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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA
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Perusterveydenhuollon ongelmat
eivät korjaannu; jonot
siirtyvät korkeintaan
toiseen paikkaan.

PÄ ÄKIRJ O ITU S

Vastuulliset diilerit
SUOMEN pitäisi kuulemma olla markkinatalousmaa. Täällä on kuitenkin
omituisen paljon monopoleja. Perehdytään niistä muutamaan.

Alko & Altia
ALKON toimitusjohtaja väittää, ettei yhtiö pyri maksimoimaan alkoholin
myyntiä. Tämä olisi vastoin yhtiön toimintaperiaatteita. Alkon tehtävänä on
vastuullinen alkoholin myynti. Toisaalta juomia Alkolle valmistava, valtion
niin ikään omistama Altia Oyj maksaa omalle toimitusjohtajalleen 70 prosentin bonuksen siitä hyvästä, että tämä on onnistunut kääntämään yhtiön tuloksen voitolliseksi. Yhtiö on kohentanut kannattavuuttaan karsimalla tuotantoaan ja tuotevalikoimaansa ja keskittymällä tunnetuimpiin merkkeihinsä
kuten Koskenkorvaan.
KYSYMYS: Miksi valtio maksaa hulppeita kannustinpalkkioita siitä, että viinan myyntiä edistetään, mutta toisaalta kiven kovaan vakuutellaan, että viinan myynnin ylin mantra on vastuullisuus, jossa ei ole tarkoitusta maksimoida myyntimääriä?

Perussuomalaisten
puoluehallitus:

Apteekit
SUOMESSA kilpailu- ja kuluttajavirasto on useaan otteeseen esittänyt reseptittömien lääkkeiden myynnin vapauttamista. Apteekkariliitto haraa vastaan, eikä myöskään halua luopua apteekkien sääntelystä. Erittäin tuottoisa,
kokoomukseen tiiviisti kytkeytynyt apteekkitoimiala haraa vastaan, ja perustelee monopoliasemansa säilyttämistä yleviltä kuulostavilla periaatteilla kuten halulla sekä velvollisuudella suojella kansalaisia, lääketurvallisuudella,
syrjäseutujen palveluiden turvaamisella ja muilla vastaavilla.
KYSYMYS: Särkylääkkeitä voi jo nyt ostaa apteekeista melko simppelisti siten, että poimii tuotteet käteensä, vie ne kassalle ja maksaa. Tämä ei millään
tavalla poikkea siitä, että samoja lääkkeitä myytäisiin lähikaupassa. Millä tavalla apteekista reseptittä ostettu särkylääke on vähemmän vaarallista kuin
lähikaupasta ostettu?

Veikkaus
STM:n mukaan arviolta 124 000 suomalaista kärsii peliongelmista. Heidän
pelaamisestaan kärsii myös noin 724 000 läheistä. Suomalaiset pelaavat eniten Euroopassa, ja kuten Seura-lehden tuore selvitys osoittaa, pelikoneita on
selvästi eniten alueilla, joissa huono-osaisuus korostuu. Jos uhkapelaaminen
tuottaa niin valtavalle ihmisjoukolle ongelmia, niin miksi Veikkaus houkuttelee äärimmäisen aggressiivisella mainonnalla ihmisiä pelien äärelle?

Maailman paras bisnes on monopoli
YHTEISTÄ näille kaikille monopoleille on pakottavalla lainsäädännöllä luotu erikoisasema, epäterve suhde valvojan ja valvotun välillä, yleviin ja yleishyödyllisiin verukkeisiin vetoaminen sekä sekaisin menneet toimijoiden roolit.
KITEYTETÄÄN VIELÄ: Alkon tarkoitus ei ole vastuullinen viinanmyynti tai kansanterveys, vaan rahan tuottaminen valtiolle sekä Alkoon kytköksissä oleville poliittisille toimijoille, jotka eivät koskaan pääsisi vastaaville tulospalkoille vapaan kilpailun yhteiskunnassa.
APTEEKKITOIMIALA on äärimmäisen tuottoisa poliittisesti kytkeytynyt business, joka haraa vastaan viimeiseen asti säilyttääkseen etuoikeutetun
asemansa. Aivan kuten Lääkäriliitto suojelee mustasukkaisesti koulutettavien lääkäreiden määrää, Apteekkariliitto haluaa estää reilun kilpailun tarjontaa lisäämällä.
VEIKKAUS tykittää konekivääritahdilla ”PELAA, PELAA!!”-komentoja
joka ikisen ruokakaupassa tai R-kioskilla käyvän tai netissä vierailevan suomalaisen tajuntaan, olivat nämä peliongelmaisia tai eivät. Se vakuuttelee vastuullisuuttaan ja pyyteettömyyttään, mutta toimii kuin heroiinidiileri.
EI liene sattumaa, että Veikkaus mainostaa vuosittain kymmenillä miljoonilla euroilla. Sen lisäksi, että tämä edistää myyntilukuja, se suojelee kritiikiltä.
Surkeassa taloudellisessa tilanteessa olevan median on vähän nihkeää käydä
suurmainostajan kimppuun. Veikkaus voikin luottaa ikiaikaiseen sääntöön:
ruokkivaa kättä ei kannata purra.
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Sote-uudistus
toteutuessaan
Perussuomalaisten puoluehallitus antoi kokouksessaan kylmää kyytiä hallituksen uudelle valinnanvapausesitykselle ja koko yhteen koplatulle
sote- ja maakuntauudistukselle.
PUOLUEHALLITUS huomauttaa yhteisessä tiedotteessaan, että
uudistus on edennyt täysin eri järjestyksessä kuin mitä hallitusohjelmassa on kirjattu. Ensin oli määrä
hoitaa kuntoon julkinen puoli ja rakenteet, ja vasta sitten lisätä valinnanvapautta.
- Matkan varrella mukaan on tullut yhä enemmän hallituspuolueiden omiin päämääriin ja poliittisiin
lehmänkauppoihin liittyviä tavoitteita. Se, miksi uudistus on ylipäätänsä koettu välttämättömäksi, on
unohtunut.
- Hallituspuolueiden poliittisesta
röyhkeydestä kärsii tavallinen kansalainen. Perusterveydenhuollon
ongelmat eivät korjaannu; jonot siirtyvät korkeintaan toiseen paikkaan,
puoluehallitus varoittaa.

”Ne osat, jotka
eivät toimi, tulee
korjata”
Hallitus on sivuuttanut monesta
eri suunnasta tulevan asiantuntijatiedon, ja uudistusta on ajettu lähinnä uusien vaalien pelolla ja kiristämisellä.
- Perussuomalaisilla on ollut johdonmukainen kanta sote-uudistukseen koko ajan eikä se ole muuttu-

nut. Ne osat terveydenhuollosta,
jotka eivät toimi, tulee korjata, mutta koko järjestelmän romuttaminen
osiinsa ei ole tarkoituksenmukaista, korostaa puolueen puheenjohtaja
Jussi Halla-aho.

Suuryritysten
suosiminen
kohtalokasta
Tämä tarkoittaa ennen muuta ensimmäisen tason perusterveydenhuoltoa, jossa jonot ovat paikoin
liian pitkät ja hoitoon pääsy viivästynyt. Erityisesti kokoomuksen ajama suuryrityksiä suosiva valinnanvapaus lääkkeenä resurssoinnin
ongelmiin on kohtalokas.
- Emme hylkää yksityisten toimijoiden roolia. Erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten läsnäolo eli
hallittu valinnanvapaus perusterveydenhuollossa julkisten toimijoiden rinnalla on kannatettava asia,
Halla-aho muistuttaa.

Keskusta ja
kokoomus ajavat
omia etujaan
Puoluehallituksen mukaan uudistuksessa on välttämätöntä myös

Savio: Valinnanvapaus tappaa
suomalaisia pk-yrityksiä
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Sami Savio arvioi, että sote-uudistuksen valinnanvapausmalli hävittää
merkittävän osan kotimaisista pienistä ja keskisuurista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä.
- Hallitus on unohtanut kotimaiset
sote-alan pk-yrittäjät. Yrittäjäjärjestöt
ovat esittäneet huolensa alan pk-yritysten kilpailuttamisesta hengiltä, ellei
sote-markkinoiden toimivuutta turvata valinnanvapausmallia luotaessa, Savio toteaa.
Savion mukaan pienten sosiaali- ja terveysalan tuottajien katoaminen markkinoilta olisi vakava isku alan
työllisyydelle ja aiheuttaisi suurta nousupainetta hoitokustannuksiin.

Uudistusta on ajettu
lähinnä uusien vaalien
pelolla ja kiristämisellä.

olisi
n katastrofi
huolehtia, että lähipalvelut ympäri
Suomen säilyvät.
- Terveyserojen tasoittaminen, yhdenvertaisuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen sekä taloudellisesti
kestävän järjestelmän rakentaminen
voidaan tehdä ainoastaan niin, että
nämä tavoitteet otetaan riittävän vakavasti eikä niitä alisteta kokoomuksen ja keskustan oman edun tavoittelulle.

Perussuomalaisten puoluehallitus
vastustaa valinnanvapautta ja siihen
perustuvaa sote-uudistusta hallituksen esittämässä muodossa ja muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus täytyy tehdä kansalaisten
hyvinvoinnin ja kansanterveyden
edistämisen lähtökohdista.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Eerola: Valinnanvapaus
kasvattaa kustannuksia
PERUSSUOMALAISTEN kansaedustaja ja varapuheenjohtaja Juho Eerola on
huolissaan pienempien maakuntien
asemasta sote- ja maakuntauudistuksessa. Hän kokee, että nyt suunnitellun kaltainen rahoitusmalli iskee erityisen lujaa Kymenlaakson kaltaisiin
maakuntiin.
- Minulla ei ole viisastenkiveä siihen,
millä keinoin rahoitus turvataan, jos
tähän siirrytään. Ei ole oikeudenmukaista, että esimerkiksi Kymenlaakso,
joka menneinä vuosikymmeninä rahoitti puoli Suomea, joutuu nyt vaikeuksiin vanhenevan väestönsä kanssa.
Edessä on todennäköisesti leikkauksia
jollain muulla sektorilla, Eerola arvioi.
Hänen mukaansa maakuntamalli saattaisi toimia, jos kuntien tehtäviä
laajemminkin siirrettäisiin maakunta-

tasolle ja maakunnat saisivat verotusoikeuden.
- Tämä luonnollisesti tarkoittaisi sitä,
että kunnallisverotuksesta tulisi luopua. Nyt näin ei olla tekemässä, vaan
luodaan uusi väliporras, jonka rahoitus ei ole riittävällä pohjalla, Eerola
täsmentää.
Sosiaali- ja terveysuudistukseen sisältyvän valinnanvapausmallin Eerola
tyrmää täysin.
- Nyt kaavaillun kaltainen valinnanvapausmalli kasvattaa kustannuksia sekä hankaloittaa hoitoonpääsyä.
Lasku lankeaa veronmaksajille, voitot
porvarien taskuun. Kaikkiaan hallituksen olisi tullut pitäytyä alkuperäisessä
suunnitelmassaan, eikä lähteä muuttamaan sitä. Hallituksen arvopohja
näyttää tältä osin muuttuneen.

- Vaikka yksityisten monopolien syntyminen nostaisi rajusti sote-kustannuksia, haluaa hallitus poliittisista syistä ottaa valtavan riskin avatessaan
nopealla aikataululla kansainvälisten
suuryhtiöiden etujen mukaiset sotemarkkinat.
Hallituksen tulee Savion mielestä palata alkuperäiseen suunnitelmaansa,
jossa valinnanvapauden laajentaminen toteutetaan vasta julkisen sotepalvelurakenteen uudistamisen jälkeen.
- Tämä on tehtävä hallitusti ja asteittain sekä erityisesti pienten kotimaisten yritysten toimintaedellytykset turvaten, Savio huomauttaa.

Niikko: Kokeilua vanhusten ja
monisairaiden kustannuksella
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Mika Niikko nostaa esiin kaksi soteuudistuksen suurta riskiä. Suuren palvelutarpeen asiakkaista uhkaa tulla
järjestelmän heittopusseja ja vanhusten palveluista haetaan epärealistisen
suuria säästöjä.
- Emme voi aloittaa peruuttamatonta kokeilua, jonka panoksena on kaikkein heikoimpien hyvinvointi, terveys
ja elämä, Niikko varoittaa.
Jatkossa jokainen kansalainen valitsisi itselleen sote-keskuksen, joka palvelee häntä perusterveydenhuollon tarpeissa. Sote-keskus saisi rahoituksen
maakunnalta asiakasmäärän mukaan,
ei annetun hoidon perusteella. Tämä
tarkoittaa sitä, että osa asiakkaista on
sote-keskuksille kannattamattomia.
- Taloudellinen kannustin menee siten, että korvausjärjestelmän väliin-

putoajia hoidetaan mahdollisimman
huonosti, jotta he menisivät kilpailijan
asiakkaaksi. Näitä välinputoajia ovat
mitä todennäköisemmin monisairaat
ja syrjäytyneet, jotka kaikkein eniten
tarvitsevat hyvää hoitoa ja jotka kaikkein vähiten osaavat sitä vaatia, Niikko sanoo.
Kiinteä korvaus määräytyisi asiakkaan iän, sukupuolen ja sosioekonomisen tilanteen mukaan. Maakunnat
joutuvat kokeiluiden kautta hakemaan sopivaa kiinteää korvausta kullekin asiakasryhmälle, ja tässä kestää
ministeriön arvion mukaan pitkään.
Sote-uudistuksella tavoitellaan 3 miljardin euron säästöjä suhteessa nykyiseen kustannuskehitykseen. Näistä
0,7 miljardia tulisi laskelmien mukaan
vanhuspalveluista.

Ruohonen-Lerner:
Karenssisäännöt parantaisivat
luottamusta
AIKA ajoin Suomessa on keskusteltu
virkamiesten ja poliitikkojen karenssiajoista silloin kun he siirtyvät julkisen
sektorin merkittäviltä avainpaikoilta
vastaavan toimialan yksityisen sektorin tehtäviin.
- Aiheesta on keskusteltu erityisesti sote-uudistuksen yhteydessä, kun
kokoomuksen kansanedustaja Lasse
Männistö, ministeri Laura Räty ja ainakin yksi erityisavustaja ovat siirtyneet
vastuullisista luottamus- tai virkatehtävistä suoraan yksityisen terveyspalveluyhtiön johtotehtäviin, muistuttaa
perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner.
- Mielestäni heillä pitäisi olla lakiin
perustava jäähdyttelyaika, jotta he eivät pääsisi vahingoittamaan julkisen

sektorin hankintoja, kun vievät mukanaan tuoretta tietoa mm. kilpailijoiden
olosuhteista, hinnoista ja strategioista sekä julkisen sektorin sisäisistä toimintatavoista. Tiedän, että vastaavanlaisia siirtymiä on tapahtunut myös
kunnissa.
Aihe on tärkeä ja ajankohtainen
myös Euroopan parlamentissa. Virkamiesten lisäksi myös keskeisissä luottamustehtävissä toimivat poliitikot tulisi Ruohonen-Lernerin mielestä saada
karenssisäädösten piiriin.
- Poliittiset luottamustoimet eivät
saisi olla vain opettelu- ja näköalapaikkoja, joista siirrytään ensimmäisen
mahdollisuuden tarjouduttua ”parempiin” tehtäviin.
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Tuore sote-raportti vahvistaa:

Verorahat valuvat
suuryrityksille
Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija
Riikka Purra on juuri julkaissut raportin sotelakiesityksestä. Purra arvioi sotesta käytävää julkista keskustelua, sote-lakiesityksen keskeisimpiä
muutoksia sekä pahimpia sudenkuoppia.
POLIITTINEN suunnitteja Riikka Purra harmittelee sitä, että sotekeskustelu on julkisuudessa jäänyt pinnalliseksi, ja on kiertynyt
erilaisten iskulauseiden, erityisesti ”valinnanvapaus”-käsitteen ympärille.
Lisäksi Purran mukaan soten varjolla takana tehdään merkittäviä poliittisia siirtoja. Osa niistä on hyviä, mutta
osaan liittyy hyvin suuria ongelmia.
- Valinnanvapaus yleisesti viestii
meille pelkästään positiivisia asioita, kuten vapaus ja hyvinvointi. Valinnanvapauden suurin arkkitehti kokoomus on juuri tällä tavoin pyrkinyt
tuomaan asiaa esille. Kukapa ei haluaisi valinnanvapautta? Mutta ongelma on siinä, että tämä käsite ei itsessään kerro mistään mitään, Purra
aloittaa.
- Sen lisäksi, että sote-keskustelu on
pinnallista, se on aika monimutkaista.

Kansalaisten kiinnostus
lopahtanut
Keskimääräisen kansalaisen kiinnostus tähän asiaan on lopahtanut jo
ajat sitten, ja se on ihan ymmärrettävää. On valtavasti kapulakielisiä termejä, ja asia esitetään hyvin teknisesti ja monimutkaisesti – vaikka asia ei
kuitenkaan lopulta ole monimutkainen.
- Valinnanvapausesityksessä on lakitekstiä 2 000 sivua. Voidaan myös kysyä, kuinka monella poliitikolla asia
on edes kohtuullisesti hallussa.
Kun eräältä hallituksen ministeriltä kysyttiin, mikä on esityksen suurin
ongelma, hän alkoi puhumaan kilpailuttamisesta. Toimittaja ei esittänyt
mitään vastakysymyksiä.
- Kilpailuttaminen on hyvin pieni
ongelma valinnanvapausasiassa, sillä
maakunta nimenomaan ei kilpailuta
valinnanvapauden piirissä olevia palveluita – ainoastaan sen ulkopuolelle
jääviä, paljon pienempiä ja vähäpätöisempiä asioita.
- Sote-keskustelu on itsessään aika
merkillistä, Purra summaa.

Entä mitkä ovat uuden
lakiesityksen suurimmat
muutokset?
- Suurin muutos on se, että asiakassetelin käyttöä on supistettu. Edellisellä lausuntokierroksella asiantuntijat antoivat suurinta kritiikkiä
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erikoissairaanhoidon alistamisesta
valinnanvapauden piiriin. Tätä on nyt
kiristetty. Toisaalta tämä on edelleenkin mahdollista, jos julkinen puoli ei
pysty tarjoamaan hoitoa puolen vuoden eli hoitotakuun aikana.
- Tämän lisäksi uudistukseen on
tehty muita pienempiä muutoksia.
Viime päivinä on kuultu, että aiemmin esitykseen hyvin kriittisesti suhtautunut asiantuntija on kääntänyt
kelkkansa, niin en oikein ymmärrä,
miten tämä on mahdollista, Purra ihmettelee.

- Valinnanvapausesityksessä
on lakitekstiä 2 000 sivua.
Voidaan myös kysyä, kuinka
monella poliitikolla asia on
edes kohtuullisesti hallussa,
Purra huomauttaa.

Minkälaisia poliittisia
intressejä sote-uudistuksen
taakse kätkeytyy?
- Suurin osa ihmisistä ymmärtää asian siten, että keskusta saa maakuntamallinsa, kokoomus valinnanvapautensa ja kolmas hallituspuolue sitten
jotain muuta.
- Aika paljon koko asiaa viedään
eteenpäin pelon tasapainolla. Aika
harvalla eduskuntapuolueella on hinkua uusiin eduskuntavaaleihin, ainakaan vielä.

Entä kannattaako ensin
tehdä vähän kehnompi sotemalli, ja paikkailla sitä sitten
jälkikäteen?

Mutta kaikkein keskeisin ongelma on
se, että se siirtää veronmaksajien rahaa suuryrityksille ja ylipäätään sellaiseen terveydenhuoltoon, joka ei ole
kovin vaikuttavaa.
- Seuraa ylihoitoa. Painopiste siirtyy
”nuhapoleille” ja vähenee oleellisemmalta puolelta. Seuraa myös alihoitoa.
Uudistus lisää alueellisia eroja, vaikka
uudistuksen oleellisimpiin tavoitteisiin kuului se, että niitä pyritään vähentämään. Tässä tavoitteessa ei nähdäkseni onnistuta ollenkaan. Tämä on
suurin ongelma, Purra sanoo.

Orpolta lähinnä
huvittavia vastauksia
Purra esittää toiveenaan, että kun
eduskunta käsittelee sote-asiaa, kansanedustajat keskittyisivät mahdollisimman substanssipitoiseen kritiikkiin ja pidättäytyisivät iskulauseista ja
helposta yleiskritiikistä.
- Jään odottamaan, miten hallituksen edustajat vastaavat. Kyselytunnilla olin pudota lehteriltä, kun valtionvarainministeri Petteri Orpon

- En oikein ymmärrä tätäkään. Keskustan on saatava maakuntamalli betonoitua ennen eduskuntavaaleja,
tämä on aivan selvää. Kun se on lyöty läpi, ei sitä sitten korjailla. Valinnanvapaus on vielä oleellisempi. Kun
markkinat avataan laajasti, ei asiaa
sitten enää korjailla. Kysymyksessä
on niin massiivinen uudistus, että sen
kulmien fiksaaminen ei riitä.
- Kaikki tapahtuu hyvin lyhyessä
ajassa. Vaalit ovat syksyllä, laki pitää
saada hyväksyttyä, nyt ovat maakuntien pilotit alkamassa. Nyt on tarkoitus saada asia betonoitua niin, ettei
siitä voi enää joustaa. Toisaalta hallitus ja monet valmistelijat toivovat,
että kritiikki laantuu ajan myötä, Purra sanoo, eikä itsekään usko, että kansalaiset lähtisivät tämän asian takia
Senaatintorille mieltään osoittamaan.

Mikä on uudistuksen
keskeisin ongelma?
- Ongelmia on todella paljon. Käsittelen niitä raportissa tarkemmin.

Kokoomus haluaa antaa erityisen ison kakun terveydenhuollosta jättiyritysten käsiin.
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JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA
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”Kun markkinat
avataan laajasti,
ei asiaa sitten
enää korjailla.”

KOLUM N I

Uutta lähestymistapaa
kielikokeiluun
JUHA SIPILÄN hallitusohjelmaan saatiin 2015 perussuomalaisten
vaatimuksesta kielikokeilu, jonka puitteissa pieni määrä koululaisia oli
tarkoitus vapauttaa toisen kotimaisen kielen, käytännössä ruotsin, opiskelusta. Kokeilulle arveltiin olevan kysyntää. Mielipidetutkimuksissa
suurin osa suomalaisista on johdonmukaisesti vastustanut pakkoruotsia, joka aikanaan ilmestyi opetusohjelmaan kepun ja RKP:n lehmänkauppana.
KOKEILUSTA näyttää tulevan melkoinen tuhnu. Tämän päivän tiedon
mukaan kokeiluun on hakenut vain viisi kuntaa, suurin osa pieniä. Koululaisia siihen on osallistumassa alle 500, kun tavoite oli 2 500.
SYITÄ epäonnistumiseen on useita. Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen siniset pyrkivät tekemään kielikokeilusta omaa profiiliteemaansa
ja käyttämään sitä pikemminkin perussuomalaisten mätkimiseen kuin
kielivapauden edistämiseen. Tämä ymmärrettävästi laimensi perussuomalaisten valtuutettujen intoa edistää hanketta. Kuvaavaa on, että Helsingissä siniset eivät edes saaneet toista valtuutettuaan paikalle, jotta asiasta olisi päästy äänestämään. Porissa sinisten valtuutettu äänesti
aloitetta vastaan.

vastaukset olivat niin huvittavia. Hän
sanoi muun muassa, että tämä uudistus nimenomaan pelastaa Suomen
terveydenhuoltojärjestelmän suuryrityksiltä.
Sote-raportti arvioi tarkemmin

soten keskeisiä ongelmakohtia.
Raportti on ladattavissa sivuilta:
www.suomenperusta.fi.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Eduskuntaryhmä:
Terveyserot eivät supistu
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmä huomauttaa, että sote-uudistuksen tavoitteiksi asetettiin hallitusohjelmassa terveys- ja hyvinvointierojen
kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden parantaminen
sekä kustannusten kasvun hillitseminen.
- Perussuomalaiset yhtyy täysin näihin tavoitteisiin. Hallituksen valinnanvapausesitys ei kuitenkaan toteuta
yhtäkään niistä. Terveyserot eivät supistu, koska malli ei takaa yhdenvertaisia palveluja maan eri osissa. Palveluiden integraatio ja mutkattomat
palveluketjut eivät synny, kun julkisten ja yksityisten palveluntuottajien
vastuut sekoittuvat. Asiantuntijalausuntojen mukaan kustannukset kasvavat jopa miljardimäärin, ryhmä luettelee.
Perussuomalaisten mukaan terveydenhuollon ja sairaanhoidon suurimmat ongelmat ovat perusterveydenhuollossa.
- Siinä sekä palveluiden saatavuus

että laatu ovat heikkoja. Sen sijaan erikoissairaanhoidon taso on edelleen
hyvä koko maassa. Valinnanvapausmalli ei paranna perusterveydenhuoltoa, mutta heikentää erikoissairaanhoitoa.
- Sosiaalipalveluiden osalta epävarmuus kasvaa väistämättä. Asiakas joutuu byrokratian rattaisiin. He, jotka eivät jatkossa tunne tai osaa käyttää
monimutkaista järjestelmää, joutuvat
entistä ahtaammalle. Nämä ovat heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.
Perussuomalaiset tyrmää täydellisesti Sipilän hallituksen valinnanvapausmallin.
- Vaadimme, että hallitus etenee alkuperäisen ohjelmansa mukaisesti julkisen perusterveydenhuollon parantaminen edellä. Valinnanvapauden
laajentaminen tulee toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti myöhemmin
– hallitusti ja asteittain asiantuntijoita
kuullen. Uudistuksen pohjaksi on otettava tutkimus ja kokeilut.

TOINEN syy on se, että kokeilu oli yksinkertaisesti huono ja tarkoituksella vesitetty. “Kokeiluilla” halutaan yleensä saada jotakin selville. Mitä
tällä kielikokeilulla haluttiin saada selville? Sitäkö, miltä tuntuu olla
opiskelematta ruotsia? Vai sitä, miten ruotsia opiskelemattomat pärjäävät myöhemmin elämässään? Siinä tapauksessa tuloksia pitäisi odottaa
vuosikymmenten ajan.
PAKKORUOTSI ei ole varsinainen ongelma vaan seuraus Suomen oudosta kielipolitiikasta. Tietysti ruotsin taito on tarpeellinen maassa, jossa viran saaminen tai korkeakoulututkinnon suorittaminen edellyttää
ruotsin osaamista. Kielipolitiikkaa pitäisi ryhtyä normalisoimaan poistamalla ruotsin osaamisen keinotekoisesti luotu ja ylläpidetty välttämättömyys. Silloin katoaa perustelu ja tarve myös ruotsin pakolliselle opiskelulle.
SUOMI on ainoa demokraattinen maa maailmassa, jossa viiden prosentin kielivähemmistön kieltä opetetaan väkisin yli 90 prosentin enemmistölle. Tilanteen omituisuutta korostaa se, että naapurimaa Ruotsi
muistuttaa vähemmistöpolitiikaltaan jotakin menneen maailman takapajulaa. Suomenkielisten on turha edes haaveilla omakielisestä opetuksesta, ja lapsia jopa kielletään käyttämästä äidinkieltään välitunnilla.
Saamelaisia kohdeltiin tällä tavalla 50-luvun Suomessa, ja suomalaiset
ruoskivat siitä vieläkin itseään.
KIELIKYSYMYS on varsin helposti ratkaistavissa. Kummankin kotimaisen kielen osaamista edellytettäköön viranhaltijoilta vain oikeasti kaksikielisillä alueilla, ja vain tehtävissä, joissa kielitaitoa oikeasti tarvitaan. Muualla pärjätään mainiosti tulkkipalveluilla. Tämähän
on käytännön tilanne jo nyt, koska suurin osa suomalaisista ei vuosien pänttäämisestä huolimatta osaa ruotsia niin hyvin, että kykenisi sillä
asiakaspalveluun. Kyse on siis hukkaan heitetystä ajasta ja resursseista.
LISÄKSI huono kielipolitiikka tärvelee aivan turhaan kieliryhmien välisiä suhteita. RKP on pitkällisellä propagandakampanjallaan saanut peloteltua suuren osan ruotsinkielisistä uskomaan, että kielipolitiikan kritisoiminen olisi hyökkäys ruotsinkielistä vähemmistöä vastaan, ja että
nykytilan muuttaminen uhkaisi ruotsinkielisten perusoikeuksia. Siitä
ei tietenkään ole kysymys. Ruotsinkieliset ovat millä tahansa mittarilla parhaiten kohdeltu kielivähemmistö maailmassa. Heillä ei ole mitään
hätää, vaikka Suomi siirtyisi kielipolitiikassaan normaalille länsimaiselle tasolle.
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Tavio listasi tunnusmerkit:

Euroopan unioni
on jo liittovaltio
Samaan aikaan Suomessa hallituspuolueiden poliitikot väittävät, ettei
mitään liittovaltiota ole olemassa tai syntymässä. Keskusteluympäristö
on ulkopuoliselle kuuntelijalle varsin hämmentävä.

AIHEEN pohtimiseksi kannattaa miettiä, mitä
“liittovaltio” tarkoittaa eli mitkä ovat tärkeimmät
elementit ja tunnusmerkit, jotka tekevät valtioiden välisestä liitosta liittovaltion.
Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio
on listannut alle tärkeimpiä tunnusmerkkejä:
EU:n lainsäädäntö on Suomen
lainsäädännön yläpuolella.

EU:n tuomioistuimella on
päätösvalta yli Suomen
korkeimman oikeuden.
EU määrää, miten me saamme
omia rahojamme käyttää: esim.
maatalouden tukirahoituksille
tarvitaan pääsääntöisesti aina
EU-komission hyväksyntä.

Suomen Pankki kuuluu Euroopan
keskuspankkijärjestelmään.
Keskuspankki on yksi valtion/
liittovaltion konkreettisimmista
tunnusmerkeistä.

Suomen kansa ei voi äänestämällä vaikuttaa siihen, ketkä istuvat
Euroopan komissiossa, joka tekee
lainsäädäntöesityksiä ja jota voi
verrata hallitukseen.

Euroopan parlamentin 751
jäsenestä vain 13 on suomalaisia,
eikä Euroopan parlamentin
jäsenillä edes ole aloiteoikeutta
lainsäädännössä.

Suomi on alisteinen EU:n
määräämälle ulkopolitiikalle.

Olemme EU-kansalaisia:
Jopa passin kannessa lukee ensin
Euroopan unioni ja vasta sen
alla Suomi.

Valuuttaunionin myötä meillä
ei ole enää omaa rahayksikköä,
emmekä juurikaan voi vaikuttaa
käyttämämme valuutan arvoon.

Konkreettisten tunnusmerkkien
lisäksi EU:lla on myös liittovaltion
symbolisia tunnuksia, kuten
lippu ja hymni.

Perussuomalaiset puolittaisivat sähköveron

Tuet pois tuulivoimalta ja
haittamaahanmuutosta
6¦KN¸YHURYRLGDDQSXROLWWDDORSHWWDPDOODWXXOLYRLPDQV\¸WW¸WDULIˉW
300 miljoonaa euroa per vuosi ja leikkaamalla haittamaahanmuuton
kustannuksia 300 miljoonalla eurolla, sanovat perussuomalaiset.
PERUSSUOMALAISTEN mielestä teollisuuden energialeikkuri,
päästökauppakompensaatio,
kaivosten nykyinen sähköverokanta ja matkustaja-autolau-
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tan työvoimakustannustuet on
ehdottomasti säilytettävä nykyisellään. Säilyttäminen on
välttämätöntä sekä huoltovarmuuden että teollisuuden kil-

pailukyvyn turvaamiseksi.
- Suomalaisten edun mukaista on estää teollisuuttamme
karkaamasta EU:n ulkopuolelle
maihin, joissa ei ole joko lain-
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Päätösvaltaa valuu unionille
Tavio huomauttaa, että monilla mittareilla tarkasteltuna me siis elämme jo nyt EU-liittovaltiossa, vaikka moni muuta väittää.
- Liittovaltiokehitys kävi selväksi viimeistään
Euroopan unionin uuden perussopimuksen eli
Lissabonin sopimuksen – joka luotiin korvikkeeksi EU:n perustuslaille – myötä.
- Muutos, jossa päätösvaltaa siirretään eri keinoilla pois Suomesta, ei ole suinkaan päättynyt.
Juuri tällä hetkellä kannattaa kiinnittää huomiota ajankohtaiseen EU:n ja Kanadan väliseen
CETA-kauppasopimukseen, johon sisältyy kansainvälisen investointituomioistuimen perustaminen. Se on huomattava epäluottamuslause kotimaisille tuomioistuimillemme, Tavio toteaa.

Armeija enää puuttuu
Samaan aikaan oikeudellista päätösvaltaamme
murentaa Suomen liittyminen Euroopan syyttäjänvirastoon.
- Naapurimaamme Ruotsi, joka myös on EUmaa, päätti jäädä syyttäjänviraston ulkopuolelle,
Tavio huomauttaa.
- Euroopan unionilla on kaikki keskeiset liittovaltion piirteet paitsi oma armeija. Komission
puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on jo ehdottanut sen perustamista.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
LEHTIKUVA JA MATTI MATIKAINEN

kaan tai ei ainakaan EU-tasoisia
ilmastopoliittisia määräyksiä,
muistuttavat yritystukityöryhmän perussuomalaisten edustajat, kansanedustajat Teuvo
Hakkarainen ja Ville Vähämäki.

Tehokkaampaa
energiankäyttöä
Sähköintensiivisen teollisuuden sähköveroleikkurista on
annettu kaksikon mukaan julkisuudessa tyystin väärä kuva.
Energiaveroleikkurilla ei haeta
omistajille lisätuottoa tai osinkoja.
Energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroleikkuri otettiin
käyttöön Suomessa, jotta ener-

giaverorasitusta saataisiin lähemmäksi kilpailijamaiden tasoa.
- EU:n energiaverodirektiivi
asettaa sähköverolle minimitasot, jotka ovat teollisuudelle ja
palveluille 0,05 senttiä/kWh ja
kotitalouksille 0,10 senttiä/kWh.
Suomessa olisi perusteltua
soveltaa näitä minimitasoja,
koska teollisuutemme rakenne on koko EU:n energiaintensiivisin.
- Vientiteollisuutemme rungon muodostavat metalli-, metsä- ja kemianteollisuus. Vaikka
ne käyttävät paljon energiaa,
niin energian käyttö Suomessa
on kilpailijamaihin verrattuna
tehokkaampaa ja vähäpäästöi-

“Euroopan
unionilla on
kaikki keskeiset
liittovaltion piirteet paitsi oma
armeija.”

Orpo myönsi,
ettei perussuomalaisia
voi paimentaa
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri hämmästeli valtiovarainministeri Petteri
Orpon (kok.) eriskummallista paimentamiskommenttia suullisella kyselytunnilla, jossa keskusteltiin sote-uudistuksesta.
Meri huomautti kysymyksessään, että
hallitus rikkoo omaa ohjelmaansa siirtymällä suoraan valinnanvapausmalliin.
Hallitusohjelman mukaan ensimmäisessä vaiheessa piti integroida julkisen sektorin sote-palveluita.
- Kaikkihan tietävät nyt sen, että tämä
on keskustan ja kokoomuksen valtapeliä. Nyt kun te (Orpo) kehuitte sitä, että
tämä on niin hyvä malli, niin minkä takia kokoomuksen edustajia on tarvinnut paimentaa, että he pysyisivät riveissä? Meri tivasi.
Ministeri Orpon vastaus oli hämmentävä. Hän moitti perussuomalaisia siitä,
etteivät he olleet aikoinaan paimennettavissa.
- Me olemme hallituksessa yhteistuumin päättäneet nämä. Tekin olitte vielä
hyväksymässä ne perusperiaatteet, mutta teitä ei pystynyt riittävästi paimentamaan, ja nyt te ette olekaan enää mukana, Orpo kuittasi.
- Kokoomuksen tapa viedä asioita
eteenpäin on nyt avoimesti tunnustettu.
Ministeri vastasi sinänsä rehellisesti. He
paimentavat pelolla ja kansa sitten maksaa päätöksistä. Me emme ole myytävissä emmekä kokoomuksen juoksupoikia,
Meri totesi istunnon jälkeen.

Lissabonin
sopimus vahvisti
liittovaltioaikeet

sempää, Hakkarainen ja Vähämäki muistuttavat.

Suomessa järkyttävän
korkea sähkövero
Teollisuuden sähkövero on
Suomessa 0,69 euroa/kWh eli
yli kymmenkertainen verrattuna EU:n sallimaan minimiin.
Suomalaisilla kotitalouksilla
vero on jopa yhdeksäntoistakertainen. Korkea verotaso on
asetettu puhtaasti fiskaalisista syistä.
- Kun Suomen energiaveroja
lasketaan lähemmäksi EU:n minimitasoa, energiaveroleikkuria
ei tarvittaisi. Sähköveron tuoton on tälle vuodelle arvioitu

olevan 1,2 miljardia euroa. Sähkövero voidaan puolittaa lopettamalla tuulivoiman syöttötariffit (300 miljoonaa euroa/vuosi)
ja leikkaamalla haittamaahanmuuton kustannuksia 300 miljoonalla eurolla.
- Sähköveron alentamisella turvattaisiin teollisuuden,
pk-sektorin ja palvelualan kilpailukyky sekä lisättäisiin kotitalouksien ostovoimaa, perussuomalaisten kansanedustajat
painottavat.

Tuulivoiman
tukeminen riskialtista

litteisesti esitettävä tuulivoimatukien lakkauttamista.
- Tuulivoiman tuotantotukia ei
pidä sisällyttää uusiin yritystukijärjestelmiin. Nykyisten tuulivoimasyöttötariffien maksatus
on keskeytettävä siihen saakka,
kunnes hallituksen päättämän
terveystutkimuksen toinen vaihe on toteutettu.
- Vasta terveystutkimuksen jälkeen tiedämme, kuinka kauas
asunnoista ja eläinsuojista tuulivoimalat pitää sijoittaa, jotta
asukkaiden ja tuotantoeläinten
terveyttä ei vaaranneta, Hakkarainen ja Vähämäki sanovat.

Perussuomalaisten mielestä
yritystukityöryhmän on yksise-

QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Perussuomalaiset tyrmäävät henkilötunnusten
muuttamisen sukupuolineutraaleiksi:

Kallis hanke, jossa
ei ole mitään järkeä
Valtiovarainministeriö asetti jo viime syksynä työryhmän
pohtimaan henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista.
PETTERI ORPON (kok.)
johtaman valtiovarainministeriön asettaman työryhmän
tarkoitus on selvittää, millä
tavoin henkilö tulisi yksilöidä viranomaisten tietojärjestelmissä ja miten identiteetti
liittyy henkilöä koskeviin tietoihin. Tavoitteena on tehdä
esitys kansalliseksi toimintamalliksi.
Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2019 loppuun
saakka ja sen ohjausryhmän
puheenjohtajana toimii viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.
Nykyisin jokaiselle annettu henkilötunnus on yksilöllinen ja se on tarkoitettu pysyväksi. Henkilötunnuksen
muuttaminen tulee kyseeseen vain tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa. Henkilötunnuksesta ilmenevät
syntymäaika ja sukupuoli, minkä lisäksi henkilötunnukseen kuuluu yksilöimisnumero.

tunnuksia olisi päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä
tarpeeseen nähden ainoastaan rajallinen määrä.
Ministeriön mukaan henkilön tunnistamista koskevat
nykyiset edellytykset eivät
myöskään mahdollista henkilötunnuksen myöntämistä
kaikille Suomeen muuttaville
tai Suomessa asioiville ulkomaalaisille.

Ministeriö:
Syntymäaika ja
sukupuoli hankalia

Menevätkö
henkilötunnukset
uusiksi kaikilta?

Valtiovarainministeriö perustelee projektia muun
muassa sillä, että henkilötunnuksesta ilmenevät tarpeettomasti syntymäaika ja
sukupuoli. Hankkeen esiselvityksessä todetaan, kuinka
sukupuolisidonnainen henkilötunnus vaikeuttaisi transihmisten arkielämää, jos
ulkoinen olemus ei ole yhteensopiva henkilötietojen
kanssa.
Valtiovarainministeriön
mukaan nykyisen henkilötunnuksen muoto ja muodostamissäännöt myös
aiheuttavat sen, että henkilö-

Valtiovarainministeriön
asettamalle työryhmälle on
asetettu tavoitteeksi tehdä
esitys kansalliseksi toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata
viranomaisten rooli henkilöön liittyvien ydintietojen
hallinnassa.
Ensi syksynä työryhmän
olisi tarkoitus julkaista välimietintö. Siinä käydään läpi
vaihtoehtoja henkilötunnusjärjestelmän uudistamiseksi ja ehdotetaan, mihin suuntaan lähdetään.
Viime syksynä STT uutisoi,
kuinka työryhmä pohtii vaih-

toehtoa, jossa kaikkien henkilötunnukset menisivät uusiksi. Uuteen tunnukseen tulisi
myös mahdollisesti biometrinen tunniste.

“Rikolliset vain
kiittävät tällaisesta.”

Packalen:
Henkilötunnukset
eivät ole loppumassa

Tom Packalén

Perussuomalaisten poliisitaustaiset kansanedustajat
Tom Packalén ja Mika Raatikainen tyrmäävät valtiovarainministeriön projektin.
- Hankkeessa ei ole järkeä.
Henkilötunnukset eivät ole
loppumassa pitkään aikaan,
joten niitä varmasti riittää
kaikille, Packalén sanoo.
Raatikaisen mielestä perusteluissa on kohtia, jotka normaalilla poliisijärjellä varustetulle ihmiselle näyttävät
oudoilta.
- Miksi syntymäaika, nimi ja
sukupuoli olisivat tarpeettomia tietoja, jos henkilö pyritään tunnistamaan? Vai onko
tavoitteena saada koko kansa
koodattua siten, ettei kukaan
normaalitoiminnassa esimerkiksi kaupassa, pankkimaailmassa tai verkkokaupassa
pysty mitenkään todentamaan, onko kyse 2-vuotiaasta
pojasta tai vaikkapa 67-vuotiaasta naisesta? Rikolliset vain
kiittävät tällaisesta, Raatikainen sanoo viitaten tietoturvaongelmiin.

Raatikainen:
Miksi sukupuolen
tulisi olla salaisuus?
Raatikainen arvelee, että
henkilötunnusprojektin todelliset syyt löytyvät osin sukupuolineutraaliuden edistämisen vaatimuksista.

hintaa en edes halua arvioida, saati muita ongelmia.
Jos alamme muuttaa kaikkien henkilötunnuksia ja niitä kaikkia rekistereitä, joissa
henkilötunnuksia on käytetty,
niin toivotan onnea matkaan.
Samalla toivon, että itse olen
mahdollisimman kaukana
täältä, jos tämä miljardishow
alkaa, Raatikainen sanoo.

Laittomasti maassa
oleskeleville riittäisi
koodi

Mika Raatikainen
- Miksi sukupuolen tulisi
olla joku salaisuus? Jos joku
haluaa olla joku muu kuin
mies tai nainen, niin senhän
voinee ilmoittaa aina, kun
tuntee asian tarpeelliseksi?
Miksi kaikkien muiden pitäisi
luopua tunnustamasta sukupuoltaan, jos joku murto-osa
vaatii sitä? Raatikainen kysyy.

Hintaa ei uskalla
edes arvioida
Kansanedustajat huomauttavat, että henkilötunnusten uudistaminen tarkoittaisi
varmuudella myös hankaluuksia tietojenkäsittelyssä ja
muissa henkilötunnusta hyödyntävissä järjestelmissä.
- Isoja ongelmia olisi tiedossa. Myös kustannukset olisivat suuret koko yhteiskunnassa, Packalén arvioi.
- Jos henkilötunnuksia todella ryhdytään muuttamaan,
niin kyseisen operaation

Valtiovarainministeriön
mukaan nykyinen järjestelmä on johtanut siihen, että
merkittävä osa Suomessa tilapäisesti oleskelevista tai asioivista henkilöistä jää vaille
yksilöivää tunnusta.
Henkilön tunnistamista
koskevat nykyiset edellytykset eivät mahdollista henkilötunnuksen myöntämistä kaikille Suomeen muuttaville tai
Suomessa asioiville ulkomaalaisille.
- Mitä tulee maassa laittomasti oleskeleviin henkilöihin, heidät olisi syytä rekisteröidä heti kun saapuvat tai
viimeistään samalla kun heidät laitetaan odottamaan
maasta poistamista. Näille henkilöille voidaan antaa
koodi bio- tai muun rekisteröinnin yhteydessä, koska
varsin usein heidän todellinen henkilöllisyytensä ei ole
viranomaisten tiedossa.
- Mitään varsinaisia henkilötunnuksia näille kotimat-

Perussuomalaiset: Vaaleja yhdistettävä
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän mukaan ainakin EU- ja
eduskuntavaalit on yhdistettävä.
Ryhmä epäilee, että vaalien pitäminen erikseen alentaa jo ennestään
heikkoa äänestysintoa.
- Reilusti alle puolet, noin 40 prosenttia äänioikeutetuista, äänesti
viime europarlamenttivaaleissa. Viime eduskuntavaalit kiinnostivat rei-
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lua kahta kolmasosaa kansasta, perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Leena Meri toteaa.
Normaalin aikataulun mukaisesti
eduskuntavaalit olisivat huhtikuussa ja europarlamenttivaalit kesäkuussa 2019. Lisäksi lokakuun lopussa 2018 on tarkoitus järjestää
maakuntavaalit.
- Jokainen maalaisjärjellä ymmär-

tää, että äänestysinnokkuus heikkenee puhumattakaan suurista kustannuksista, joita erillisistä vaaleista
johtuu, Meri huomauttaa.
- Jos tämä maakuntauudistus etenee soten mukana, olemme valmiita siirtämään myös niitä ensi
vuodelle. Tämä älytön kiireen toistaminen on vain poliittista painostamista.

Perussuomalaiset ja kansa samaa mieltä:

Sopeutumiseläke pois
kansanedustajilta
Perussuomalaiset kysyivät suullisella kyselytunnilla kansanedustajien sopeutumiseläkkeestä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on
jo aiemmin ilmoittanut kannattavansa kansalaisaloitetta sopeutumiseläkkeen poistamiseksi.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Rami Lehto
jätti lakialoitteen samasta aiheesta jo huhtikuussa 2016.
- Samaan aikaan, kun oikeita töitä tehneiden eläkeläisten ostovoima heikkenee ja meillä on puoli
miljoonaa eläkeläistä köyhyysrajan alapuolella, meillä on sopeutumiseläkkeellä elosteleva eliitti, joka saa
jopa kuuden tonnin eläkettä iästä ja varallisuudesta
riippumatta!
- Perussuomalaisten kanta on selvä. Me olemme
valmiit poistamaan tämän
epäoikeudenmukaisuuden,
Lehto painottaa.

kaansa odottaville ei tarvitse muodostaa. Paperittomille
paras keino saada lailliset paperit on mennä kotimaahansa
ja hankkia ne sieltä, Raatikainen painottaa.

Jokaisella pitäisi olla
oikeus omaan henkilötunnukseensa
Olemassa olevien henkilötunnusten muuttamiseen liittyy myös jokaisen henkilön
itsemääräämisoikeuteen ja
identiteettiin liittyviä kysymyksiä.
- Itse pidän omasta henkilötunnuksestani, enkä ole siitä luopumassa muutamien
ihmisten jonkinlaisen sukupuoliyliherkkyyden vuoksi.
Mitä jos tekisimme kansalaisaloitteen siitä, että jokaisella
on oikeus nimeensä ja henkilötunnukseensa? Allekirjoitan
sen heti, Raatikainen sanoo.

Oikeusprofessori
Havansi: Uudistus
aiheuttaisi ongelmia
Oikeustieteen professori,
Keravan kaupunginvaltuuston perussuomalainen jäsen
Erkki Havansi arvioi, että
teoriassa jokaisen henkilötunnus olisi muutettavissa siten, ettei ihmisillä olisi suojaa
vanhaan henkilötunnukseen,
jos valtio päättää muuta.
- Tällainen uudistus voitaneen toteuttaa tavallisen lain
puitteissa. Henkilötunnus on
viranomaisen myöntämä, eikä

Suojaraha on
poistettava

Erkki Havansi
se ole samalla tavalla persoonallinen kuin nimi.
- Ihmetellä kyllä täytyy, jos
tällaiseen järjestelyyn mennään, koska ihmiset ovat tottuneet omaan henkilötunnukseensa. Uudistus aiheuttaisi
myös varmuudella suuria siirtymäkauden ongelmia, Havansi arvioi.
Henkilötunnus on merkitty
moniin kansalaisten asiakirjoihin kuten passeihin ja ajokortteihin, jotka siten menisivät
uusiksi henkilötunnusten vaihtamisen jälkeen. Havansi arvioi, että uudistuksen myötä tällaiset kustannukset jäisivät
valtiolle eli veronmaksajille.
- Ei voitane lähteä siitä, että
tässä tapauksessa ihmisten pitäisi itse maksaa kaikkien tarpeellisten asiakirjojensa uusiminen.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Julkisuudessa olleiden
tietojen mukaan sopeutumiseläkkeen käytössä on
havaittu väärinkäytöksiä,
joissa esimerkiksi oman
yrityksen kautta on nostettu pääomatuloja, jotka eivät
vaikuta sopeutumiseläkkeen suuruuteen.
- Tällaiset moraalittomuudet on estettävä ja ilman niitäkin tällainen suojaraha pitää poistaa.
Lehto moittii hallitusta siitä, että samaan aikaan,
kun Suomen talous nousee,
hallitus ei sijoita eläkeläisköyhyyden ratkaisemiseen.

Sipilä kiersi
kysymyksen
Lehto kysyi eduskunnan
kyselytunnilla, miten hallitus suhtautuu sopeutumiseläkkeen poistamiseen.
- Oletteko valmiita osoittamaan oikeutta oikeille
eläkeläisillemme parantamalla heidän ostovoimaansa? Lehto lisäsi.
Pääministeri Juha Sipilä
(kesk.) kiersi kysymyksen

- Sopeutumiseläke aiheuttaa
laiskuutta ja johtaa
ahneuteen, Rami
Lehto toteaa.

sopeutumiseläkkeestä ja hallituksen kannasta. Hän totesi, että asia on eduskunnan
käsissä eikä asiasta ole hallituksen esitystä.

Käytetään
sumeilematta väärin
Sopeutumiseläkettä maksetaan ennen vuotta 2011 vähintään seitsemän vuotta
kansanedustajina toimineille
henkilöille.
Lehdon mielestä sopeutumiseläke on entisten kansanedustajien kohtuuton ja
avokätinen työttömyysturva
sekä toimeentulon lisä, mitä
eivät hallituksen leikkaukset koske.
- Sopeutumiseläkettä nostetaan, vaikka sitä ei oikeasti
tarvitsisi ja sitä sumeilematta väärinkäytetään. Voinkin
todeta, että sopeutumiseläke
aiheuttaa laiskuutta ja johtaa
ahneuteen, Lehto kuittaa.

“Joillakin on pokkaa”
Samoilla linjoilla on kansanedustaja Olli Immonen.
- Ihmettelen, miten joillakin entisistä kansanedustajista on ylipäänsä pokkaa
käyttää sopeutumiseläkettä
tällä tavoin väärin! Immonen

kommentoi.
Hänen mukaansa useat sopeutumiseläkettä saavat pyrkivät käyttämään järjestelmää hyväksi ja edistämään
omia henkilökohtaisia taloudellisia etujaan veronmaksajien kustannuksella.

Kansanedustajuus
ei tee työkyvyttömäksi
Kansanedustaja Jari Ronkainen näkee asiassa jopa
eduskunnan luotettavuutta
heikentäviä tekijöitä.
- Poliitikkojen arvostus ei
alun perinkään ole ollut kovin korkealla tasolla ymmärrettävistä syistä, mutta tämä
rapauttaa kansan luottamusta entisestään, Ronkainen
huomauttaa.
Ronkainen muistuttaa, että
on esimerkkejä, joissa sopeutumiseläkettä voi nauttia jopa monta kymmentä
vuotta.
- Ei kansanedustajuus sentään ketään invalidiksi tai
muutoinkaan työkyvyttömäksi tee. Työhaluttomaksi
ehkä, jos saa tuollaisia summia tekemättä mitään.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Lakien vaikutus lapsiin tutkittava aina
EDUSKUNNASSA käytiin lähetekeskustelu kaikkien aikojen ensimmäisestä lapsiasiavaltuutetun
kertomuksesta eduskunnalle.
Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio piti lapsiasiavaltuutetun kertomusta erittäin
tärkeänä ja ansiokkaana. Kertomus sisälsi hallituksille kovaakin
kritiikkiä, mutta Tavio korosti pu-

heessaan, että puolueiden tulee
keskittyä yhteiseen päämäärään:
lasten etuun, joka pitää sisällään
huolenpidon, turvallisuuden ja
oikeuden lapsuuteen.
Tavio toteaa, että lapsia koskevien lakien vaikutus lapsiin on
aina tutkittava lainvalmistelussa.
Tämän vuoksi hän kerää nyt nimiä toimenpidealoitteeseen, jot-

ta lapsivaikutusarviointi tehdään
aina. Aloite on kerännyt allekirjoituksia jo kaikista eduskuntaryhmistä.
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Ei ihme, että Helsingin Diakonissalaolevia:
haluaa auttaa laittomasti maassa

Myy asumispalveluja
kaupungille ja saa
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Diakonissalaitoksen organisaatio on huomattava toimija maahanmuuttajille sekä
laittomasti maassa oleville suunnattujen
sosiaali- ja majoituspalvelujen sektorilla,
jonka tuottamien palvelujen maksajia ovat
lähinnä julkisyhteisöt kuten kunnat.
HELSINGIN Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Marja
Pentikäinen esitti äskettäin
kaikille maassa laittomasti oleville työperusteista oleskelulupaa.
- Ei ole kenenkään etu, että
ihmiset katoavat maan alle.
Ratkaisuna esitän, että Suomessa hoidetaan nopeasti paperittomille työlupaperusteiset oleskeluluvat. Näin
pystymme vähentämään yhteiskunnassa monia muita
kustannuksia ja ennen kaikkea ihmisten turhautumista,
epätoivoa ja toimettomuutta.
Paperittomille avautuu mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja he voivat ottaa vastuun omasta elämästään ja
toimeentulostaan, Pentikäinen esitti Kauppalehdessä
julkaistussa mielipidekirjoituksessa.
Hän käytti kirjoituksessa
vanhoja latteuksia mainitessaan kuinka Suomessa olisi
monilla aloilla kasvava työvoimapula. Pentikäisen mukaan paperittomat myös voisivat olla Suomelle käänteen
tekevä ”voimavara”.

Helsinki on
Diakonissalaitoksen
merkittävä asiakas
Pentikäisen puheet on helppo ymmärtää, kun huomioidaan hänen taustayhteisönsä

Vuonna 2017
on Helsinki
on ostanut
Diakonissalaitokselta
noin 700 000
eurolla alaikäisten
turvapaikanhakijoiden
asumispalveluita.
asema. Diakonissalaitoksen
organisaatio on huomattava toimija maahanmuuttajille
sekä laittomasti maassa oleville suunnattujen sosiaali- ja
majoituspalvelujen sektorilla,
jonka tuottamien palvelujen
maksajia ovat lähinnä julkisyhteisöt kuten kunnat.
Diakonissalaitos on säätiömuodossa toimiva kokonaisuus. Diakonissalaitoksen tytäryhtiöt tarjoavat erilaisia
sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja.
Suomen Uutisten selvityksen perusteella Helsingin
kaupunki on Diakonissalaitoksen merkittävä asiakas.
Helsinki ostaa vuosittain
suurilla summilla palveluja
Diakonissalaitokselta. Lisäksi
Helsinki myös jakaa säätiölle
tukirahaa.
- Vuonna 2017 on Helsinki on ostanut Diakonissa-

Diakonissalaitos
on hakenut avustusta eri
toimintamuotoihin
laitokselta noin 700 000
eurolla alaikäisten turvapaikanhakijoiden asumispalveluita. Lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle on
myönnetty sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksia
käytettäväksi vuosina 2016 ja
2017, kertoo Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari.

Avustussummat
nousussa
Ostettujen asumispalvelujen lisäksi Helsinki myönsi
vuonna 2016 Diakonissalaitokselle kolme sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta.
Näiden yhteissumma oli 614
000 euroa.
Summasta kohdennettiin
hätämajoituksen avustukseen
94 000 euroa ja liikkuvan väestön sekä paperittomien päiväkeskuksen Hirundon toimintaan noin 150 000 euroa.
Vuonna 2017 myönnetty

avustussumma oli jo kasvanut
843 500 euroon. Siitä kohdennettiin hätämajoitukseen
noin 300 000 euroa sekä Hirundon pyörittämiseen noin
150 000 euroa.
- Diakonissalaitos on hakenut avustusta eri toimintamuotoihin. Useita käyttötarkoituksia sisältävissä
avustuspäätöksissä on Diakonissalaitokselle annettu vapaus tarkentaa kuhunkin tarkoitukseen käytettävä summa
vuoden aikana. Tämä siksi, että toiminnassa voitaisiin
joustaa vuoden aikana muuttuvien tarpeiden mukaisesti,
Pajari kertoo.
Suomeen on viime vuosina kertynyt paljon ihmisiä,
joilla ei eri syistä ole laillista oikeutta oleskella Suomessa. Tällaisia ovat esimerkiksi
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, jotka
päätöksen saatuaan eivät ole
poistuneet maasta, vaan ovat
jatkaneet oleskeluaan Suo-

messa.
Useat kolmannen sektorin
toimijat ja muut tahot järjestävät tälläkin hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä
majoituspalveluja tällaisille
henkilöille.
Edellinen sisäministeriön
kansliapäällikkö Päivi Nerg
on suhtautunut kielteisesti ilman oleskelulupaa Suomeen
jääville tarjottavaan hätämajoitukseen.
- Hätämajoitus antaa ihan
vääränlaisen viestin. Toivoisin, että koko yhteiskunta
viestisi, että näiden ihmisten
kannalta on huomattavasti
parempi, että he löytävät paluun kotiin, Nerg sanoi Sunnuntaisuomalaisen haastattelussa.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tyrmää Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Pentikäisen
haaveet laittomasti maassa
oleville ihmisille annettavista
työlupaperusteisista oleske-

Tavio: Miksi Sipilän hallitus tuhoaa
huipputulosta tekevän VR:n?
VIIME viikolla julkaistut talousluvut
kertovat VR Groupin kannattavuuden
jatkavan kasvuaan. Matkustajamäärät
ovat kasvaneet 8 % ja konsernin liikevaihto kasvoi 5,5 % tuottaen liikevoittoa kaikissa toiminnoissa.
- VR maksoi valtiolle toissa vuodelta osinkoa 90 miljoonaa ja viime vuodelta määrä nousi sataan miljoonaan.
Verot ja maksut mukaan lukien VR
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maksoi valtiolle viime vuonna 566,5
miljoonaa euroa. Kuinka moni veroparatiisiyhtiö tekee saman? Ei yksikään, kommentoi VR:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, perussuomalaisten
kansanedustaja Ville Tavio.
Tavio on huolissaan suomalaisen junaliikenteen tulevaisuudesta, sillä hallitus päätti purkaa VR:n toiminnot osiin
ja edistää ulkomailta tulevaa kilpailua.

- Miten voi olla Suomen kansallisen
edun mukaista tuhota toimiva kansan
omistama liiketoimintamalli? Toki VR:n
matkustajaliikenteessä on aina parannettavaa, kuten toisinaan aikatauluissa
pysyminen pitkillä reiteillä. Olen kuitenkin varma, että Sipilän hallituksen
ajama monen junayhtiön malli pikemminkin heikentää täsmällisyyttä kuin
parantaa sitä.

Helsingin Diakonissalaitoksen
toimialajohtaja
Marja Pentikäisen
mielestä laittomasti maassa oleville
pitäisi myöntää
työperusteiset
oleskeluluvat.

”Irtisanoudun
feminismistä
once and for all.”

Huhtasaari tervasi feministit naistenpäivän aattona:

Puolustivat ennen naisten oikeuksia,
nyt vihaavat valkoista miestä
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sanoo olevansa lopen kyllästynyt nykyajan feminismiin, jota hän pitää pelleilynä. – Feministit ovat
luoneet hirviön, jota ei hallitse enää kukaan.
luluvista.
- Herää kysymys, mihin
koko kallista turvapaikkaprosessia tarvitaan, jos
kaikille kielteisen päätöksen saaneille annetaan työperusteinen oleskelulupa.
Eikö olisi helpompaa antaa
suoraan kaikille maahan
laittomasti tuleville työperusteinen oleskelulupa, ts.
lopettaa maahanmuuttokontrolli kokonaan, Hallaaho kirjoittaa Facebookissa.
- Perussuomalaisilla on
selkeä linja: Kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat on otettava säilöön, kunnes he poistuvat
vapaaehtoisesti maasta tai
heidät voidaan pakkokeinoin palauttaa kotimaahansa. Tätä mieltä on tutkitusti myös suurin osa Suomen
kansasta, Halla-aho muistuttaa.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVA LEHTIKUVA

ENNEN oli normaalia olla lukuisilla eri tavoilla nainen, nykyään
keksitään uusia sukupuolia. Aiemmin feminismi ajoi naisten
oikeuksia, nykyään se on pystyttänyt vihan barrikadit, jonka
kohteena on valkoinen kristitty mies, lataa perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari.
- Feminismi halveksii juutalais-kristillistä kulttuuria, mutta islamilaisesta kulttuurista ollaan täysin vaiti. Tai oikeastaan
jopa puolustetaan naisten oikeutta käyttää huivia, samaan
aikaan kun islamilaisissa maissa
jopa miehet ovat protestina pitäneet huivia sympatiseeratakseen naisia.

Huivi osoittaa naisen
paikan
Esimerkkinä hän mainitsee
ruotsalaiset feministipoliitikot,
jotka laittoivat huivin päähän
Iranin valtiovierailulla.
- Suomessa päiväkodissa 4-vuotiaalla tytöllä on hui-

vi päässä, eikä kukaan kyseenalaista sitä. Mielestäni huivin
tarkoitus on osoittaa naisen
paikka. Onneksi sentään Tanska
aikoo kieltää burkat.

”Suomessa
päiväkodissa
4-vuotiaalla
tytöllä on huivi
päässä, eikä
kukaan kyseenalaista sitä.”

Sananvapautta ei sallita
Huhtasaaren mielestä feministit ovat marssittamassa meitä uuteen maailmaan, jossa ei
ole sananvapautta. Ammattisanat pitää vaihtaa ja kieli pitää
muuttaa.
- Kanadan pääministeri kavahti sanaa mankind, se pitää korvata sanalla peoplekind. Paul
Watson pohti videoblogissaan:
”Tuleeko Guy Mansonin tilalle
person personperson.” Älä käytä Kanadassa väärää pronominia, koska siinä ei selittelyt auta.
Se on sakot, siis ensikertalaisille, seuraavalla kerralla kalterien taakse? Huhtasaari kirjoittaa
blogissaan.
- Presidentinvaalien aikana
toimittaja Timo Haapala kritisoi
Tuula Haataista. Naistoimittaja
veti naiskortin esiin ja ilmoitti,

että ei ollut soveliasta arvostella Haataista. Haapala kummasteli ja sanoi, että paljon kovempaa hän on Huhtasaarta lyönyt.
Siihen naistoimittaja kiiruhti sanomaan, että no, kyllähän asiasta saa sanoa. Haapala jatkoi,
että näköjään feministien mielestä Huhtasaari on vapaata riistaa, mutta Haatainen ei. Tarjosin Haapalalle kahvit, koska hän
puhkaisi yhden kuplan.

Feministipuolue
SDP ärähti
Huhtasaari kirjoittaa feministien tarttuvan hänen jokaiseen
kommenttiinsa täysistunnossa, kun hän puhuu islamilaisen
kulttuurin leviämisestä.
- Toin esiin Ruotsissa tapahtuneen oikeuden päätöksen, jos-

sa tuomio perustui sharia-lakiin.
Muslimimies vapautettiin vaimonsa pahoinpitelystä, koska
sharia-lain mukaan naisen olisi pitänyt pitänyt hoitaa asia suvun kesken, eikä mennä poliisille.
- Rakkaus- ja feministipuolue
demarit ärähtivät täysistunnossa, eivät suinkaan siksi, että olisivat olleet huolissaan islamilaisen kulttuurin leviämisestä
Pohjoismaissa, vaan siksi, että
Huhtasaari pilaa poliittisen kulttuurin puheillaan.

”Irtisanoudun
feminismistä”
Huhtasaaren mukaan kiellettyjä sanoja ja aiheita tulee koko
ajan lisää, eli vihapuhepoliiseille riittää töitä.
- Politiikassa on muotia vaatia poliitikkoja irtisanoutumaan
milloin mistäkin, nyt on mennyt
tovi, eikä kukaan ole vaatinut
minua irtisanoutumaan mistään. Teen sen nyt pyytämättä,
irtisanoudun feminismistä once
and for all. Suomi takaisin kohti
terveempää tasa-arvoa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset: Suomalaista
maataloutta puolustettava
MAA JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA
käsitteli komission tiedonantoa tulossa
olevasta, monia epävarmuustekijöitä sisältävästä yhteisen maatalouspolitiikan
kokonaisuudistuksesta.
Perussuomalaisten edustaja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa,
vaatii, että Suomi taistelee neuvotteluissa maataloustuotantonsa puoles-

ta eikä jää vellihousuksi neuvottelupöydässä.
- Suomen on neuvotteluissa varmistettava, että koko maassa pystytään
harjoittamaan maataloutta tulevaisuudessakin. Muiden muassa nuoret viljelijät sekä pienten tilojen tarpeet on otettava jatkossa paremmin huomioon.
Tulevaisuudessa tulee huolehtia myös
siitä, että sukupolvenvaihdoksia tiloilla

joustavoitetaan, Elomaa painottaa.
- Toisaalta maatalouden osalta olemme huolissamme siitä, että hallitus on
ollut varsin passiivinen unionin suuntaan vaikuttamisessa. Meidän on vaadittava, että ruoan alkuperätiedot
saadaan selkeästi esille. Tämä on kuluttajienkin näkökulmasta tärkeää, jotta
he voivat vielä nykyistä paremmin valita kaupan hyllystä kotimaista ruokaa.
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STEA kylvi monikulttuurisuuteen
kymmeniä miljoonia

Syöpälasten ja
kehitysvammaisten
perheet jäivät
ilman avustuksia
Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus jakaa veikkausvoittovaroista vuosittain kymmeniä miljoonia maailmanparannukseen ja monikulttuuriin.
Monelta yleishyödylliseltä järjestöltä
tuki jää tänä vuonna saamatta.
VARSINAIS-SUOMESSA
toimivan Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen
puheenjohtaja Jari J. Laiho
on pettynyt Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) päätökseen
olla myöntämättä yhdistykselle haettua 250 000 euron
avustusta.
Vanhustenkotiyhdistys oli
hakenut tälle vuodelle avustusta käynnistääkseen päivätoiminnan muistisairaan
omaishoidettavan kuntoutuksen tueksi ja omaishoitajan
työssäkäynnin mahdollistamiseksi Salon alueella.
- Tarkoituksemme oli hankkia toimitilat ja työntekijä
sekä käynnistää vertaistukiryhmätoimintaa omaishoitajille. Pyrkimyksemme on
laaja-alainen omaishoitajien
tuki, johon kuuluu myös esimerkiksi omaishoitajien byrokratiassa auttaminen, Laiho sanoo.

Hengähdystauko
omaishoitajille
Halikon vanhustenkotiyhdistys on erikoistunut muistisairaiden ympärivuorokautiseen hoitoon. Yhdistys myös
esimerkiksi vuokraa palveluasuntoja vanhuksille.
- Omaishoitajat voivat tuoda
hoidettavan omaisen meille
päivähoitoon siksi aikaa, että
omien asioiden hoitaminen
onnistuu. Omaishoitaja voi
esimerkiksi käydä pankissa,
kaupassa tai kampaajalla kun
hoidettava on sillä aikaa turvallisesti meidän seiniemme
sisällä, Laiho selventää.
Päivähoidon tarkoitus on
myöskin tukea ja ylläpitää
hoidettavan kuntoa.
Laihon mukaan STEA torppasi Halikon vanhustenkotiyhdistyksen hakemuksen
katsottuaan, että yhdistyksen
nykyinen toiminta on jo nyt
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niin lähellä sitä tarkoitusta,
mihin avustusta haettiin.
- Ihmettelen STEA:n päätöstä, koska yhdistyksemme ei tällä hetkellä tarjoa
omaishoitajille käytännössä
muuta palvelua kuin sen, että
hoidettavan omaisen voi tuoda meille kaupassakäynnin
ajaksi. STEA-avustuksella oli
tarkoitus laajentaa ja kehittää omaishoitajille tarjottavaa tukea.

”Avustus olisi
ollut tarpeen”
Omaishoitajat ovat henkilöitä, jotka hoitavat vanhusta,
vammaista tai sairasta henkilöä kotioloissa. Omaishoitajat
saavat pienen palkkion osana
omaishoidon tukea, jota voi
hakea kunnalta.
Omaishoitajan tehtävä on
raskasta ja vaatii ympärivuorokautisen sitoutumisen tehtävään. Halikon vanhustenkotiyhdistys aikoo kehittää
jatkossa omaishoitajien tukemista eri tavoilla, vaikka
STEA-avustusta ei nyt myönnettykään.
- Yhdistyksen toiminta pyörii lähinnä vuokra- ja palvelumaksutuloilla. Meillä ei ole
suoraa varainhankintaa. Tämän vuoksi avustus olisi ollut
tarpeen, jotta olisimme voineet tukea ja palvella työssäkäyviä omaishoitajia paremmin. Maailma ei silti tähän
päätökseen kaadu. Toimintamme jatkuu ja tulevaisuuden hankkeissa pyrimme löytämään keinoja työelämässä
olevien omaishoitajien tukemiseksi, Laiho sanoo.

Järjestöille tänä
vuonna 342 miljoonaa
STEA-rahaa
Tänä vuonna STEA jakaa
veikkausvoittovaroista 342
miljoonaa euroa erilaisille so-

Suomessa toimii
useita kymmeniä somali- ja
en
monikulttuurijärjestöjä, joid
toiminta on täysin sidoksissa
avustusvaroihin.

siaali- ja terveysalan järjestöille. Avustaminen perustuu
valtionavustuslakiin ja avustusasetukseen. Lisäksi avustushakemukset peilataan
vuosittaiseen toimeenpanosuunnitelmaan.
STEA:n palveluksessa olevat avustusvalmistelijat lukevat ja käyvät kaikki saapuneet
avustushakemukset läpi keskinäisen työnjakonsa mukaisesti. Kukin avustusvalmistelija tekee oman esityksensä
avustettavista kohteista.
STEA:n käsittelyn jälkeen
avustusehdotus luovutetaan
sosiaali- ja terveysministeriölle, minkä jälkeen varsinaisen päätöksen avustuksista
tekee sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).
Suurimmat tuensaajat olivat
viime vuonna ja myös tänä
vuonna Y-säätiö, joka sai nyt
runsaat 6,5 miljoonaa euroa
sekä Ensi- ja turvakotien liitto, jolle myönnettiin nyt 5,4
miljoonaa euroa.

Somaliliitolle muhkeat
221 000 euroa
Suomen Uutisten selvityksen perusteella STEA jakaa
vuosittain kymmeniä miljoonia euroja järjestöille, joiden
toimintaa ja tuloksia on melko hankalaa arvioida. Suomessa toimii esimerkiksi
useita kymmeniä somali- ja
monikulttuurijärjestöjä, joi-
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den toiminta on täysin sidoksissa avustusvaroihin.
Monivuotinen avustuksen
saaja on esimerkiksi Suomen
somalialaisten liitto (somaliliitto), joka saa tälle vuodelle
kahteen kohteeseen 221 000
euroa. Varat on tarkoitettu
käytettäväksi muun muassa
järjestön jäsenjärjestöpalveluiden, edunvalvonnan, viestinnän ja tapahtumien toteuttamiseen.
Käytännössä avustuksista
suuri osa menee somaliliiton
henkilöstökuluihin eli työntekijöiden palkkoihin ja palkan sivukuluihin.

Omaishoitajat pettyivät
myös Laukaassa
Useat järjestöt taas jäävät
vuodesta toiseen STEA-avustuksen ulkopuolelle. Yksi
niistä on Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry, joka haki
yhdessä toisen omaishoitoyhdistyksen kanssa varoja
omaishoitajien ohjaamiseen
käyttämään tietotekniikkaa
asioiden hoidossa ja tiedonvälityksessä.
Laukaan omaishoitajien hakema 95 100 euron avustus
oli siten tarkoitus jakaa kahdelle yhdistykselle. STEA ei
myöntänyt avustusta. Yhdistys haki viime vuonna avustusta samaan tarkoitukseen,
jolloin kyseessä oli pienempi summa. Tuki jäi myös tuol-

Tänä vuonna
STEA jakaa
veikkausvoittovaroista 342
miljoonaa euroa
erilaisille sosiaalija terveysalan
järjestöille.
loin saamatta.
Laukaan omaishoitajien sihteeri Aira Korhonen pettyi
päätökseen.
- STEA:ssa ei ehkä ymmärretä, että ”kehä kolmosen” ulkopuolella Suomessa on paljon henkilöitä, joilla ei ole
mobiililaitetta tai tietokonetta, joten tämän tyyppisen ohjaamisen järjestäminen on
tärkeää omaishoitajille, Korhonen sanoo.
Hän katsoo, että STEA on
pitkälti keskittynyt tukemaan
suuria hankkeita, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla.
- Kokemuksemme mukaan
pienellä yhdistyksellä on
huonot mahdollisuudet saada
avustusta. Ymmärrystä toiminnallemme ei ole ollut.
Pienistä yhdistyksistä avustusta heltisi kuitenkin Pohjois-Karjalassa toimivalle
Lieksan Somaliperheyhdistys ry:lle, joka haki ja sai 120
000 euroa maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten ja

Kansalaisaloite etenee eduskuntaan

“Päätöksen
perustelut jäivät
hieman kysymysmerkiksi.”

Vakuutuslääkäreiden
mielivalta halutaan lopettaa
Vakuutuslääkäreitä koskeva kansalaisaloite on saanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloite on sisällöltään samansuuntainen kuin kansanedustaja Jari Ronkaisen viime vuoden marraskuussa jättämä
lakialoite, niin kutsuttu ”Lex Ronkainen”.
NIIN kansalaisaloitteessa kuin Jari
Ronkaisen lakialoitteessakin vaaditaan poistettavaksi vakuutus- ja
eläkelaitosten lääkärien mielivaltaista oikeutta kumota potilasta hoitavien lääkärien lausuntoja edes potilasta näkemättä. Tämä
epäkohta on kalvanut kansalaisten ja perussuomalaisten oikeustajua jo pitkään.
- Kansalaisaloite on valtava voimannäyttö suomalaisilta ja osoitus siitä, että vääryys halutaan
korjata. Ei voi olla kuin tyytyväinen aloitteen etenemisestä eduskunnan käsittelyyn, kun itse olen
toiminut eräänlaisena äänitorvena
asian tiimoilta, Ronkainen toteaa.

Asia kaivanut
mieltä jo pitkään

turvapaikanhakijoiden vapaaehtois- ja vertaistoiminnan
kehittämiseen sekä kaikille
avoimeen matalan kynnyksen
toimintaan.

Vammaisille ei
heltynyt tukea
Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry pyysi STEA-avustusta yhdistyksensä toimitilan kalusteiden
ja ICT-laitteiden hankintaan.
Tähän olisi tarvittu vain 9
000 euroa, mutta avustusta ei
myönnetty.
Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö haki 53 951 euron
avustusta järjestääkseen kuvapohjaisia verkkokursseja
kehitysvammaisille nuorille ja
aikuisille, mutta STEA torppasi hakemuksen.
Vammaispalvelusäätiö oli
hakenut myös viime vuonna tukea kehitysvammaisten
nuorten ja aikuisten osallisuuden tukemiseen digitaalisen sosiaalisen median työkaluilla. Rahat jäivät tällöinkin
saamatta.

Syöpälasten
vanhemmat etsivät
uutta rahoituskanavaa
SYLI ry on syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys, jonka toiminnan
piiriin kuuluvat kaikki Tampereen yliopistollisessa sai-

raalassa (TAYS) hoitoa saavat
lapset ja heidän perheensä.
SYLI ry:n toiminta on vapaaehtoistyötä, joten yhdistys oli hakenut STEA:lta 123
000 euron avustusta kurssien
järjestämiseen syöpähoidoista toipuvien lasten perheille TAYS:n toimialueella. Tähän tarkoitukseen avustusta
ei kuitenkaan saatu.
Yhdistyksen hallituksen sihteeri Mia Allonen sanoo, että
STEA:n päätöksestä oli hankala lukea, miksi avustusta ei
myönnetty.
- Olen lukenut päätöksen,
mutta sen perustelut jäivät
hieman kysymysmerkiksi. Siitä huolimatta aiomme hakea
avustusta myöhemmin uudelleen. Hakemusta pitänee
miettiä sisällöllisesti. Kursseja emme toistaiseksi voi nyt
järjestää, ellemme löydä uutta rahoituskanavaa, Allonen
sanoo.

Monien hakemuksien
sisältö vaikeaselkoinen

johdon koulutukseen. Hakemusta perusteltiin muun
muassa tarpeella luoda yhtenäinen islamin tulkinnan
opas turvallisuudesta, tyttöjen ympärileikkauksesta
ja pakkoavioliitoista.
Vantaan Nicehearts ry
haki 228 427 euron avustusta maahanmuuttajataustaisten naisten sosiaaliseen vahvistamiseen
kokonaisvaltaisen palveluohjauksen, vertaisryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan avulla.
Yhdessä-yhdistys haki
160 000 euron avustusta,
joka oli tarkoitus käyttää
kahdensuuntaista kotoutumista tukevan monikulttuurisen matalan kynnyksen toimipisteen ylläpitoon
sekä arkea ja työelämämahdollisuuksia tukevan
avoimen ryhmätoiminnan toteuttamiseksi Varissuolla.
Familia ry:n STEA-avustushakemuksesta selviää,
että yhdistys halusi käyttää
170 000 euroa monikulttuurisen toiminnan koordinointiin, johon kuuluisi
muun muassa kulttuurienvälistä kanssakäymistä ja
kaksisuuntaista kotoutumista edistävää toimintaa.

STEA vastaanottaa vuosittain valtavasti hakemuksia eri
järjestöiltä, joiden esittämät
käyttötarkoitukset haetulle
avustukselle ovat vaihtelevia.
Jotkut hakemukset ovat sisällöltään melko erikoisia tai vaikeasti ymmärrettäviä.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVA LEHTIKUVA
Somaliliitto haki tälle vuodelle 129 000 euron avustusta
imaamien sekä moskeijoiden

Kansalaisaloite pureutuu samaan ongelmaan kuin perussuomalaisten lakialoite, eli vakuutuslääkärien mielivaltaan. On
käsittämätöntä, että vakuutuslääkäri voi evätä potilaan oikeuden
korvauksiin, kuntoutukseen tai
työkyvyttömyyseläkkeeseen vastoin hoitavan lääkärin diagnoosia
ja potilasta näkemättä.
- Itse olen ollut tätä lakia vastaan jo kauan ennen kuin edes
lähdin politiikkaan. Laki muuttui
vuonna 2004, ja muistan jo vuonna 2005-2006 puhuneeni asiasta
työpaikan kahvitunneilla, että eihän tämän näin pitäisi mennä. Valtakunnan tasolla olen kamppaillut tämän epäkohdan parissa siitä
lähtien kun vuonna 2015 tulin valituksi eduskuntaan, Ronkainen
muistelee.

Saara Auvisen tapaus
oli viimeinen niitti
Lain epäoikeudenmukaisuus oli
häirinnyt Ronkaista pitkään, ja asia
palasi mieleen aina kun julkisuuteen vähän väliä nousi ikäviä esimerkkitapauksia vakuutuslääkärien mielivallan uhreiksi joutuneista
kansalaisista, usein rakennusalan
ihmisistä tai urheilijoista. Viimeinen sytyke oli pari vuotta sitten
julkisuuteen noussut Saara Auvi-

sen tapaus.
- Saara oli nuori hevosalan yrittäjä, joka putosi hevosen selästä ja vammautui vaikeasti, mutta
ei saanut oikea-aikaista kuntoutusta vakuutusyhtiön lääkärin kiistettyä diagnoosit. Oli ikävä nähdä,
että nuori ihminen, joka selvästi
olisi halunnut päästä takaisin työelämään jäänee nyt pysyvästi työkyvyttömäksi vakuutuslääkärin
mielivallan takia. Se oli minulle viimeinen niitti, että tähän asiaan on
nyt puututtava ja rajulla kädellä,
Ronkainen sanoo.

Kaikista puolueista
löytynee tahtoa asioiden
muuttamiseksi
Saara käy edelleen omaa taisteluaan vakuutusyhtiötä vastaan,
eikä hänen tilanteensa ole millään
lailla parantunut. Auvisen lisäksi Ronkaisen pöydällä on muitakin
surullisia tapauksia, joissa ihmisten oikeus korvauksiin tai kuntoutukseen on mielivaltaisesti evätty, tai sitten heitä on roikotettu
löysässä hirressä jopa kymmenen
vuotta muka työkykyisenä.
Kaikki he ovat joutuneet ottamaan käyttöön koko keinovalikoimansa miettiessään, miten saisi
oikeuden omalta kohdaltaan toteutumaan.
- Kansalaisaloitteen eteneminen
eduskunnan käsittelyyn on siinä mielessä mielenkiintoista, että
omaa lakialoitettani ei vielä ole
ehditty käsittelemään. Kun pöydällä lepää vielä muitakin samaa
aihetta koskevia aloitteita, on kiinnostavaa nähdä, käsitelläänkö ne
käsi kädessä.
- Minulla on sellainen tuntuma,
että kaikista puolueista löytyy halukkuutta asian muuttamiseksi, vain keinoista on jonkin verran
erimielisyyksiä. Sen vuoksi uskon,
että juuri tämä kansalaisaloite voisi olla se sytyke, jonka avulla tämän prosessin saisi vietyä vauhdilla eteenpäin, Ronkainen arvelee.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

Kansanedustaja Jari Ronkainen hakee oikeutta vakuutuslääkäreiden kanssa vuosia taistelleelle Saara Auviselle.
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Helsinkiläinen Pirjo elää kädestä
suuhun korkean vuokran takia

“Ruokaan ei jää
enää rahaa.”

Asumiseen menee suurin osa
Erityisesti yksinasuvien elämänlaatu kärsii
korkeiden vuokrien takia. Pirjo Seppä, 69,
tekee vapaaehtoistyötä, mutta joutuu itsekin
miettimään joka kuukausi, jääkö elämiseen
rahaa.
PIRJO on asunut kaksiossa Helsingin Vuosaaressa 17
vuotta. Asunnon vuokra on
nyt 750 euroa ja sen omistaa
Helsingin kaupunki.
- Silloin kun muutin tähän,
vuokra taisi olla 600 markkaa. Se on siis noussut seitsemänkertaiseksi.
Vuokra vie Pirjon tuloista yli puolet. Hän saa merimieseläkettä 900 euroa, kansaneläkettä 200 euroa ja
asumistukea 200 euroa, eli
yhteensä 1300 euroa.
- Yksinasuvalla menee aika
iso osa rahasta vuokraan.

Vapaaehtoistyön
kautta ruoka-apua
Kun Pirjo on maksanut

vuokran, loppurahalla pitäisi
maksaa sähkölasku, puhelinlasku, vakuutukset, lääkkeet
ja auto, jota ilman Pirjo ei tulisi toimeen.
- Olen niin monta vuotta
elänyt kädestä suuhun, etten
laske menoja tarkkaan. Ruokaan ei kuitenkaan enää jää
rahaa. Teen vapaaehtoistyötä,
josta saan sitten itsekin ruoka-avustusta.
- Moni varmasti ajattelee,
että minun pitäisi muuttaa
yksiöön. Ja varmasti vuokra laskisi muutaman satasen,
mutta samalla menisi asumistuki. Olen tämän monta kertaa laskenut. Ja sitä paitsi,
eikö minulla ole oikeus erilliseen makuuhuoneeseen,
vaikka olenkin vähätuloinen?

Pirjo miettii.

Vammautuminen
esti oman asunnon
ostamisen
Pirjo vammautui pahasti
alle 30-vuotiaana sisäisen aivoverenvuodon takia, eikä ole
sen jälkeen voinut tehdä töitä kunnolla. Omaan omistusasuntoon ei ole ollut mahdollisuutta.
- Elämä katkesi vammautumisen jälkeen ja kaikki piti
rakentaa ihan alusta.
Samalla, kun vuokrat ovat
vuosien aikana nousseet, Pirjon tulot ovat laskeneet. Vammautumisen jälkeen Pirjo
teki töitä lautamiehenä käräjäoikeudessa ja tienasi siitä parisataa kuukaudessa.
Lisäksi Pirjo toimi talotoimikunnan puheenjohtajana ja
sai siitä noin satasen kuussa.
Kun ikä ja terveys alkoivat
olla esteenä työnteolle, Pirjo
jäi eläkkeelle.

- Nyt jos keksisin jotain ylimääräistä tuloa, en saisi asumistukea. Olen sitäpaitsi kohta jo 70-vuotias, joten en
edes haluaisi tehdä enää töitä. Olen sitä kuitenkin tehnyt
15-vuotiaasta asti ja ollut aina
tosi ahkera.

Rahallisesti köyhä,
henkisesti rikas
Pirjo tekee tänä päivänä
avustustyötä Vapaaseurakunnassa. Maanantaisin hän hakee ruokaa kaupoista ja vie
seurakuntaan, tiistaisin autetaan ruoan jaossa. Torstaisin
Pirjo tarjoilee kahvilassa, jonka asiakkaina ovat yksinäiset
ja ikäihmiset.
- Välillä mietin, että lopetan
tämän kaiken, mutta en sitten kuitenkaan pysty siihen.
Vaikka olen rahallisesti köyhä, olen henkisesti rikas.
- En yleensä kadehdi ketään,
mutta joskus olen kateellinen
niille, jotka asuvat esimerkik-

si meren rannalla ja saavat
nauttia kauniista maisemista.
Joskus myös harmittaa, kun
itsellä ei ole ollut mahdollisuutta ostaa omaa kotia, josta nyt voisin maksaa vain vastiketta.
Pirjo miettii, että jos vuokra
olisi vähän pienempi, rahaa
voisi laittaa sivuun ja ehkä
tehdä sillä joskus jotain kivaa,
elää omaa unelmaa.
- Välillä haaveilen siitä, että
muuttaisin jonnekin kauemmas, vaikka Iisalmeen, josta
saisi edullisesti omakotitalon.
Mutta sielläkö sitten eläisin
yksinäni? Kyllä se oma verkosto on niin tärkeä, ettei ilman sitä oikein halua olla.

Edullisia asuntoja
vanhuksille ja
yksinasuville
Pirjo myös pohtii, ymmärtävätkö eduskunnassa päättäjät
sitä, minkälaista yksinasuvan,
köyhän ihmisen elämä on.

Erityisopetuksen laiminlyönti voi johtaa
vakaviin ongelmiin
EDUSKUNNASSA käytiin koulutuksen tasa-arvoa koskeva välikysymyskeskustelu.
Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa otti
perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa esille muun muassa ryhmäkokojen
vaikutuksen oppimistuloksiin.
- Ryhmäkokojen lisäksi suurta huolta kunnissa aiheuttaa erityisopetuksen
kasvanut tarve, johon perussuomalaiset ovat kiinnittäneet jo aiemmin huomi-
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ota, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Sami
Savio.
Erityisopetuksessa siirryttiin muutama
vuosi sitten käytäntöön, jossa oppilaiden
tarvetta erityiseen tukeen arvioidaan
vuosittain. Tämä on johtanut pienryhmien vähenemiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamiseen tavallisiin perusopetusryhmiin.
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- Kun kunnat ovat joutuneet kamppailemaan kutistuvien opetusresurssien kanssa ja ryhmäkoot ovat kasvaneet,
ovat varsinkin poikien oppimisvaikeudet lisääntyneet. Koko luokan opetus
kärsii, jos opettajan aika kuluu vaikeista ongelmista kärsivän erityisoppilaan
auttamiseen. Tämä lisää opettajien kuormittumista ja voi johtaa lisääntyneisiin
sairaspoissaoloihin, huomauttaa Savio.

Mäkelä uskoo myös, että
asumistukien takia vuokrien nostaminen on helppoa
vuokranantajille.

Jani Mäkelä herättelee hallitusta

Vuokra-asuntojen korkeat hinnat
vaikuttavat matalapalkkaisiin aloihin
Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelän mielestä valtion tulisi
panostaa vuokra-asuntotuotannon kasvattamiseen.

tuloista

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Jani Mäkelä toimi parin
vuoden ajan jäsenenä valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoksessa.
- Erityisesti pääkaupunkiseudulla asumisen hinta on kohtuuton niin omistus- kuin vuokra-asuntojenkin osalta, ja tämä
korostuu yksinasuvilla. Pienten asuntojen kysyntä on suuri, ja siksi neliövuokrat yksiöissä
ja kaksioissa kohoavat, Mäkelä toteaa.

Palkka ja menot
eivät kohtaa

Kuvateksti Is voluptat faccusd aectibus et, sum, quiducium
debis del iur magnam et lat vel ipsandu ntiurer
- Minulla olisi sellainen parannusehdotus, että esimerkiksi kaupunki itse rakennuttaisi edullisia kaksioita
vanhuksille ja muille yksinasuville, sellaisia asuntoja, jotka eivät maksaisi niin paljon.
- Talot voisivat olla jossain
ihanalla paikalla, meren ran-

nalla. En ymmärrä, mistä on
tullut sellainen ajatus, että
köyhät eivät saisi nauttia ihanasta näköalasta. Miksi se on
vain rikkaiden etu?
QTEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Ongelma on sama myös maakuntien kaupunkikeskuksien läheisyydessä. Erityisesti
ikäihmisten on pakko muuttaa palveluiden lähelle, mutta siitä joutuu maksamaan kalliin hinnan.
- Periaatteessa työikäiset ihmiset voisivat muuttaa maakuntiin halvempien vuokrien perässä, mutta siellä ongelmana on
sitten se, ettei ole töitä.
Mäkelä toteaa, että vuokrien
kova hinta voi vaikuttaa matalapalkkaisten alojen työvoimapulaan.
- Hyvä esimerkki on lastentarhaopettajien palkasta noussut

”Onhan se
epäterveellinen
tilanne, kun jopa
työssäkäyvien
tuloista menee
puolet tai enemmän
vuokraan.”
keskustelu. Palkka ja menot eivät kohtaa, jonka vuoksi pätevää työvoimaa on hankala löytää.

Asumistuet
kasvattavat vuokria
Mäkelä uskoo myös, että asumistukien takia vuokrien nostaminen on helppoa vuokranantajille.
- Yksityiset ja isot vuokranantajat nostavat automaattisesti vuokria, koska he ajattelevat,
että Kela maksaa.
Vuokria nostetaan myös kysynnän mukaan: mitä enemmän asuntoja tarvitaan, sitä
kalliimmaksi neliöhinta muodostuu.
- Ongelma on tämän vuoksi varsin vaikeasti ratkaistavissa.
Uudisrakentamisen hintaa voi-

taisiin alentaa tinkimällä rakentamisnormeista, mutta myös
vanhojen rakennusten entisöiminen maksaa.

Työssäkäyvien tuloista
puolet vuokraan
Mäkelän mielestä uudisrakentamisessa pitäisi löytää kevennyksiä, kuten autopaikkojen,
parvekkeiden tai asuntokohtaisten saunojen vähentäminen.
- Tosin tämä on taas asuntojen
haluttavuuden kannalta huono asia. Valtiovallan tulee joka
tapauksessa panostaa vuokra-asuntotuotannon kasvattamiseen.
Luonnollisesti vähävaraiset
kärsivät eniten nykyisestä tilanteesta.
- Onhan se epäterveellinen tilanne, kun jopa työssäkäyvien tuloista menee puolet tai
enemmän vuokraan, eikä harrastamiseen tai sosiaaliseen elämään jää rahaa. Elämä on sitä,
että maksetaan vuokra, ja sitten
katsotaan, mitä jää jäljelle, Mäkelä sanoo.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
tuomiot kovenemassa
VIHDOINKIN saamme vastakaikua vaatimuksillemme lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden koventamiseksi. Vihdoinkin asia etenee, kiittää
kaksi lakialoitetta aiheesta tehnyt perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.
Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotti, että oikeusministeriössä laaditun arvion mukaan rikoslakiin voitaisiin lisätä uusi
säännös törkeästä lapsen raiskauksesta. Tä-

män lisäksi voitaisiin korottaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta.
- Päättäjänä olen odottanut asioiden etenemistä tuskastuneena. Niin hidasta asian
eteneminen täällä eduskunnassa on ollut.
Niille, joita nämä asiat koskettavat todellisesti ja jotka ovat joutuneet näiden tekojen kohteeksi oikeassa elämässä, odottaminen on kuitenkin ollut varmasti vieläkin

hirveämpää, Juvonen sanoo.
Oikeuskäsittelyjen aika näiden rikosten
kohdalla on myös asia, joka ministeri Häkkäsen tulisi nostaa Juvosen mielestä keskiöön.
- Tekojen uhrit varttuvat, jopa aikuistuvat oikeuskäsittelyjen ohessa, sillä käsittelyt voivat kestää vuosia. Se on kohtuutonta. Uhrit eivät pääse elämässään eteenpäin,
kun asiat ovat kuin avoimet haavat auki
koko ajan.
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Johan on opinnot Turun yliopistossa!

Tanssi mielenosoituksessa
- saat opintopisteitä
Turkulaiset opiskelijat järjestivät tanssiesityksen turvapaikanhakijoiden käännytyksiä vastustavassa mielenosoituksessa
Helsingin Rautatientorilla. Tanssiperformanssi kuului osasuorituksena sukupuolentutkimuksen opintoihin.
TURUN yliopiston ja Åbo
Akademin opiskelijoille viime keväänä järjestetyn sukupuolentutkimuksen kurssin
opintojen osana opiskelijoille
tarjoutui mahdollisuus osallistua Stop Deportations –
mielenosoitukseen Helsingissä. Mielenosoituksissa
vastustetaan turvapaikanhakijoiden käännytyksiä. Myös
Facebookissa toimii Stop Deportations –ryhmä.
Suomen Uutiset sai haltuunsa sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen kuuluvan Ruumiilliset käytännöt
–kurssin opinto-ohjelman,
josta ilmenee, kuinka turkulaisille yliopisto-opiskelijoille oli varattu yksi päivä mielenosoitukseen osallistumista
varten.
Opiskelijat siirtyivät Turusta Helsinkiin bussikuljetuksella, missä heidän piti
osallistua Stop Deportations
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–mielenosoitukseen Helsingin Rautatientorilla.

Mielenosoitus
osa kurssia
Opinto-ohjelmasta selviää, kuinka mielenosoitukseen
osallistumiseen oli varattu aikaa kaksi tuntia. Sukupuolentutkimuksen opiskelijoita ohjeistetaan osoittamaan
mielenosoittajille tukea ja
karkeloimaan yhdessä heidän
kanssaan. Opiskelijoita kehotetaan järjestämään improvisoitu tanssiesitys, johon tulee
kutsua mukaan myös mielenosoittajia.
Opiskelijoita pyydetään
mielenosoituksessa ”kokeilemaan kehojaan” ja ”heijastamaan kokemuksen kehittymistä” julkisessa tilassa.
Ruumiilliset käytännöt –
kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopis-

te vastaa tavallisesti noin 27
tunnin opiskelua. Tiedossa ei
ole, kuinka suuren osan kurssisuorituksesta muodostaa
mielenosoituksessa tanssiminen. Opiskelijoita pyydetään
myös kirjoittamaan lyhyt
opintopäiväkirja mielenosoitukseen osallistumisesta, jossa opiskelijan tulisi kirjoittaa
omista kokemuksistaan.
Kurssin oheislukemistona opiskelijoille tarjotaan
Judith Butlerin essee nimeltään Bodies in Alliance.
Butler on tunnettu amerikkalainen sukupuolentutkimuksen akateemikko ja feministi. Kirjassaan Hankala
sukupuoli Butler väittää, ettei sukupuoli ole biologinen
ominaisuus, vaan jokaisen sukupuolta tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä. Butlerin
mukaan ei ole syytä olettaa, että sukupuolia olisi vain
kaksi.

Vastuuopettajat eivät
halua vastata
Kurssin vastuuopettajiksi on merkitty sukupuolentutkimuksen professori Salla
Tuori Åbo Akademista sekä
yliopistonlehtori Taru Leppänen Turun yliopistosta.
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Suomen Uutiset lähetti Salla Tuorille useita sähköposteja, joissa kysyimme lisätietoja sukupuolentutkimuksen
kurssista sekä siitä, miten
mielenosoituksessa tanssiminen tukee opiskelua. Tuori
ei aluksi halunnut kertoa aiheesta enempää, mutta kommentoi lopulta lyhyesti.
– Vierailut ovat aina vain
pieni osa mitä tahansa kurssia ja mikä tahansa vierailu
ja siellä opittu nivotaan osaksi relevanttia kirjallisuutta ja
sitä reflektoidaan tavalla tai
toisella (kirjallisesti/suullisesti), Tuori kirjoittaa vastauksessaan.

Yliopistonlehtori
paiskaa ”luurin
korvaan”
Leppänen ei halunnut puhelimitse kertoa aiheesta enempää, vaan hän ensin
paiskaa ”luurin korvaan”, kun
Suomen Uutiset kysyy asiasta. Myöhemmin Leppänen
kertoo lyhyesti sähköpostitse Ruumiilliset käytännöt –
kurssista.
- Kurssi sisältyi vapaaehtoisena kurssina Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen
ja Åbo Akademin genusve-

Sukupuolentutkimus on
kiistelty oppiaine,
jota voidaan
pitää myös
poliittisena
ideologiana.
tenskapin opetusohjelmiin.
Kurssi oli suunnattu kandivaiheen opiskelijoille, Leppänen kertoo.
Hänen mukaansa Ruumiilliset käytännöt -kurssi on
mahdollista suorittaa myös
tänä keväänä, mutta tällä kertaa opiskelijoiden ei tarvitse
tanssia mielenosoituksessa.
- Kurssin sisältö on tänä
vuonna erilainen.

Sukupuolentutkimus
on kiistelty oppiaine
Sukupuolentutkimus on
kiistelty oppiaine, jota voidaan pitää myös poliittisena ideologiana. Sukupuolentutkimuksen lähtökohta
on kriittinen suhtautuminen patriarkaaliseen ja sukupuolten hierarkkista suhdetta ylläpitävään järjestykseen.

”Nyt näyttää
siltä, että vihervasemmistolainen politiikka
tunkeutuu yliopistoissa jo oppilaaksi ottamisen vaiheeseen,
ja aivopesu voi
alkaa.”

Ronkainen vaatii politikointia pois yliopistoista

Olisiko Rajat kiinni
-mielenosoituksesta saanut
opintopisteitä - tuskin!
- Millä tavalla mielenosoituksiin osallistuminen liittyy mitenkään yliopistojen
opetustehtävään, saati sukupuolen tutkimiseen? kysyy perussuomalaisten
kansanedustaja Jari Ronkainen.

Sukupuolentutkimus kyseenalaistaa perinteiset sukupuolinormit.
Tällä hetkellä sukupuolentutkimusta voi opiskella ainakin Helsingin, Tampereen,
Turun, Jyväskylän ja Lapin
yliopistoissa.
Sukupuolentutkimuksen menetelmiä tai tutkimuksen kohdetta on asiaan
perehtymättömän hankala ymmärtää. Turun yliopiston opetusohjelman mukaan Ruumiilliset käytännöt
–kurssilla tarkastellaan tiedon tuottamista ruumiillisten
käytäntöjen kautta. Kurssi sisältää sekä teoriaa että käy-

tännön harjoituksia.
Opetusohjelmasta selviää,
että työskentely kurssilla tapahtuu työpajoissa sekä niihin liittyvissä lukupiireissä.
Työpajojen aiheena on ääni,
queer-kävelyt, feministinen
itsepuolustus, tanssi ja roller derby. Kurssi järjestetään
yhteistyössä Åbo Akademin
kanssa. Kurssin työkielinä
ovat suomi, ruotsi ja englanti.
Opetus tapahtuu englanniksi, mutta jokainen voi puhua
omaa äidinkieltään.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT LEHTIKUVA

EDUSKUNNASSA käytiin välikysymyskeskustelu koulutuksen
tasa-arvoisuudesta. Vaikka eriarvoistumiskehitys onkin huolestuttavaa ja kouluttamattomuuden periytymistä on syytä
ehkäistä, on kolikolla myös perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkaisen mielestä kääntöpuoli.
- Helsingin yliopisto on ottanut turvapaikanhakijoille ja pakolaisasemassa oleville oman
väylän yliopistohakuun, jossa
aiempaa koulutustaustaa ei tarvitse (ainakaan todistella) lainkaan. Ei voi olla niin, että kantaväestöllä tulee olla esikoulusta
lähtien koulutusputki käytynä ja todistukset jatko-opintoihin päästäkseen, mutta rajan yli
lampsimalla olet automaattisesti pätevä hakemaan korkeaasteelle!
- On jo tiedossa, että toisin
kuin iPhonet, opintotodistukset
eivät juurikaan säily Välimeren
yli puhumattakaan siitä, onko
turvapaikanhakijoiden kotimaassaan käymä koulutus mitenkään verrannollista suoma-

laiseen koulutusjärjestelmään,
Ronkainen lataa blogissaan.

Mielenosoitukset
eivät ole opiskelua
Ronkaisen mielestä yliopistojen opetussisältöjä on samalla syytä tarkastella kriittisesti. Ronkainen ihmettelee
Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen opinto-ohjelmaa, jossa turvapaikanhakijoiden mielenosoitukseen
osallistumalla on voinut saada
opintopisteitä.
- Millä tavalla mielenosoituksiin osallistuminen liittyy mitenkään yliopistojen opetustehtävään, saati sukupuolen
tutkimiseen? Olisiko Rajat kiinni –mielenosoituksesta herunut
myös pisteitä? Tuskin.
- Vieläkin opintopisteitä on
mahdollista kartuttaa osallistumalla mitä kummallisempiin seksuaalivähemmistöille
tutumpiin aktiviteetteihin, kuten queer-kävelyihin, feministiseen itsepuolustukseen, roller
derbyyn tai vaikka tanssimalla!

Ronkainen ihmettelee.

Vihervasemmistolaiset
aivopesevät opiskelijoita
Tietyt oppiaineet on Ronkaisen mukaan ryyditetty poliittisella sisällöllä, edellä mainittu
sukupuolentutkimus ehkä pahimpana esimerkkinä.
- Kenelläkään uutisia seuraavalle ei myöskään tule yllätyksenä, että Tampereen yliopiston journalistiikan ja viestinnän
opiskelijoiden poliittinen kanta on vahvasti vihervasemmistolaisella akselilla, Ronkainen
toteaa.
- Politiikka pitäisi saada pois
yliopistoista ja niiden tulisi antaa keskittyä tieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen. Nyt
näyttää kuitenkin siltä, että vihervasemmistolainen politiikka
tunkeutuu yliopistoissa jo oppilaaksi ottamisen vaiheeseen, ja
aivopesu voi alkaa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Norja lakkasi rahoittamasta akateemista huuhaata
NORJASSA kriittisen tv-dokumentin
herättämä julkinen keskustelu johti siihen, että Oslon yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkimusprojekti menetti
valtiontukensa.
Norjan televisio esitti vuonna 2010
dokumenttisarjan Hjernevask, joka käsitteli muun muassa palkkatasa-arvoa,
kasvatuksen ja geenien vaikutusta ihmisiin, seksiä, väkivaltaa, rotua sekä
seksuaalista suuntautumista.
Dokumenttisarjan keskushenkilö on

Norjassa tunnettu koomikko ja sosiologi Harald Eia. Sarjassa Eia haastatteli norjalaisia yhteiskuntatieteilijöitä heidän teorioistaan sukupuolesta ja
sosiaalisesta konstruktionismista. Hän
haastoi ideologiset teoriat vastakkaisella aineistolla ja asiantuntijalausunnoilla
biologeilta ja evoluutiopsykologeilta.
Dokumentti nolasi norjalaiset yhteiskuntatieteilijät ja herätti laajan julkisen keskustelun Norjan mediassa.
Myöhemmin Pohjoismainen ministeri-

neuvosto sulki Oslon yliopiston yhteydessä toimineen pohjoismaisen sukupuolentutkimuksen tutkimuslaitoksen
Nordic Gender Instituten.
Yksi dokumenttisarjan havainnoista oli ”norjalainen tasa-arvoparadoksi”: vaikka Norja on asenteiltaan ja
arvoiltaan maailman tasa-arvoisimpiin kuuluva maa, sen työmarkkinat
ovat vahvasti segregoituneet miesten ja naisten töihin. Sama ilmiö näkyy
myös Suomessa ja monessa muussa ta-

sa-arvoisessa maassa. Mitä enemmän
valinnanvapautta ihmisillä on, sitä sukupuolistereotyyppisempiä uravalintoja he tekevät.
Suurin osa miesten ja naisten välisistä
palkkaeroista niin Suomessa kuin Norjassakin selittyvät miesten ja naisten
suosimien alojen keskipalkkojen eroilla.
Samasta työstä miehet ja naiset saavat
varsin tarkasti saman palkkasumman
kaikissa kehittyneissä maissa.
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