseen virtaa lisää soittoja. Partio käy uudestaan myöhemmin päivällä.
He vetävät rikkoutuneeseen
hirviaitaan lisää eritysnauhaa merkiksi, että paikalla on
jo käyty.
He eivät huomaa kummallakaan käyntikerralla viiden metrin päässä tajuttomana makaavaa onnettomuuden
uhria, kolmekymppistä Georg Laaksoa. Elämän hiekka
tiimalasissa alkaa vajota kohti loppuaan.
Omaiset hätääntyvät, kun
Georg ei ollut saapunut sovitusti perjantaiaamuna Parolaan tapaamaan isäänsä
töiden merkeissä. Laakson tapoihin kun ei kuulunut
myöhästellä ja kadota.
- Omaiset soittivat poliisille ja kyselivät, oliko autoani
näkynyt. He soittivat sairaaloihin ja kiertelivät ympäri
kaupunkia etsimässä minua,
Georg Laakso kertoo.
Tuona aamuna, sen varhaistuntien hetkinä, moni asia alkoi mennä Georgin elämässä pieleen. Oliko tien pinnalla
mustaa jäätä? Tämä on yksi
olettamus. Vastausta on kuitenkin mahdotonta enää löy-
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tää. Se on kuitenkin varmaa,
että Georgin auto suistui tieltä, rysähti läpi hirviaidan.

Onnettomuus
sekoitetaan toiseen
Onnettomuutta täydensi se,
että hätäkeskus sekoitti kolarin toiseen alueella sattuneeseen, näin ollen ulosajoa
luultiin vanhaksi eli aiemmin
sattuneeksi ja keskus välitti
tiedon ei-kiireellisenä eteenpäin.
Tämän vuoksi poliisit eivät
tutkineet tuoreeltaan tapahtuneen onnettomuuden ympäristöä tarkemmin ja uhri
jäi oman onnensa nojaan.
- Olisivat kuitenkin voineet
katsoa autoni rekisterinumeroa ja verrata sitä, siitä olisi
käynyt heti ilmi, että kyseessä
oli eri onnettomuus, niin yksinkertaista se olisi ollut, Georg ihmettelee.

Omaiset
löytävät uhrin
Omaiset eivät kuitenkaan
hellittäneet. Mitä kauemmin
aikaa Georgin katoamisesta kului, sitä laajemmaksi he
ulottivat etsintöjään. Niihin
oli liittynyt myös Georgin isoäiti Ansa.
Hän ajoi läpi samaa reittiä,
jota Laakso oli käyttänyt. Äkkiä hän näki pojanpoikansa
auton tienposkessa. Isoäiti ei
uskaltanut itse mennä tutkimaan onnettomuuspaikkaa.
Hän pelkäsi, ettei kestä näkemäänsä, vaan päätti soittaa
Georgin veljelle Oskarille.
Kun veli saapui paikalle,
löysi hän saman tien Georgin makaamasta tajuttomana
viiden metrin päästä autosta.
Veli soitti hädissään hätäkeskukseen. Hän pelkäsi avun
tulevan liian myöhään. Kello
juoksi jo yli kuutta illalla.
- Onnettomuudesta oli tapahtunut jo yli kymmenen
tuntia, mahdollisesti jopa
kaksitoista. Ruumiinlämpöni oli laskenut jo alle kahden-

Kuvan onnettomuus ei liity
artikkeliin. Kuvituskuva/Lehtikuva.

kymmenenyhden, Georg kertoo.

Pitkä matka
elävien kirjoihin
Veli on kuin pelastava enkeli, mutta Georgilla on vielä pitkä matka kuljettavanaan
elävien kirjoihin.
- Kun pelastushenkilöstö nosti minua maasta, sydämeni pysähtyi. Minua ryhdyttiin elvyttämään. Se täytyi
tehdä käsin, sillä kylmettynyt sydämeni ei olisi kestänyt
koneita.
Pelastajat jatkoivat elvyttämistä kaiken kaikkiaan nelisen tuntia tehden työtä koko
ajan käsin. Tämä alkoikin
tuottaa tulosta ja yksi etappi
oli voitettu: Georgin sydän alkoi lyödä itsenäisesti.
- Minut piti viedä ensin
Kanta-Hämeen keskussairaalasta pelastushelikopterilla Meilahteen, mutta sitten
todettiin, että en tule kestämään helikopterikyytiä. Sen
vuoksi käytettiin ambulanssia.

Vakavat vammat
Meilahdessa Georgia pidettiin nukutettuna ja ”jäähdytettynä”.
- Minua ei saanut sulattaa
liian nopeasti, koska kehoni
ei olisi kestänyt tätäkään.
Vaikka Georg toipui kuoleman porteilta, onnettomuus
jätti häneen vakavat jäljet.
Georg oli saanut pahan vamman niskaansa sinkouduttuaan ulos autosta.
Selkäydinvamman seurauksena hänellä todettiin neliraajahalvaus. Kaiken muun
lisäksi hän joutui käymään
läpi lukuisia sydän- ja rintaoperaatiota.
- Jalkani jouduttiin myös
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amputoimaan polven yläpuolelta. Oli ihme, että toinen
jalkani säästyi. En voi kuin
kiittää taitavaa sairaalan henkilökuntaa, Georg sanoo.

Kuntoutuksen
kautta kotiin
Onni onnettomuudessa oli
se, että Georg kykenee hengittämään itsenäisesti, muuten hän ei olisi enää kertomassa tarinaansa. Hän pystyy
myös nostamaan käsivarsiaan, mutta sormet eivät juuri toimi.
Kun mies oli toipunut pahimmasta, hänet siirrettiin
Käpylän kuntoutuskeskukseen. Nykyään Laakso asuu
kerrostalokolmiossa Hämeenlinnassa. Hän yrittää
pärjätä kotonaan.
- Toisinaan pelkään, kun nykyisin säästetään kaikesta,
että säästöleikkuri iskee kuntoukseenikin. Se olisi puolestaan hullun hommaa, sillä jos
minua en kuntouteta, joudun
laitokseen.

Avustajatunneista
leikattu
Georgin pelko ei ole turha,
sillä säästöleikkuri on jo iskenyt kyntensä hänen avustajatunteihinsa leikaten niistä
mojovan siivun. Niitä vähennettiin 240 tunnista 200:aan.
Neljänkymmenen tunnin vähennys vaikeuttaa Laakson jo
muutenkin haasteellista elämää.
Kun ennen hänellä oli yksi
kokopäiväinen avustaja ja
yksi osapäiväinen avustaja,
pyörittää hän avustajarinkiä
nykyään kolmella osa-aikaisella avustajalla.
- Kun tuntejani vähennettiin, lähti minun osa-aikainen
avustajani pois, koska hänen
muutenkin vähäisiä tunteja
jouduttiin leikkaamaan. Kokopäiväinen avustaja puolestaan muutti toiseen kaupunkiin.
Toisaalta kolmen avustajan
tiimillä saa pyöritettyä päivää
hieman joustavammin, mutta

Tunnettu muusikko
ENNEN onnettomuutta Georg
Laakso tunnettiin menestyvänä ja taitavana muusikkona.
Hän oli musiikkipiireissä pidetty ja reilu kaveri. Miehellä
oli monta rautaa tulessa – toisinaan tunnit eivät tahtoneet
päivässä riittää.
- Soitin Turisaassa ja perustamassani Cadacross-bändissä.
Jälkimmäinen jouduttiin kuitenkin onnettomuuteni takia
kuoppaamaan.
Samaan kuoppaan hän sai
haudata myös perustamansa
yrityksen sekä musiikkistudion. Rakastamansa kitarat hän

joutui ripustamaan huoneensa seinälle.
Toisinaan polte käy kuitenkin liian suureksi ja Georg nostaa toisen kitaroista syliinsä ja
yrittää näppäillä sitä käyttäen
erilaisia apukikkoja.
- Mutta sormeni vain eivät
kuitenkaan tahdo kestää, nahka niissä on liian ohutta ja ne
menevät vereslihalle, mies
huokaa ja kitara joutuu takaisin paikalleen.
Hän on kuitenkin onnellinen,
kun on saanut vingutettua kitarastaan ulos jotakin, sillä Georg ei ole luovuttaja.

Rakennus- ja palvelualojen
työllisyys kohenee
Nopeimmin vähenee nuorisotyöttömyys. Työttömyys vähenee siitä
huolimatta, että talous kasvaa yhä varsin hitaasti. Jos talous kasvaisi
kunnolla, työttömyyskin vähenisi nykyistä ripeämmin. Näin kertoi
työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin ennuste.

Sinnikäs sissi

Georg Laakso
avustajatunnit eivät ole kuitenkaan riittäviä.
- Ensinnäkin hyvä avustajia
on vaikea saada ja sitten kun
saa, he saattavat lähteä saatuaan kokopäivätyön. Lisäksi
ihmiset ajattelevat jopa niin,
että työttömänä tienaa enemmän kuin osapäivätöissä.

Uuvuttava taistelu
etuuksien puolesta
Georg haluaisi saada menetetyt tuntinsa takaisin. Prosessi on kuitenkin uuvuttava
jo muutenkin vaikeasti vammaiselle.
- Täytyy katsoa minkälainen
vointi jatkossa on ja sitten
kun on vähän paremmassa
kunnossa, niin ryhtyä täyttämään hakemuksia ja papereita, Georg huokaa.
Hän ihmettelee suurta byrokratiaa, miten hankalaksi
kaikki on tehty sekä yleisesti
ottaen vaikeasti vammaisten
kohtelua.
- Kun on tarpeeksi kestämistä omassa sairaudessaan,
joutuu vielä taistelemaan itselleen kuuluvien etuuksien
puolesta. Se turhauttaa ja väsyttää.

Vaikka Georg ei pärjää ilman avustajia ja muita tukitoimenpiteitä, pyrkii hän tekemään mahdollisimman
paljon itse, ettei passivoituisi tai jämähtäisi paikalleen.
Georg onkin aika ideanikkari keksimään ”apujuttuja”, joilla saa toteutettua
haluamansa. Sähköpyörätuolinsakin Georg on vaihtanut tavalliseen.
- Lihakset eivät saaneet
vastusta juuri ollenkaan.
Saatuani annoin sen melkein heti pois, kun tulin siihen tulokseen, että se on
kuolemanpeli ainakin minun osalta.

Yli-innokkaat
auttajat
Georg ulkoilee mielellään
sekä yksin että avustajan
kanssa, silloin, kun se vain
säiden puolesta on mahdollista. Ulkoillessa häntä pyrkii ärsyttämään tuntemattomien liiallinen
”auttamishalu”.
- Vaikka kaikessa rauhassa
yritän selvittää pyörätuolillani jonkun esteen yli, niin
aina joku paukahtaa siihen
ja kysymättä minulta mitään, tarttuu tuoliini ja alkaa ikään kuin auttamaan
minua.
Georg toteaa, että on hyvä
että ihmiset ovat avuliaita,
mutta ensin tulisi kysyä, tarvitseeko avun kohde apua.
- Yllättävällä ja vääränlaisella ”auttamisella” vammainen voi joutua jopa
vaaratilanteeseen, Georg
toppuuttelee innokkaimpia
avun tarjoajia.
QTEKSTI JA KUVA
TARJA LAPPALAINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS
kuitenkin kasvaa muuten suotuisasta kehityksestä huolimatta. Sen ennustetaan kasvavan
vielä vuoteen 2018 saakka.
– Suomen talous on kääntynyt hitaaseen kasvuun ja myös
työmarkkinoilla on tapahtunut
pieni käänne parempaan. Erityisesti iloitsen siitä, että nuorten työttömien määrä laskee
nopeasti. Haasteita kuitenkin
riittää etenkin pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa, oikeus- ja
työministeri Jari Lindström toteaa.
Työllisyys kasvaa ennusteen
mukaan tänä vuonna 14 000
hengellä ja ensi vuonna 16
000 hengellä. Se kasvaa etenkin rakennus- ja palvelualoilla
ja etenkin osa-aikatyössä. Työllisyysaste nousee tänä vuonna
68,7 prosenttiin ja ensi vuonna
69,2 prosenttiin. Työttömyysaste laskee tänä vuonna 8,9 ja
ensi vuonna 8,7 prosenttiin.
Työttömien työnhakijoiden
määrä laskee tänä vuonna 350
000:een ja ensi vuonna 337
000:een.

Yksityinen kulutus ja
investointien kasvu
Talouskasvu nojaa yhä vahvasti yksityisen kulutuksen ja
rakennusinvestointien kasvuun. Myös pienet ja keskisuuret yritykset odottavat entistä valoisampaa tulevaisuutta ja
työvoiman määrän kasvua.
Osa-aikatyö kasvaa nyt voimakkaasti, kun kokoaikainen
työ jopa hieman vähenee.
– Se kertoo kasvun heikkoudesta. Jos kasvu olisi vahvempaa, molemmat työnlajit
kasvaisivat, neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo tulkitsee.
Teollisuus kasvaa yhä heikosti, mutta sen työllisyys ei enää
laske. Työtuntien määrä kasvaa
taas. Myös teollisuuden arvonlisäys kasvaisi, ellei sähkön hinnan ja kulutuksen lasku estäisi sitä. Sillä on taas sekä hyviä
että huonoja vaikutuksia.

Rakentaminen
kasvaa
Rakentaminen kasvaa yhä
voimakkaasti: tänä vuonna syntyi 9 000 uutta rakennusalan
työpaikkaa, mikä on erittäin
hyvä määrä. Ensi vuonna ennustetaan 6 000 uutta työpaikkaa, mikä on sekin hyvä luku.
Palveluiden työllisyys kasvaa hitaasti. Työpaikkoja syntyy tänä vuonna 10 000, eniten
osa-aikaisia. Se on kohtuullinen
luku muuten, mutta alan kokoon nähden varsin pieni.
Jälleen nähdään, että julkinen
hallinto menestyy Suomessa
hyvin: sen työllisyys kasvaa.
– Työllisyys nousee reippaasti 69,2 prosenttiin, mikä selittyy
osittain ikärakenteen muutoksella. Työttömyys laskee samalla, Alatalo sanoo.

Koulutettukin voi olla
nykyään pitkäaikaistyötön
Keitä sitten ovat nämä pitkäaikaistyöttömät, joiden määrä
kasvaa? Tämä ryhmä poikkeaa
nyt aiemmasta.
- Entistä suurempi osa pitkäaikaistyöttömistä on korkeasti koulutettuja, ammattikorkeakoulupohjaisia ja jopa
yliopistotasolta, vaikka absoluuttisesti heidän määränsä on
vielä pieni. Aikaisemmin pitkäaikaistyöttömät olivat yleisimmin vanhan kansakoulun
käyneitä – nyt heissä on entistä koulutetumpia ja myös nuorempia, Mähönen toteaa.
Voiko tästä sitten päätellä, että ihmisiä on jo koulutettu vähintään tarpeeksi, jopa liikaa?
– Sellaista päätelmää tästä ei
voi tehdä, Mähönen vastaa.

Lindström tuntee
työttömän arjen
Lex Lindström -nimeä kantava eläkearmahdus pienentää pitkäaikaistyöttömyyttä
ensi vuonna, mutta sille keinol-

le ei luvata jatkoa. Talouskasvu pienentää tätä työttömyyttä
vuodesta 2019 alkaen. Työttömyyttä venyttää kohtaantoongelma: työttömiksi ajautuu
henkilöitä, joiden osaamista ei
enää tarvita. Lindström voi antaa tästä asiantuntijan lausunnon paperitehtaan varjosta.
– Omasta kokemuksestani
voin kertoa, että rakennemuutosalueilla on ollut oman alansa huippuasiantuntijoita, joiden osaamiselle ja taidoille ei
yhtäkkiä ole kysyntää! Ja yli
50-vuotiailla jo ikä tekee sen,
että työelämään on vaikeaa
päästä takaisin, Voikkaan tehtaalta 10 vuotta sitten irtisanottu Lindström kertoo.

Sosiaaliset ongelmat
hidastavat työllistymistä
Ja kun ihminen on parikin
vuotta työttömänä ja ikään
kuin yhteiskunnan ulkopuolella, mukaan voi tulla myös sosiaalisia ongelmia.
– Kun ihminen joutuu ikään
kuin yhteiskunnan ulkopuolelle, saattaa tulla sosiaalisia ongelmia. Myös työkyvyn kanssa
voi olla niin ja näin. Järjestelmä
pitää rakentaa niin, että oikeat
ihmiset ovat oikeissa paikoissa.
Esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaa menee ihmisiä, jotka sitä tarvitsevat ja sen jälkeen
on polku eteenpäin avoimille
työmarkkinoille. Mitään taikatemppua ei ole – osaamisen ja
työkyvyn päivittäminen avoimille työmarkkinoille on olennainen juttu, Lindström painottaa.
– Haastattelu kolmen kuukauden välein ei ole tehty sattumalta. Tilastojen mukaan
riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi kasvaa selvästi tämän
rajapyykin jälkeen. Pyrimme
tarttumaan tähän ilmiöön merkittävästi.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVA SUOMEN UUTISET
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- Adressin tarkoituksena oli saada todelliselle
asialle yhtä paljon huomiota kuin sekin, että
MKKV:tä olisi kielletty vierailemasta kouluissa,
Huuhtanen toteaa.

Koulukiusaamista
vastustavat moottoripyöräilijät
leimattiin liivijengiläisiksi

Motoristiharrastajien
kulkueeseen osallistui
kolmisenkymmentä
moottoripyöräilijää
Tuusulassa.

Tuusulassa kerättiin
nimiä motoristien puolesta
Helsingin Sanomat kirjoitti, että
tuomioistuimen rikollisjärjestöiksi
nimetyt jengit olisivat olleet mukana
motoristien järjestämissä koulutapahtumissa liivit päällään.
KAKSI järvenpääläistä koulua peruuttivat Motoristit koulukiusaamista vastaan
ry:n vierailut, kun Helsingin
Sanomat kirjoittavat yhdistyksen liivijengikytköksistä.
Myöhemmin uutisoitiin,
että myös Tuusulan kunta olisi kieltänyt yhdistyksen tilaisuudet alueen kouluissa. Todellisuudessa linjaus on ollut
aina sama: yhdistys on tervetullut koululle, mutta rikollisjärjestöjen jäsenet liiveineen eivät.

”Toimenpide tehtiin
Hesarin artikkelin
takia”
Hesarin kirjoittaman jutun jälkeen Järvenpään kunnan perusopetusjohtaja Arja
Korhonen ohjeisti, että
MKKV ei ole toistaiseksi tervetullut alueen kouluihin vierailuille. Hesarin jutussa keskusrikospoliisi toteaa, että
tuomioistuimen rikollisjär-
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MKKV on
vuonna 2013
perustettu
voittoa
tavoittelematon
yhdistys.
Nykyään MKKV
käy vierailemassa
ympäri Suomea
60 koulussa
vuosittain.
jestöiksi nimetyt jengit olisivat olleet mukana koulutapahtumissa liivit päällään.
Ennen Korhosen kieltoa
kaksi järvenpääläistä koulua
oli pyytänyt MKKV:n kouluihinsa puhumaan kiusaamisesta. Perusopetusjohtajan
linjauksen takia vierailut peruutettiin.
- Toimenpide tehtiin Hesarin artikkelin takia, mutta

myös sen vuoksi, koska aika
ei riittänyt asian selvittämiseen. Jos on pienikin mahdollisuus, että rikollisryhmäksi
nimettyjä henkilöitä on tulossa kouluun liivit päällä,
emme voi sellaista sallia, Korhonen toteaa Perussuomalainen-lehdelle.
Korhonen tarkentaa, että rikollisjengin jäsenen pääsyä
koululle ei voida kokonaan
evätä, mutta liivit voidaan.

kin vaikea pitää huolta osallistujien liivien käytöstä, jos heitä on useita kymmeniä.
- Koulun rehtorin on hankala selvittää, mitä symboleja liiveissä on, jos osallistujia on
kymmeniä. Siksi on hyvä sopia yhteiset pelisäännöt.
Ukkola sanoo, että MKKV:n
vastuuna on huolehtia, etteivät rikollisjärjestön jäsenet
osallistu tapahtumiin liivit
päällään.

Lehtijuttu oli
virheellinen

Vetoomuksia
vierailujen puolesta

Moottoripyöräkerholaiset,
joita ei ole tuomioistuimen
mukaan todettu rikollisjärjestöihin kuuluviksi, saavat pitää koulualueella liivit päällään.
Järvenpään kouluvierailuiden peruuttamisen jälkeen
Keski-Uusimaa uutisoi, että
myös Tuusulan kunta olisi kieltänyt MKKV:n vierailut
alueensa kouluissa. Tuusulan sivistystoimenjohtaja Esa
Ukkola toteaa, että lehtijuttu
oli virheellinen.
- Kaikilla kouluuntulijoilla on samat säännöt. Kouluun
saa tulla, mutta pitää noudattaa pelisääntöjä.
Ukkola lisää, että on tieten-

Lokakuun alussa Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki
Kukkonen ja perusopetusjohtaja Korhonen vastaanottivat
330 nimen nettiadressin, jossa
pyydettiin MKKV:n vierailuja
mahdolliseksi.
Viime maanantaina Tuusulan kunta vastaanotti samankaltaisen vetoomuksen
koulukiusaamista vastaan.
Adressissa todetaan, että allekirjoittaneet moottoriurheiluseurat, motoristit, yhdistykset ja valtuustoryhmät eivät
hyväksy kiusaamista ja samalla haluavat osoittaa kiusatuksi
joutuneille tukensa. Adressissa toivotaan, että Keski-Uudenmaan kunnat ja kaupungit
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sallisivat MKKV:n vierailun
alueen kouluihin.
Adressin kerääjä, tuusulalainen moottoripyöräilijä Pasi
Huuhtanen (ps.) toteaa, ettei
adressin tarkoituksena ollutkaan vaatia kunnan käytäntöjen muutoksia. Vetoomuksessa kirjoitetaan, että kouluilla
on mahdollisuus päättää, ketkä eivät ole kouluille tervetulleita.
- Adressin tarkoituksena
oli saada todelliselle asialle
yhtä paljon huomiota kuin sekin, että MKKV:tä olisi kielletty vierailemasta kouluissa,
Huuhtanen toteaa.
MKKV ei ollut itse mukana
adressin keräämisessä.

60 koulutapahtumaa
joka vuosi
MKKV on vuonna 2013 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Nykyään MKKV
käy vierailemassa ympäri Suomea 60 koulussa vuosittain.
MKKV:n vierailut toimivat aina saman kaavan mukaan. Motoristit tapaavat koulun läheisyydessä puoli tuntia
ennen tilaisuutta ja kertaavat säännöt. Koululle ajetaan
yhteisessä letkassa, ja oppilaat ovat heitä vastassa kou-

Suomalaisilta ei saa viedä
oikeutta keskusteluun
Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra kommentoi
kiristyvää sananvapaustilannetta.

Tuusulan valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg vastaanotti adressin koulukiusaamista vastaan.
lun pihalla. Tilaisuus aloitetaan koulun auditoriossa tai
salissa MKKV:n hallituksen
jäsenen pitämällä puheella.
Viesti on aina sama.
- Kyllähän se on ihan tyhmää kiusata omiaan. Korostamme sitä, että joillekin
lapsille koulu voi olla ainoa
turvapaikka, jos kotona kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Jos
sekin turva-asema viedään
pois kiusaamalla, nuorelle ei

jää mitään.
Huuhtanen toteaa myös,
että nuoret kyllä tietävät,
että kiusaaminen on kiellettyä. MKKV:n ajatuksena onkin muuttaa lapsien asenteita.
- Haluamme kertoa nuorille, että kaikki ihmiset ovat
samanarvoisia.
QTEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN

”JOURNALISMI on sellaisten asioiden julkaisemista, joita joku
ei halua julkaistavan. Muunlainen julkaisutoiminta on PR:ää.”
Tämä kuuluisa sitaatti on peräisi George Orwellilta ja se kiteyttää erinomaisesti ne kipukohdat, joista Suomessa ja kaikkialla
maailmassa keskustellaan tällä
hetkellä.
Poliittinen järjestelmämme
ja suuri osa yhteiskunnallisesta elämästä näyttävät pyörivän
yhä enemmän sanojen, fraasien
ja käsitteiden ympärillä. Ei mene
viikkoakaan ilman, että moittivat otsikot kirkuvat jälleen jonkun puhuneen jotenkin väärin.
Usein kyse on siitä, että ihminen ei ole vielä oppinut tai sosiaalistunut käyttämään hyväksyttyjä, ympäripyöreitä ilmauksia
tai puhumaan tarpeeksi moniselkoisesti ja liukkaasti. Erityisesti kansan kielellä puhuvia perussuomalaisia muistetaan ojentaa
asiasta tämän tästä.
Olisiko kansanedustaja Teuvo
Hakkaraisen pitänyt osata muotoilla toisin se tosiasia, että terroristi oli Nizzan iskussa jälleen
kerran muslimi, ja että tämä korosti uskontoaan ja lojaliteettiaan ja toteutti ääriliikkeiden ja jihadismin tehtävää samalla kun
tunsi syvää vihaa länsimaita, liberalismia ja kristinuskoa kohtaan. Keskisuomalainen sahayrittäjä Hakkarainen ei osannut.
Hän tippui poliittisesti korrektin,
hyväksytyn kielen rajan alapuolelle ja sai syytteen, koska yleisti liikaa. Vihapuhui. Ilostako olisi
sillä hetkellä pitänyt puhua?
Vaatimus siitä, että täysin viattomiin lapsiperheisiin kohdistuneen Nizzan rekka-iskun jälkeen
Teuvo Hakkaraisen olisi tekoa
kommentoidessaan ennen muuta tullut keskittyä korrekteiksi
katsottuihin sanamuotoihin, ei
ole tästä maailmasta.
Riippumatta tosiasiat häivyttämään pyrkivästä politiikasta ja sananvapautta rajoittavista toimista suurin osa ihmisistä
kyllä ymmärtää, mikä ryhmitty-

mä väkivaltaisten toimien taustalla on. Yhteisenä nimittäjänä toimii islam. Asiaa ei muuta
se, että islamistit yritetään kautta linjan asettaa ”yksilölokeroon”
– edustamaan vain pahasti raiteiltaan päätynyttä ihmistä. Vielä vähemmän asiaa muuttaa se,
että syyllisiä aletaan löytää myös
terrorismin kohteeksi joutuneista yhteiskunnista. Se, että minä,
sinä tai meidän järjestelmämme loisi terroristeja – esimerkiksi
syrjinnän kautta – vaikuttaa kyseenalaiselta sekä intuitiivisella
että empiirisellä tasolla.
Ja toisaalta, mikäli näin on, pitäisi maahanmuutto – ilmiön
juurisyy – asettaa kyseenalaiseksi. Mutta sekin tahtoo olla
kiellettyä tai vähintään kyseenalaista.
Terrorismia on monenlaista ja
kautta historian siitä on kärsitty eri puolilla maailmaa. 2000-luvulla sen olemus on kuitenkin
täysin yksiselitteisesti kiinnittynyt islamiin, sen erilaisiin ilmenemismuotoihin ja segmentteihin, sen edustamiin arvoihin ja
tavoitteisiin. Euroopassa tämänkaltainen terrorismi on tuontituote: ylikansallinen islam
– uskontona, ideologiana ja poliittisena liikkeenä – on saapunut Eurooppaan laajamittaisen
maahanmuuton ja monikultturismin seurauksena.
Samaan aikaan liberaaliksi tunnustetussa Suomessa asiaa ja siitä keskustelua halutaan suitsia
yhä enemmän. Maahanmuuttoon ja islamiin liittyviä sanoja ja
mielipiteitä kyseenalaistetaan,
yksinkertaisia arkielämään perustuvia havaintoja kriminalisoidaan, tavallisten ihmisten huolet
banalisoidaan ja politisoidaan
edustamaan ”populismia”, ”rasismia” tai muuta eliittiä kiihottavaa väärämielisyyttä.
Kansanedustajan kuuluisi
nauttia liberaalissa länsimaassa
erittäin korkeasta sananvapaudesta. Näin ei kuitenkaan ole.
Media ja oikein puhumisen kulttuurista ja kansalaisten araksi

saamisesta hyötyvä eliitti jahtaa
perussuomalaisten kansanedustajia ja jäseniä tavoitteenaan
löytää jotakin kuumottavaa –
vääriä sanoja, vääränlaista terminologiaa, liian huolimatonta kielenkäyttöä, ”populismia” ja
”rasismia”.
Välillä ajojahti tuottaa myös
oikeudellista tulosta, ja sitten
mennään käräjille.
Laki ja etenkin sen soveltaminen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on epäselvä, tulkinnallinen ja käytöltään hyvin
satunnainen tarttuessaan ainoastaan tietynlaiseen väärinpuhumiseen tai ”vihapuheeseen”.
Säännös on selvässä ristiriidassa sananvapauden ja vapausoikeuskäsityksen kanssa erityisesti siksi, että sen käyttöala on
ennalta-arvattavuudessaankin
mielivaltainen.
Perussuomalaiset tekee konkreettista politiikkaa, joka kuuntelee herkällä korvalla kansalaisten tarpeita ja huolia. Suuri
enemmistö suomalaisista on
huolissaan sisäisen turvallisuuden heikkenemisestä, mm. rikollisuuden kasvun seurauksena.
Euroopassa viime aikoinakin surullisenkuuluisaksi noussut ääri-islamistinen terrorismi ei ole
onneksi toteutunut Suomessa.
Vielä, lisää moni aihepiiriä tunteva.
Turvallisuus, ihmisen inhimillisenä kokemuksena tai konkreettisena asiaintilana, ei parane,
vaikka siihen oleellisesti vaikuttavista teemoista kielletään keskustelu – tai muutetaan se niin
säädellyksi, että vain asiaan ja
oikeaan terminologiaan erityisesti vihkiytyneillä ihmisillä on
kyky osallistua siihen.
Oikeudellisten seuraamusten
pelko ei voi eikä saa jäädyttää
yhteiskunnallista keskustelua
pelkäksi hyminäksi ja kaunopuheiseksi fraseologiaksi.
QTEKSTI RIIKKA PURRA
KUVA MATTI MATIKAINEN
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