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Ministerit vetivät väkeä Pirkanmaalla 

Uusi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila:
”Soten kimppuun nöyrästi, mutta ei nöyristellen” 

Työministerin rohkea esitys:
Iäkkäät pitkäaikaistyöttömät eläkkeelle
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

TASAVALLAN presidentti Sauli Niinistö nosti Suurlähettiläs-
päivien esiin puheessaan ”Kenen mitta on täysi”-raportin, jossa 
käsiteltiin yhteiskunnallista ilmapiiriä. Se oli Niinistön mukaan 
ravistelevaa luettavaa. 

Suomessa ei enää pärjää yritteliäisyydellä ja ahkeruudella. Tätä 
mieltä oli hämmästyttävät 39 prosenttia vastanneista. 

Pienituloiset ja työntekijät ovat huomattavasti tyytymättömäm-
piä yhteiskunnan tilaan kuin hyvätuloisimmat ja johtajat.

Raportissa suomalaiset jaettiin neljään pääryhmään: 
Huolettomat (12 % suomalaisista) ovat tyytyväisiä, eivätkä näe 
uhkakuvia. Taloudelliset huolet eivät paina, olo on turvallinen. 
Ryhmän tyypillisimpiä edustajia ovat hyvätuloiset ja kokoomuk-
sen kannattajat.
Epäluuloiset (5 % suomalaisista) ovat tyytyväisiä yhteiskunnan 
tilaan, mutta näkevät maahanmuuttoon ja turvallisuuteen liittyviä 
uhkakuvia. Ryhmän tyypillisimpiä edustajia ovat arvokonservatii-
vit, oikeistolaiset ja miehet.
Pettyneet (21 % suomalaisista) ovat hyvin tyytymättömiä, mut-
ta eivät koe maahanmuuttoon ja turvallisuuteen liittyviä uhkaku-
via. Tyypillisimpiä ryhmän edustajia ovat naiset ja erittäin vasem-
mistolaiset. 
Mitta täynnä olevat (22 % suomalaisista) ovat hyvin tyytymättö-
miä ja näkevät paljon maahanmuuttoon ja turvallisuuteen liittyviä 
uhkia. Äänestämättömät, perussuomalaisten kannattajat ja työn-
tekijät ovat ryhmässä vahvasti edustettuina.

Ryhmien ulkopuolelle jää 40 prosenttia suomalaisista. 
Jo vuosien ajan erilaisissa puheenvuoroissa on käsitelty perus-

suomalaisten ja ”punavihreiden” vastakkaisia poliittisia ajatuksia 
maahanmuutosta, mutta raportin havaintojen perusteella näyttää 
siltä, että ryhmien todellisuuskäsitykset eroavat perustavalla ta-
valla toisistaan. 

Vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kannattajat kokevat ra-
portin mukaan muita selkeästi harvemmin uhkakuvia. Perus-
suomalaiset kokevat muita huomattavasti useammin uhkakuvia. 
Vastapoolit erottuvat myös yhteiskunnallisen tyytymättömyyden 
sekä uhkakuvien näkemisen osalta. Tyytymättömyydessä kytee 
vasemmistolainen protesti, ja liberaalien ja konservatiivien käsi-
tykset maahanmuuttoon ja turvallisuuteen liittyvistä uhkakuvista 
ovat aivan päinvastaiset. 

Vastapooleilla on myös muita suurempaa valmiutta radikaaliin-
kin poliittiseen toimintaan. 

Vasemmistoliiton kannattajakunnassa on eduskuntapuolueis-
ta eniten (42 %) valmiutta laittomaan suoraan toimintaan. Val-
miutta itse osallistua laittomaan suoraan toimintaan on raportin 
mukaan selvästi keskimääräistä enemmän vasemmalla äärilaidal-
la (58 %) ja erittäin liberaaleissa (36 %). Eduskunnan ulkopuolis-
ten puolueiden kannattajien (45 %) ja äänestämättömien (37 %) 
valmius on vasemmistoliittolaisten tasolla. Valmius suoraan toi-
mintaan on yleisintä yhteiskunnan tilaan erittäin tyytymättömien 
(33 %) ja paljon maahanmuuttoon ja turvallisuuteen liittyviä uh-
kakuvia näkevien (35 %) keskuudessa. Perussuomalaisilla (27 %) 
ja vihreillä (26 %) on kohonnut todennäköisyys. Valmius suoraan 
toimintaan yhdistää siis arvokonservatiiveja ja vasemmistolaisia, 
mutta oletettavasti näkemykset suoraan toimintaan oikeuttavista 
asioista eroavat merkittävästi toisistaan.

Yhdyn raportin päätelmään, jonka mukaan politiikassa toimi-
vien on syytä ottaa kansalaisten turvattomuudesta ja toimeentu-
lon riittämättömyydestä kertovat viestit vakavasti. Vaikka turval-
lisuusvajetta tai pettymystä ei tuntisi omissa nahoissaan, ne ovat 
silti monelle täyttä totta joka päivä.

Sauli Niinistö huomautti puheessaan, että ”olennaista on, minne, 
miten ja minkälaisten toimijoiden johdossa tyytymättömyys kana-
voituu”. 

Sitä vaihtoehtoa ei ole, etteikö se kanavoituisi jonnekin. Päätet-
täväksi jää enää se, yritetäänkö asiat hoitaa politiikan keinoin vai 
ei. 

Tämä kirjoitus alkoi presidentin sanoilla. Päätetään se toisen 
presidentin sanoihin. JFK totesi maaliskuussa 1962: ”Ne, jotka te-
kevät yhteiskunnan rauhanomaisen uudistamisen mahdottomak-
si, tekevät väkivaltaisen vallankumouksen vääjäämättömäksi.” 

Kun mitta on täynnä

PS-MINISTERIRYHMÄ kertoi Tampe-
reella pitämänsä kesäkokouksensa ava-
uksista Pirkanmaan kiertueella 19. - 20. 
elokuuta. Mukana olivat puolueen puheen-
johtaja, ulkoministeri Timo Soini, puo-
lustusministeri Jussi Niinistö, oikeus- ja 
työministeri Jari Lindström, uudeksi so-
siaali- ja terveysministeriksi nouseva Pirk-
ko Mattila sekä eduskuntaryhmän puheen-

johtaja Sampo Terho ja puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo. 

Parkanon torilta käynnistyneen kiertueen 
aluksi Soini kertoi puheessaan, että puolue 
on valmis harkitsemaan päivähoitomaksu-
jen korotuksen perumista.

- Perussuomalaisilla on ratkaisu päivä-
hoitomaksujen kysymykseen. Emme halua 
nostaa niitä, mutta asia on sovittu yhdessä 

Pirkanmaata kiertäneet perussuomalaisministerit 
väläyttivät, että vaikeasti työllistyvät ikäihmiset 
päästetään eläkkeelle, EU-komission päästökaupan 
taakanjakoehdotus torjutaan ja päivähoitomaksu-
jen korotukset mietitään uusiksi. 

Iäkkäät pitkäaikais-
työttömät eläkkeelle 

Perussuomalaisilta Lex Lindström -esitys:

“Gallupit 

eivät heijastu 

kentälle.”
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Iäkkäät pitkäaikais-
työttömät eläkkeelle 

Perussuomalaisilta Lex Lindström -esitys:

PS-ministerikierros Pirkanmaalla

hallituksessa. Jos se puretaan yhdeltä osin, niin 
silloin se aukeaa kaikilta osin, Soini sanoi.

Maksukorotuksen peruminen rahoitettaisiin 
nostamalla ylempi pääomatuloverokanta 34:stä 
prosenttiyksiköstä 35:een. 

- Olemme valmiit siihen, että pääomaveroa 
korotetaan. Silloin se koskee myös niitä ihmi-
siä, jotka ovat ns. paremmalla oksalla ja kaikis-
ta pienituloisimpien osalta maksu alenee, Soi-
ni kertoi.

Pääomaverotuksen korotuksen arvo olisi 35 
miljoonaa euroa. Ratkaisu ei ole Soinin mukaan 
hallitusohjelman vastainen, koska kilpailukyky-
sopimuksen perusteella suoritetaan veronalen-
nuksia useilla sadoilla miljoonilla euroilla.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla Tero Ahlqvist ehdotti Mattilalle ja Lindströmille, että myös Virosta tuotavista tölkeistä alettaisiin 
maksaa kuluttajalle pantti.

Valkeakosken torilla tuumattiin, että ministereillä ja kenttäväellä on tiiviit 
välit. Kuvassa ministereiden kanssa on Valkeakosken Perussuomalaisia. 
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- Ne rahat olivat ehto sii-
tä, että kun tulee kiky-sopi-
mus, niin hallitus tekee oman 
osansa. Toivon, että tämä pe-
russuomalainen kompromis-
si kelpaa hallituskumppa-
neille.

Valoa ikkunassa

Perusuomalaisten ministe-
riryhmä työsti kiertueensa 
aikana ensi vuoden budjettia. 
Soini muistutti kiertueel-
la, että kipeidenkin päätös-
ten tarkoituksena on kääntää 
Suomen suunta.

- Edellinen hallitus jätti 
meille pesän selvitettäväksi, 
jossa oli työttömiä enemmän 
kuin ennen.

Perussuomalaisten työ ja 
yhteistyö muiden hallitus-
kumppaneiden kanssa tuot-
taa tulosta.

- Tilanne on ollut aika vai-
kea, mutta ensimmäiset nou-
sunmerkit näkyvät. Esimer-
kiksi työllisyys on parantunut 
ja meillä on yli 30 000 työ-
paikkaa enemmän kuin vii-
me vuonna tähän aikaan, Soi-
ni totesi.

Ikääntyneitä turha 
roikottaa kortistossa

Oikeus- ja työministe-
ri Lindström kertoi Tampe-
reella, että perussuomalai-
set haluaa päästää iäkkäät 
pitkäaikaistyöttömät suo-
raan eläkkeelle. Soini nime-
si esityksen tuoreeltaan ”Lex 
Lindströmiksi”. 

- Esitämme, että pit-
kään työttömänä olleille yli 
60-vuotiaille myönnettäi-
siin eläketuki. Tämä on oi-
keudenmukaisuuteen liittyvä 
toimenpide. Heidän osaltaan 
työllistämistoimet päättyvät 
todella harvoin työllistymi-
seen, Lindström perusteli.

Lindströmin mukaan vain 
prosentti 60 vuotta täyttä-
neistä, vähintään 5 vuotta 
työttömänä olleista pääsee 
takaisin työelämään. Esityk-
sen kustannukseksi Lind-
ström arvioi 20–30 miljoonaa 
euroa ja se koskisi muutamaa 

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta

taakanjaon hyväksyminen 
maksaisi merkittävästi teolli-
suuden työpaikkoja.

Jarrua taksiliikenteen 
vapauttamiselle

Puolustusministeri Niinistö 
muistutti perussuomalaisten 
kannasta taksiliikenteeseen. 
Perussuomalaiset pitävät tak-
siliikenneasiaa tärkeänä, eikä 
sitä tulla noin vain sisällyt-
tämään liikennekaariuudis-
tukseen.

- Emme kannata Ruotsin 
mallin kaltaista taksiliiken-
teen äkillistä vapauttamis-
ta. Pidämme hyvänä suoma-
laisen taksiliikenteen mallia. 
Haluamme mieluummin ke-
hittää olemassa olevaa järjes-
telyä kuin romuttaa sen, Nii-
nistö linjasi.

Liikenne- ja viestintäminis-
teri Anne Berner (kesk.) on 
esittänyt taksilupien ja -sään-
telyn vapauttamista.

Toritapahtumissa 
paljon väkeä

PS-ministerit vierailivat 
Parkanon toritapahtuman li-
säksi Tampereen, Kangasalan 
sekä Valkeakosken toreilla.

Yksi Parkanon torille mi-
nistereitä tapaamaan tulleis-
ta oli toista lastaan odottava 
Manta Liesjärvi. 

- Hyvä kun perussuomalai-

Mika Mäkelä 
jakoi perus-
suomalaista 
hernesoppaa 
Tammelan 
torilla Tam-
pereella. Jono 
kasvoi sato-
jen metrien 
mittaiseksi, 
mutta soppaa 
riitti kaikille 
halukkaille. 

Manta Lies-
järvi jutteli 
Soinin kanssa 
päivähoito-
maksuista ja 
perintöve-
rotuksesta 
Parkanon 
torilla.

Virpi Teinilä onnitteli Pirkko Mattilaa kukilla Valkeakos-
kella. –Tunnen Pirkon SPR:n kautta. Luotan, että hänellä 
on maalaisjärki tehdä hyviä päätöksiä, Teinilä kehui. 

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Veijo 
Niemi piti huolen ministereiden ruokahuollosta ja tarjosi 
Niinistölle makkaran Kangasalan torilla.

set haluavat huomioida van-
hempien tulotason päivähoi-
tomaksuissa, Liesjärvi sanoi.

Tampereen Tammelan to-
rilla Marketta Nurmennie-
mi vaati Soinilta, että eläk-
keiden taitettu indeksi pitäisi 
korjata.

- Kaikki hinnat nousevat. 
Jos meillä eläkeläisillä oli-
si enemmän rahaa käytettä-
vissä, niin se tulisi kiertoon 
ja työllistäisi, Nurmenniemi 
opasti Soinia.

- Perussuomalaiset ovat jo 
onnistuneet parantamaan 
eläkeläisten asemaa. Takuue-
läke nousee ja Yle-vero pois-
tuu 300 000 suomalaiselta, 
mutta työtä vielä riittää, Soi-
ni vastasi.

Niinistöltä kyseltiin puo-
lustusbudjetista ja Hor-
net-hävittäjien seuraajasta. 
Lindström kävi keskustelu-
ja maahanmuuttopolitiikan 
tiukentamisesta ja Mattilalta 
tiedusteltiin sote-uudistuk-
sen vaikutuksista.

Valkeakosken Perussuo-
malaiset ry:n puheenjohtaja 
Mikko Nurmo piti ministe-

reiden vierailua osoitukse-
na siitä, että he ovat kiinnos-
tuneet kansalaisten suorasta 
palautteesta.

Tiivis suhde kenttään

Ministereiden mukana mat-
kannut valtiosihteeri Samuli 
Virtanen piti kiertuetta on-
nistuneena.

- Gallupit eivät heijas-
tu kentälle, sillä porukkaa 
oli joka paikassa. Suoraa pa-
lautetta tuli ja kaikki nel-
jä ministeriä hyrisevät tyy-
tyväisinä. Kenttäväellä ja 
ministereillä on tiiviit välit, 
Virtanen kertoi.

Myös puheenjohtaja Soini 
kiitteli Pirkanmaan reissua.

- Kiertue oli tosi hyvä ja to-
ritapahtumat hyvin järjes-
tettyjä. Ihmisiä oli paljon ja 
heiltä tuli kannustusta. Hom-
mattiin myös ehdokkaita 
kuntavaaleihin, Soini kehui 
kenttäväkeä.

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

tuhatta ihmistä.
- On turha roikottaa kortis-

tossa henkilöitä, jotka eivät 
syystä tai toisesta enää pää-
se työmarkkinoihin kiinni. 
Tämä olisi heille kunniakas 
ratkaisu ja vapauttaisi resurs-
seja muiden työttömien pal-
veluun, Lindström perusteli.

Lindström kehotti myös 
työvoimaviranomaisia otta-
maan rennommin ja löysää-
mään ohjeistuksiaan työttö-
mien valvonnassa. 

- Pitäisi ”relata” vähän ja 
luottaa ihmisiin liiallisen by-
rokratian ja normien purka-
misen hengessä. Voitaisiin-
ko tulkintoja väljentää, jotta 
ihmiset eivät joutuisi vaike-
uksiin?

Taakanjakoehdotus 
ei kelpaa

PS-ministerit totesivat 
Tampereella, että kuukausi 
sitten julkaistu EU-komissi-
on päästökaupan taakanjako-
ehdotus ei käy hallitukselle.

- Suomelle on lätkäisty ko-
vat päästövaatimukset. Jos 
ne toteutuisivat, teollisuu-
den, autoilun ja sähkön hin-
nat nousisivat. Se vaarantaisi 
teollisuuden kilpailukyvyn ja 
sitä emme voi hyväksyä. Taa-
kanjakoesitys ei vastaa halli-
tusohjelmaa, Soini sanoi.

Hallituksen on Soinin mu-
kaan ilmoitettava tiukka neu-
vottelukanta, sillä ehdotetun 
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TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

Kansa ei ole 
hylännyt meitä

■  KOLUMNI

GALLUPSAIPPUA kirvelee ja harmittaa perussuoma-
laista kenttää. Lamaantua ei saa - ei ole syytä. Olemme 
eläneet kymmenen vuotta hyvää aikaa ja voittaneet kaik-
ki vaalit. Tuntemus huonoista ajoista ja vastatuulesta ei 
ole ollut todellisuutta. Nyt meidät on haastettu.

MINISTERIKIERROS Pirkanmaalla oli menestys. Vä-
keä oli joka tilaisuudessa todella hyvin. Tampereella jopa 
satoja. Palautetta tuli ja eniten siitä, että hyvä, että tulitte, 
kiertäkää kenttää ja kuunnelkaa. Kansanedustajia kaivat-
tiin. Pirkanmaalla he olivat hyvin mukana.

EIVÄT ihmiset odota taikatemppuja tai helppoa elämää. 
He haluavat, että heidät otetaan vakavasti ja viestit ote-
taan todesta. Kannustusta tuli myös paljon. Luovuttami-
sen henkeä ei ollut näköpiirissä. 

LÖIN myös henkilökohtaisesti kättä päälle kiertuepaik-
kakuntalaisten valtuutettujen kanssa siitä, että kuntavaa-
leissa ollaan ehdolla. Yksikään ei kieltäytynyt. Olen val-
mis kysymään kaikkia jatkamaan. Edellytän, että myös 
kansanedustajat ja piirien ja osastojen johto tekee saman. 

KANSA ei ole hylännyt perussuomalaisia. Propaganda 
pyörii keskustelupalstoilla, media hakkaa. Se kuuluu tä-
hän hommaan. Aloitteen on oltava omissa käsissä. Tuhoi-
sinta on omien jäsenten epäusko. Etulinjassa hermo on 
koetuksella.

ASIA on näin yksinkertainen. Kun saamme vankan eh-
dokasjoukon kuntavaaleihin ehdolle, se tuo ja luo uutta 
uskoa ja hyvän tuloksen. Annan tässä myös kehut espoo-
laisille. En yleensä nosta kotikenttää, mutta nyt sen teen. 
Kun kävin osaston kokouksessa ja vedin itse nimeni eh-
dokaspaperiin, niin kaikki muut tekivät samoin. Tulokse-
na oli peukalohangallinen ehdokkaita.

TÄMÄ kuntavaali on todella tärkeä. Kenttä ja kansa 
kääntävät suunnan. Myönnän, että kovaa on, eikä tie ole 
helppokulkuista. Kuka meistä perussuomalaista on tottu-
nut helppoon elämään? Tai elänyt helppoa elämää? Aika 
harva.

KORJAUSESITYKSET puolueen linjaan ja hallituspoli-
tiikkaan ovat tervetulleita. Uusilla ideoilla on aina kysyn-
tää ja mahdollisuus ottaa aloite omiin käsiin. Siihen roh-
kaisen. Omien haukkuminen sen sijaan ei tuo tulosta.

KIITOS

HALUAN vielä koko ministeriryhmän puolesta kiittää 
Parkanon, Tampereen, Kangasalan ja Valkeakosken po-
rukoita. Te näytitte meille, että kentässä on voimaa. Mi-
nisteriryhmä kiertää myös jatkossa. Mikä piiri ottaa seu-
raavan keikan hoitaakseen?

SAIMME myös oman viestimme läpi. Valtakunnan me-
dian lisäksi paikallislehdet olivat paikalla kaikissa tilai-
suuksissa. Tämä kertoo hyvistä suhteista paikalliseen 
mediaan. Se on erittäin arvokasta. Paikallisen median on 
oltava tiedottamisen ytimessä.

KENTÄN tuki puheenjohtajalle on kaikki kaikessa. Sitä 
en unohda.

JARI LINDSTRÖMIN mukaan 
viranomaiset saattavat virhei-
den pelossa tulkita saamiaan 
ohjeita liian tiukasti, työttö-
män vahingoksi.

- Järjestelmämme lähtee 
aina siitä, että virheitä pelä-
tään. Niiden virheiden pelosta 
tulkitaan varmuuden vuoksi 
tiukimman mukaan, ettei ku-
kaan pääsisi syyttämään jälki-
käteen virheestä. Kuka tällöin 
häviää? Häviäjä on työtön, 
Lindström muotoilee.

Hän täsmentää, ettei ha-
lua syyttää viranomaisia, mut-
ta katsoo, että rajatapaukset 
pitäisi tulkita työttömän hy-
väksi.

Ministeri kertoo saaneensa 
paljon palautetta tästä aihees-

ta kesän aikana ja pohtineen-
sa ratkaisua lomaillessaan.

- Minulle tulee valtavasti pa-
lautetta siitä, että viranomai-
set tottakai noudattavat lakia, 
mutta monesti ihmiset koke-
vat, että jokin juttu on ”tulkit-
tu yli”, ja että tämä on epäoi-
keudenmukaista.

Ministeri ei lähtisi ratkaise-
maan asiaa lainsäädäntöteit-
se vaan asennemuutoksella ja 
ohjeistuksella.

- Nyt on sitten pohdittu sitä, 
että kuinka voisimme ohjeis-
taa työvoimaviranomaisia ja 
Kelaa siitä, että katsottaisiin, 
miten asioita tulkitaan. Olen 
käyttänyt asiasta työnimeä 
”relataan vähän”. Annettaisiin 
vähän enemmän tilaa. Luotet-

taisiin ihmisiin enemmän eikä 
lähdettäisi siitä oletuksesta, 
että ihmiset huijaisivat järjes-
telmää. Toki pieni osa saattaa 
näin toimia, mutta minä luo-
tan suomalaisiin.

- Voitaisiinko satsata ilmapii-
riin ja vähän vapaampaan olo-
tilaan – liiallisen byrokratian 
purkamisen hengessä? Tämä 
ei tapahdu hallituksen määrä-
yksellä, vaan sillä, että aletaan 
miettimään, miten asioita voi-
si tehdä vähän rennommin. 
Virkailijat tulkitsevat asioita 
soveltamisohjeiden mukaises-
ti. Voisimmeko ohjeistaa asioi-
ta siten, että ohjeita tulkittai-
siin hieman lievemmin? Tämä 
toisi positiivista kierrettä yh-
teiskuntaan. 

AAMUPÄIVÄLLÄ Tammer-ho-
tellissa pidetyssä tiedotustilai-
suudessa ministerit kertoivat, 
että kuukausi sitten julkaistu 
EU-komission päästökaupan 
taakanjakoehdotus ei voi halli-
tukselle käydä.

– Suomelle on lätkäisty kovat 
päästövaatimukset. Jos ne to-
teutuisivat, niin teollisuuden, 
autoilun ja sähkön hinnat nou-
sisivat. Se vaarantaisi Suomen 
teollisuuden kilpailukyvyn, oli-

si epäoikeudenmukaista ja sitä 
emme voi hyväksyä. Taakanja-
koesitys ei vastaa hallitusoh-
jelmaa, perussuomalaisten pu-
heenjohtaja, ulkoministeri Timo 
Soini totesi.

Ehdotettu taakanjako nostai-
si merkittävästi suomalaisen 
teollisuuden kustannuksia ja 
näkyisi autoilijalle bensapum-
pulla. Hallituksen on nyt ilmoi-
tettava tiukka neuvottelukan-
ta, sillä hyväksyminen maksaisi 

merkittävästi teollisuuden työ-
paikkoja.

EU:n komission päästöesitys 
tarkoittaisi Suomelle erittäin 
raskasta 39 prosentin päästövä-
hennystavoitetta vuoteen 2030 
mennessä. Esitys on herättänyt 
hämmästystä, koska raskaas-
ti saastuttavien Etelä-Euroo-
pan maiden osalta tavoitteet 
ovat paljon pienempiä. Esimer-
kiksi Bulgarian tavoite on pyö-
reä nolla.

Kankeus pois 
viranomaispäätöksistä

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström peräänkuuluttaa rennompaa 
ilmapiiriä työvoimaviranomaisten ja työttömien välisiin kohtaamisiin. 

PS-ministeriryhmä ei niele komission taakanjakoehdotusta.

EU:n päästöesitys hallitusohjelman 
vastainen - ”Emme voi hyväksyä”

PS-ministerikierros Pirkanmaalla
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PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Pirkko Mat-
tilasta tulee uusi sosiaali- ja 
terveysministeri tehtävän jät-
tävän Hanna Mäntylän ti-
lalle. 

- Kiitän Hannaa tehdystä 
työstä. Ymmärrän päätöksen. 
Hanna on politiikassa tekijä, 
Mattila sanoo.

Mattila, 52, on toisen kau-
den kansanedustaja, kunnan-
valtuutettu ja maakuntaval-
tuutettu Muhokselta.

- Olen helposti lähestyttä-
vä ja mutkaton ihminen, jolta 
löytyy poliittista kokemusta, 
Mattila luonnehtii itseään.

EU-kriittisyys veti 
mukaan politiikkaan

Kuntapolitiikkaan Mattila 
lähti mukaan vuonna 2004.

- Syynä oli EU-kriittisyys. 
Silloin alkoi paljastua, että EU 
ei olekaan mainospuheiden 
mukainen kaiken autuus.

Perussuomalaisiin liittymis-
tä Mattila pitää luonnollisena. 

- Perussuomalainen puolue 
on minun poliittinen kotini. 
Se oli politiikkaan lähtiessäni 
puolue, joka uskalsi sanoa ää-
neen EU-kriittisiä ajatuksia. 

Puolueen kannatus oli 1,7 
prosenttia Mattilan liittyes-
sä perusuomalaisiin. Matti-
la on siis nähnyt jytkyn nou-
sun, mutta myös tilanteen sitä 
ennen. 

- Organisaatiolla ei ollut va-
roja ja olimme selkeästi tori-
puolue vuonna 2011. Olen sitä 
mieltä, että tämä on se mei-
dän peruskivi, joka meidän 
täytyy säilyttää. Perusasioita 
ei kannata unohtaa, koska ne 
ovat niitä pilareita, jotka kan-
nattavat seiniä ja kattoa, Mat-
tila muistuttaa.

Koti pientilan mailla

Mattilan perheessä on avio-
mies ja kolme aikuista poikaa, 
jotka ovat jo poissa kotoa. 

- Asumme perinteisessä pu-
namultamaalatussa perin-
netalossa. Paikka on miehe-
ni isovanhempien pientilan 
mailla, joka sijaitsee haja-asu-
tusalueella kaupungin rajalla. 
Kotiväki on tottunut menoihi-

Sosiaali- ja terveysministerinä aloittava Pirkko 
Mattila tunnetaan naisena, joka puhuu, tekee 
ja saa asioita aikaiseksi. 

Mutkaton ja helposti 
lähestyttävä poliitikko 

Uusi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila 

si, Mattila muistelee hymyil-
len koomista tilannetta. 

Metsästäjärekisterissä on 
kaikkiaan lähes 400 000 met-
sästyksen harrastajaa. Myös 
Mattila on suorittanut met-
sästäjätutkinnon.

- Tuli taas kutsu hirvijahtiin, 
mutta en taida nyt ehtiä mu-
kaan ministerikiireiden takia. 

Mattila ei omista asetta, 
mutta on ollut hirvijahdissa 

ajomiehenä. 
- Metsästyksellä on Suomes-

sa riistanhoidollinen merkitys 
ja vahva kulttuurinen perin-
ne. Hirvijahti on myös sosi-
aalinen tapahtuma ja maa-
seudulla ehkä usein se ainoa 
harrastus. 

Suomalaisten suosima met-
sästysharrastus tukee Mat-
tilan mukaan myös voimak-
kaasti puolustusvoimien 

- Hyppään soten 
osalta liikkuvaan 
junaan. Tartun 
siihen nöyrin 
mielin, mutta 
en nöyristellen, 
tuore sosiaali- ja 
terveysministeri 
kertoo.

ni ja sanovat, että siinä se taas 
menee.

Mattila syntyi Yli-Iissä, joka 
liitettiin kuntaliitoksen myötä 
Oulun kaupunkiin. 

- Koen olevani maakuntien 
ihminen, mutta ymmärrän ra-
kentavani koko Suomea.

Terveydenhuollon ammatti-
taito antaa terveyspuolen nä-
kemystä ministerin tehtävän 
hoitamiseen. Mattila valmis-
tui Oulun yliopistosta filoso-
fian maisteriksi vuonna 2005. 
Hän on työskennellyt pitkään 
anestesiahoitajana Oulun yli-
opistosairaalassa.

- Olen pyrkinyt herättä-
mään yhtä monta kuin olen 
nukuttanutkin. Jos tuntee 
puoltakaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollosta, niin se on 
enemmän kuin neljäsosa kar-
kealla seulalla mitattuna, 
Mattila toteaa.

Sotea tehdään koko 
Suomea varten

Suunnistusta harrastavalle 
Mattilalle sosiaali- ja terveys-
palvelujen uudistus eli sote on 
iso rasti. 

- Hyppään soten osalta liik-
kuvaan junaan. Tartun sii-
hen nöyrin mielin, mutta en 
nöyristellen. Suunnistuksessa 
rasti voidaan löytää ja maaliin 
päästä eri reittejä pitkin. Hy-
vät ajatukset ja esitykset ovat 
tervetulleita yli puoluerajojen 
soten työstämisessä.

Mattila korostaa, että sotea 
tehdään koko Suomea varten.

- Sotessa on pääkaupunki-
seudun ja Etelä-Suomen vä-
estökeskittymissä erilaiset 
tarpeet kuin Lapin harvaan 
asutulla alueella. Lapissa-
kin täytyy olla tarjolla kunta-
palveluita, sillä ilman niitä ei 
synny yrittäjyyttä esimerkiksi 
matkailun työpaikkoja varten.

- Lähtökohtani on, että meil-
lä on edelleen laadukkaat eri-
koissairaanhoidon palvelut ja 
alueellisesti kattavat peruster-
veydenhuollon palvelut, Mat-
tila sanoo. 

Palveluita myös lähellä

Pienissä kunnissa sosiaali- 
ja terveyspalveluita on jo vä-

hennetty tai ne ovat siirtyneet 
kuntaliitoksissa kuntakeskuk-
siin. 

- Nämä ovat haasteita sotes-
sa, mutta perustuslaki sanoo 
jotain myös peruspalveluista. 
Tuntuisi eriskummalliselta, 
jos sanottaisiin, että tällä hal-
lituspohjalla oltaisiin etään-
nyttämässä maaseudun pal-
veluita.

Mattilan mielestä soten lä-
hipalveluina pitäisi olla esi-
merkiksi vanhusten asu-
mispalvelut sekä kaikki 
neuvolapalvelut ja kouluham-
mashoito. Paljon puhuttuun 
valinnanvapauteen täytyy löy-
tyä konkreettisia ratkaisuja. 

- Ei voi olla niin, että hoito-
paikka vaihdettaisiin päivit-
täin. Valinnanvapauden tulee 
perustua tietyn mittaiseen so-
pimukseen terveyskeskuksen 
tai jonkun muun palvelun-
tuottajan kanssa. 

- Syrjäseutuja täytyy miet-
tiä, että kuka siellä kilpailee. 
Onko se julkinen terveyskes-
kus, joka ottaa aina vastuun 
ja tuottaa palvelun loppupe-
lissä vai pitäisikö velvoittaa 
myös yksityissektoria, Matti-
la pohtii.

Sosiaali- ja terveysministe-
riön kuuluu huolehtia myös 
maahanmuuttajien perustur-
vasta.

- Perussuomalaiset ovat vai-
kuttaneet hallituksessa myös 
maahanmuuttopolitiikkaan. 
Politiikan muuttaminen on 
ollut välttämätöntä Euroo-
pan rajojen alettua vuotaa. On 
hyvä, että perussuomalainen 
peukalonjälki näkyy hallituk-
sen työssä, Mattila sanoo.

Metsästävä ja 
suunnistava 
ministeri

Eduskunnassa Mattila on 
johtanut hallintovaliokuntaa. 
Kerran puheenjohtajan nuija 
hajosi hänen käsissään.

- Viime kaudella erään jou-
lun alla meillä kiersi valoku-
vaaja eduskunnassa. Piti ottaa 
kuvaa varten nuija käteen ja 
kun sen tein, niin nuijan pää 
lensi ilmaan. Tilanne ikuistui 
sitten valokuvaksi, mutta sitä 
ei valittu vuoden uutiskuvak-

“On hyvä, että 

perussuomalainen

peukalonjälki 

näkyy hallituksen

työssä.”
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Mutkaton ja helposti 
lähestyttävä poliitikko 

Uusi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila 

reservin sodan ajan suoritus-
kykyjen kehittämistä ja ylläpi-
tämistä. 

Metsästysmailla liikkues-
sa tarvitaan suunistustaitoa. 
Suunnistajana Mattila liikkuu 
kuntoilumielessä.

- Siinä lajissa voidaan sa-
noa, että taas mennään met-
sään. Olen harrastanut kunto-
suunnistusta ja kävin Jukolan 
viestissä tänäkin vuonna 

eduskunnan urheilukerhon 
joukkueessa. Siellä kilpaile-
vat ensimmäiset sata joukku-
etta ja loput 900 etsivät raste-
ja. Minulla ei ole kilpailullisia 
näkökohtia, Mattila toteaa 
suunnistaessaan ministerin 
pestiin.

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Hanna Mäntylä jätti 
ministerin tehtävän 
perhesyistä

SOSIAALI- ja terveysmi-
nisteri Hanna Mäntylä luo-
pui tehtävästään. Hän kertoo 
harkinneensa asiaa kevään 
mittaan ja päätyneensä tähän 
lopputulokseen kesän aika-
na. Taustalla painavat henki-
lökohtaiset perhesyyt.

– Eräs läheiseni sairastui 
viime keväänä ja kyseessä on 
sairaus, joka ei parane. Se py-
säytti miettimään vahvasti 
omia elämänarvojani ja sitä, 
minkälainen läheinen minä 
olen - ja haluan olla - ja min-
kälainen omainen pystyn ole-
maan, jos ministerinä toimin.

- Toinen syy on se, että olen 
jo monta vuotta ollut laste-
ni yksinhuoltaja. Vaikka toi-
nen lapseni on jo aikuinen 
ja asuu omillaan, asun edel-

leen nuoremman lapseni 
kanssa. Keväällä, kaiken kes-
kellä pysähdyin miettimään 
sitä, minkälainen äiti olen, ja 
minkälainen äiti minä halu-
an olla.

”Ministereitä 
tulee ja menee, 
omaisia ei”

Ministerin työssä Mänty-
lä ei kokenut pystyvänsä ole-
maan sellainen omainen ja 
läheinen kuin mitä hänen sy-
dämensä sanoo.

- Itse ajattelen niin, että 
maailmassa ministereitä tu-
lee ja menee. Mutta läheisiä 
ei toiste elämäämme saada.

Mäntylä jatkaa työtään puo-
lueen toisena varapuheen-

johtajana sekä eduskunnassa 
perussuomalaisten eduskun-
taryhmän jäsenenä.

- Jatkan eduskuntaryhmän 
jäsenenä ja kansanedusta-
jan työtä suurella sydämel-
lä. Kansanedustajan toimes-
sa työhön ja aikatauluihin voi 
vaikuttaa ja silti hoitaa sen 
hyvin, mutta ministerin työs-
sä vaaditaan aivan erilais-
ta sitoutumista. Jos ei pys-
ty antamaan kaikkeaan, niin 
silloin väistämättä työ ja po-
litiikka kärsivät. Tämä ei pal-
vele ketään. Ei puoluetta eikä 
hallitustyötä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA SUOMEN UUTISET

Kansanedustajaksi palaava Hanna Mäntylä kertoi tunteik-
kaassa tiedotustilaisuudessaan jättävänsä ministerin tehtä-
vän henkilökohtaisista perhesyistä.

”HANNA osoittaa olevansa 
hyvä ihminen. Perhe aina en-
sin.”

”VOIMIA ja jaksamista Hannal-
le <3 Kuin myös Pirkolle vaati-
vaan työhön!”

”PERHE ja kotiasiat ajaa kaiken 
edelle. Vaikeita valintoja jos-
kus, mutta oikeita. Jaksamisia. 

Kyllä töille aina löytyy tekijä.”

”HYVÄ ministeri, mutta vielä 
parempi ihminen.”

”HANNA osoitti teollaan, ettei 
raha tai valta merkitse mitään 
läheisten rinnalla.”

”HIENO teko! Raha ei kuiten-
kaan merkitse kaikkea!”

”Hannalla on arvot kohdillaan”
Hanna Mäntylälle tulvi positiivisia viestejä, kun 
hän päätti jättää ministerin tehtävänsä läheisensä 
sairastumisen vuoksi.

”HARMI! Yksi tämän hallituk-
sen parhaista ministereistä.”

”HANNALLA on arvot kohdil-
laan.”

”ARVOT kohdallaan Hannal-
la. Voimia tärkeään työhön, 
myös Pirkolle uuteen vaati-
vaan tehtävään.”

”VOIMIA Hanna, sairaan 
omaisen hoitamainen on 
kova, mutta tärkeä tehtävä.”

- Itse ajattelen 
niin, että
maailmassa 
ministereitä 
tulee ja menee. 
Mutta läheisiä ei 
toiste elämääm-
me saada. Hanna 
Mäntylä totesi 
tiedotustilaisuu-
dessaan.

“On hyvä, että 

perussuomalainen

peukalonjälki 

näkyy hallituksen

työssä.”
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PÄÄMINISTERI Juha Si-
pilä (kesk.) selvisi ilman 
suurempaa mediakohua ni-
mitettyään eduskunnasta pu-
donneen valtiosihteerin-
sä Paula Lehtomäen (kesk.) 
valtion omistaman osakeyhti-
ön Solidiumin hallituksen jä-
seneksi.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän varapuheen-
johtaja Leena Meri vaatii 
julkisia perusteluja Lehtomä-
en valinnalle Solidiumin hal-
litukseen.

- En ole nähnyt mitään pe-
rusteluja. Tämmöisistä ni-
mityksistä tarvitaan julkisia 
muistioita, jotta veronmak-
sajat pääsisivät vertailemaan 
tehtävään ehdolla olevien pä-
tevyyttä. Poliittinen ura ei si-
nänsä voi olla este nimityk-
selle, Meri sanoo.

”Ei kovin ryhdikäs 
valinta”

Keskustan puheenjohtaja, 
pääministeri Sipilä on käyt-
tänyt puheenvuoroja poliit-
tisten virkanimitysten lopet-
tamiseksi Suomessa. Hän 
totesi esimerkiksi Yle Uutisil-
le (20.11.2013), että poliittisen 
”sulle mulle” -nimityskult-
tuurin aika on ohi.

- Lehtomäen nimitys Soli-
diumin hallitukseen ei ole Si-

pilän puheiden valossa ryh-
dikäs ja linjakas valinta ilman 
avoimia perusteluja, Meri 
huomauttaa.

Suomen valtion kokonaan 
omistama Solidium on vä-
hemmistöomistajana kahdes-
satoista pörssiyhtiössä. Sen 
tehtävänä on vahtia valtion 
eli käytännössä veronmaksa-
jien etua sekä markkina-ar-
voltaan lähes seitsemän mil-
jardin euron omistuksia.

Salailu herättää 
kysymyksiä

Lehtomäki putosi eduskun-
nasta viime vaaleissa, jonka 
jälkeen hänet valittiin Sipilän 
valtiosihteeriksi. Pääministe-
ri Sipilä toimii myös omista-
jaohjausministerinä. Lehto-
mäki on hänelle tärkeä linkki 
Solidiumin hallituksessa.

Lehtomäki toimi ympä-
ristöministerinä kun hänen 
miehensä osti Talvivaaran 
osakkeita vuonna 2010. Myö-
hemmin Lehtomäen perhe 
hävisi yli 300 000 euroa Tal-
vivaara-osakekaupoilla. Soli-
dium on kriisiyhtiö Talvivaa-
ran suurin omistaja.

Ihmisillä on Meren mieles-
tä perustellusti oikeus tietää 
perustelut Lehtomäen nimi-
tykselle.

- Sipilä on halunnut esiin-

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) 
lupasi ennen eduskuntavaaleja, 
että hän luopuu poliittisista virka-
nimityksistä. Eduskunnasta pudon-
neen ex-ministeri Paula Lehtomä-
en (kesk.) nimittäminen Solidiumin 
hallituksen jäseneksi kielii kuiten-
kin aivan muuta.

Missä 
perustelut 
Lehtomäen 
valinnalle?

Sipilän Solidium-nimitys 
oudossa valossa 

lue. Emme halua vanhakan-
taista suhmurointia vaan 
tuomme tavallisen ihmisen 
äänen politiikkaan. Mielestä-
ni julkisiin tehtäviin ei pidä 
valita puoluekirjan vaan pä-
tevyyden mukaan, Meri pai-
nottaa.

”Tarvitaan 
asennemuutosta”

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Simon Elon mieles-
tä Suomessa tarvitaan asen-
nemuutosta, jotta käytännöt 
poliittisissa virkanimityksissä 
muuttuisivat.

- Pääministeri Sipilää on 
luonnehdittu politiikan ul-

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Leena Meri 
ihmettelee Sipilän nimitys-
politiikkaa.

“Valintaperusteiden 
salailu herättää

kysymyksiä, joihin 
veronmaksajilla
on oikeus saada 

vastauksia.”

tyä avoimena, mutta tässä ta-
pauksessa näin ei ole. Onko 
haettu muita vaihtoehtoja 
vai miksi juuri Lehtomäki ni-
mitettiin tehtävään? Valinta-
perusteiden salailu herättää 
kysymyksiä, joihin veron-
maksajilla on oikeus saada 
vastauksia, Meri vaatii.

Osakeyhtiölaki 
ei estä avoimuutta

Meren mielestä kummas-
tusta aiheuttava nimitys ei 
voi olla pikkujoululahja ta-
loustilanteessa, jossa halli-
tus joutuu tekemään kipeitä 
säästöpäätöksiä.

- Miltä nimitys näyttää kan-
salaisten silmissä? Avoimuus 
ja läpinäkyvyys kuuluvat de-
mokratiaan. Osakeyhtiölaki 
ei estä avoimuutta.

Perussuomalaiset vastusta-
vat voimakkaasti poliittisia 
virkanimityksiä.

- Olemme vaihtoehtopuo-

kopuolelta tulleeksi miehek-
si, joka tekee asioita uudel-
la tavalla. Johtajanimitykset 
ovat yksi testi sille, vastaavat-
ko Sipilän teot puheita. Us-
kon ja toivon, että erityises-
ti edustamani uusi sukupolvi 
uskaltaa aloittaa uuden aika-
kauden suomalaisessa politii-
kassa, Elo toteaa.

Suoraryhtisestä toiminnas-
ta Elo pitää hyvä esimerkkinä 
Maria Kaisa Aulan (kesk.) 
tapausta.

- Aula oli vahvoilla Ke-
lan uudeksi pääjohtajaksi. 
Hän kuitenkin ilmoitti jul-
kisuudessa, ettei hae vir-
kaan, koska vastustaa poliitti-
sia virkanimityksiä. Tällaista 
asennemuutosta tarvitaan, 
jotta käytännöt muuttuvat.

Elo kannattaa sitä, että po-
liittisin perustein valituis-
ta johtajista eduskunnan hal-
linnassa olevissa yhteisöissä 
luovutaan.

- Tehtäviin täytyy valita am-
matillisin perustein, ei puo-
luekirjan perusteella.

Nimitykset 
kansan käsiin

Kotikaupunkiinsa Espoo-
seen Elo haluaa pormestari-
mallin. Siinä puolueet ja va-
litsijayhdistykset asettaisivat 
ammatillisesti pätevän por-

?
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Lunastaako Sipilä 
lupauksensa?

EMME vielä tiedä, puhuu-
ko Juha Sipilä (kesk.) tässä 
asiassa toisin kuin toimii, eu-
roparlamentaarikko Pirkko 
Ruohonen-Lerner (ps.) huo-
mauttaa. 

Kelan pääjohtajat ovat ol-
leet keskustalaisia viimeiset 
vuosikymmenet. 

- Viimeksi keskustalainen 
Liisa Hyssälä sivuutti virka-
valinnassa erittäin pätevän ja 
kokeneen Kelan johtajan. Se 
on myös huono signaali koko 
organisaatiolle, mitä tulee 
ylenemismahdollisuuksiin ta-
lon sisällä, Ruohonen-Lerner 
toteaa.

Ruohonen-Lerner pitää 
luonnollisena sitä, että Pau-
la Lehtomäki tai muu koke-
nut keskustalainen on juuri 
keskustalaisen pääministerin 
valtiosihteeri. 

- Valtiosihteerit ovat poliit-
tisia virkoja ja kokeneet po-
liitikot ovat hyvinkin päteviä 
niihin. Johtavalla poliitikol-
la, kuten pääministerillä, pi-
tää olla täydellinen luottamus 
lähimpiin avustajiinsa. Näissä 
tehtävissä ei voi olla toisten 
puolueiden jäseniä ja kannat-
tajia. 

Suhmurointi lisää 
kustannuksia

Suomessa tapahtuu Ruoho-
nen-Lernerin mukaan pal-
jon haitallisia poliittisia nimi-
tyksiä. 

- Silloin kun valtion, kun-
tien ja muiden julkishallin-
non organisaatioiden virat 

PUOLUSTUSMINISTERI Jussi 
Niinistö käsittelee blogikirjoi-
tuksessaan Suomen osallistu-
misen päättämistä Somalian 
sekä Kashmirin alueiden ope-
raatioissa.

– Hallitusohjelman mukai-
sesti Suomi on jatkanut ak-
tiivista osallistumistaan kan-
sainväliseen kriisinhallintaan. 
Esimerkiksi YK:n operaatioissa 
olemme tällä hetkellä Euroo-

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-
Lerner katsoo, että Kelan pääjohtajan valinta tulee olemaan ai-
nakin yksi testi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) lupaukselle 
luopua poliittisista virkanimityksistä.

Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan talouden 
realiteetit ja maanpuolustuksen etu pakottavat Suo-
mea tarkastelemaan entistä kriittisemmin osallistu-
mista eri kriisinhallintaoperaatioihin. 

ja toimet täytetään poliitti-
sin perustein, ja osaaminen 
ja muu sopivuus tehtävään 
ovat toissijaisia, tämä on yh-
denmukaisuus- ja oikeuden-
mukaisuusongelma, europar-
lamentaarikko sanoo. 

Poliittiset nimitykset voi-
vat tulla veronmaksajille kal-
liiksi. 

- Suhmuroinnit virkanimi-
tyksissä lisäävät merkittäväs-
ti julkisten organisaatioiden 
tehottomuutta ja kustannuk-
sia, sillä näissä viroissa viih-
dytään usein eläkeikään saak-
ka. Hukkaamme myös paljon 
resursseja, jos erityisesti joh-
taminen julkishallinnon or-
ganisaatioissa on tehotonta, 
Ruohonen-Lerner toteaa.

Kansalaisten 
usko horjuu

Suomessa on kova pula työ-
paikoista. Ruohonen-Ler-

nerin mielestä valtaosa kan-
salaisista ei voi tuntea, että 
poliittinen nimityspolitiikka 
on oikein vaikean työllisyysti-
lanteen keskellä.

- Helposti menetetään vii-
meinenkin usko siihen, että 
politiikka on rehellistä toi-
mintaa ihmisten hyväksi, jos 
vanhojen puolueiden harjoit-
tama “maan tapa” saa jatkua 
ennallaan.

Myös Solidiumin nimitysten 
on kestettävä päivänvaloa. 

- Solidiumin hallituksen ni-
mityksissä olen ihmetellyt 
eräiden jäsenten pätevyyttä 
tehtävään, siksi kaipaisin lisä-
perusteluja nimityksille. On 
huolestuttavaa, jos he edusta-
vatkin vain esimerkiksi pää-
omapiirejä, eivätkä valtiota, 
Ruohonen-Lerner toteaa.

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVA LEHTIKUVA

Ruohonen-Lerner:

Puolustusministeri Niinistö: 

Europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner tunne-
taan työstään korruptiota vastaan.

pan kuudenneksi suurin jouk-
koja tarjoava maa. 

- Talouden realiteetit ja maan-
puolustuksen etu kuitenkin pa-
kottavat meidät entistä kriit-
tisemmin tarkastelemaan 
osallistumistamme eri operaa-
tioihin, Niinistö kirjoittaa blo-
gissaan.

Hyöty jäänyt 
vähäiseksi

Hän huomauttaa, että Suo-
men kriisinhallintaosallistu-
minen on vuosien saatossa 
pirstoutunut useisiin pieniin 
operaatioihin. Suomelle koitu-
va hyöty jää näistä verraten vä-
häiseksi.

– Hallitus onkin määrätietoi-
sesti keskittänyt rajallisia re-
sursseja sirpaleoperaatioiden 
sijaan sellaisiin operaatioihin, 
joiden vaikuttavuus kohdealu-
een turvallisuuteen ja toisaalta 

maanpuolustuksen kehittämi-
seen on paras mahdollinen.

TEKSTI SUOMEN UUTISET 
KUVA LEHTIKUVA

mestariehdokkaansa kan-
san päätettäväksi esimerkiksi 
kuntavaalien yhteydessä.

- Näin poliittinen nimitys 
olisi kansan käsissä, Elo sa-
noo.

Perussuomalaiset on kan-
sanvallan ja peruskansalaisen 
edun puolustaja, joten Elon 
mielestä on luontevaa ottaa 
selkeä kanta poliittisia johta-
janimityksiä vastaan.

- Puoluekirjan perusteella 
tehtävät johtajavalinnat hei-
kentävät politiikan ja polii-

tikkojen mainetta kansan sil-
missä, Elo tähdentää.

Lehtomäen lisäksi Soli-
diumin hallituksen jäsenik-
si valittiin heinäkuun lopus-
sa Aaro Cantell, Markku 
Hyvärinen ja Marjo Miet-
tinen. Hallituksen puheen-
johtajaksi tuli Harri Sailas 
ja varapuheenjohtajaksi Eija 
Ailasmaa.

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Eduskunnasta 

pudonneelle puolue-

toverille rahakas 

hallituspaikka

Pääministeri 
Juha Sipilän 
mielestä 
puolueto-
veri Paula 
Lehtomäen 
nimitys 
Solidiumin 
hallitukseen 
ei selityksiä 
kaipaa.

Eroon sirpale-
operaatioista
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Suomi on vaikessa tilanteessa. Maan historiallisesti tär-
keimpiin kuuluvat kauppakumppanit ovat olleet Venäjä, 
Britannia, Saksa ja Ruotsi. Kaikki nämä kauppasuhteet ovat 
EU:n vuoksi suuressa myllerryksessä. Suomi yrittää sinni-
tellä muiden kirjoittamalla EU-sääntökirjalla, mutta joutuu 
jatkuvasti altavastaajaksi. 

Euroopan unionin 

ja koko euroalueen 

synkkä syksy 

MITÄ EU:ssa syksyllä edes-
sä? Rämpiikö EU eteen-
päin vai onko sen aika 
ohitse? Taloustieteiden toh-
tori, Suomen Pankin entinen 
osastopäällikkö Heikki Kos-
kenkylä avaa EU:n tulevan 
syksyn kriittisiä tapahtumia. 

Ison-Britannian brexit-pää-
tös oli monille järkytys. Eu-
roopan unionin alueella on 
syntynyt aivan uusi tilanne ja 
epävarmuus unionin tulevai-
suudesta on kasvanut. Jon-
kinlainen sopimus EU:n ja 
Britannian välillä on saatava 
aikaan. Sen laatiminen ei ole 
helppoa. Poliittista epävar-
muutta lisää Skotlannin mah-
dollinen itsenäistyminen, 
jolloin se liittyisi EU:hun. Es-
panjan poliittinen tilanne on 
edelleen vaikea. Toisenkaan 
vaalin jälkeen siellä ei ole 
enemmistöhallitusta ja vä-
hemmistöhallitus saattaa olla 
lopputuloksena. Tulevat vaa-
lit Saksassa ja Ranskassa vai-
keuttavat poliittista päätök-
sentekoa. 

Italian pääministeri 
pelaa upporikasta 
tai rutiköyhää 
– aivan kuten David 
Cameronkin

Italian pankkikriisi kär-
jistyi viime vuoden lopulla. 
Pankeilla on huonoja luotto-
ja 360 miljardia euroa eli lä-
hes 20 prosenttia bruttokan-
santuotteesta. Italian hallitus 
on koko alkuvuoden yrittä-
nyt rikkoa juuri voimaan tul-
lutta sijoittajanvastuuta ja 
pääministeri Matteo Ren-
zi haluaisi antaa valtion tu-
kea. On järkyttävää, jos ko-
missio suostuu tähän. Koko 
pankkiunionin idea on laittaa 
pankkikriiseissä maksumie-
hiksi sijoittajat eli omistajat 
ja pankkien velkakirjoja os-
taneet. Vasta viimeisenä hä-

tävarana olisi julkisten varo-
jen käyttö. 

Renzi on pistänyt pään-
sä silmukkaan järjestämäl-
lä kansanäänestyksen. Se 
koskee muodollisesti parla-
mentin asemaa, mutta tosi-
asiassa kyseessä on Renzin 
asemaa koskeva luottamusää-
nestys. 

Kreikan kriisi ei ole 
ohi - kukaan ei oleta sen 
pystyvän maksamaan 
velkojaan 

Kreikka kävi äskettäin lä-
hellä euroeroa. Jopa Saksan 
valtiovarainministeri Wolf-
gang Schäuble ehdotti Krei-
kan tilapäistä eroa. Tilanteen 
ratkaisu oli tyypillistä vii-
me vuosien europolitiikkaa. 
Kreikalle päätettiin myöntää 
lisää tukea aiemmin tehdyn 
toisen tukipäätöksen puit-
teissa. 

Kreikan kriisi ei ole lain-
kaan ohi. Kansainvälisellä va-
luuttarahastolla oli nytkin 
suuria ongelmia pysyä muka-
na tukipolitiikassa. IMF epäi-
lee Kreikan velkakestävyyttä, 
jonka mukaan Kreikan pitäisi 
pystyä maksamaan velkansa 
takaisin. Tähän ei kyllä usko 
juuri kukaan muukaan. 

On mahdollista, että IMF 
irrottautuu kokonaan Krei-
kan rahoittamisesta. Tällöin 
Kreikka tulisi olemaan vel-
kaa vain euroalueen valtioille. 
IMF ei tule kärsimään luotto-
tappioita - ne lankeaisivat täl-
löin euroalueen veronmaksa-
jan kontolle. 

Ranskan etupiiriin 
kuuluvat Portugali ja 
Espanja pääsivät kuin 
koira veräjästä 

Jos sijoittajanvastuuta ei 
toteuteta pankkien elvy-

tys- ja kriisinhallintadirektii-
vin (BRRD) mukaisesti, myös 
pankkiunionin pelisäännöt 
voivat lentää roskakoppaan. 
Käy kuten finanssipolitiikan 
pelisäännöille, joita kukaan ei 
noudata. Kesällä EU:ssa pää-
tettiin, että Portugali ja Es-
panja eivät saa sakkoja fi-
nanssipolitiikan sääntöjen 
rikkomisesta. Jatkossa ku-
kaan muukaan ei voi saada. 

Pankkien stressitestit 
antoivat liian suotuisan 
kuvan tilanteesta 

Euroopan pankkiviranomai-
sen (EBA) ja EKP:n stressi-
testit suurille pankeille hei-
näkuussa 2016 antoivat liian 
suotuisan kuvan koko EU:n 
pankkien tilanteesta. Perus-
testin mukaan pankkikrii-
sin uhkaa ei ole. Pessimisti-
nen skenaario, jossa talouden 
kehitys on perusvaihtoehtoa 
huonompi, tehtiin liian ke-
vyillä oletuksilla. Olisi pitä-
nyt olettaa, että eurokriisi ei 
ole ohi ja se voi kärjistyä uu-
delleen. Euro pysyy pystyssä 
vain EKP:n tuella eli ns. mää-
rällisen elvytyksen avulla. 
EKP ostaa kuukausittain 80 
miljardin euron arvosta arvo-
papereita markkinoilta, aluk-
si lähinnä valtioiden velka-
kirjoja ja kesäkuusta lähtien 
yritysluottojakin. 

Tämä ns. QE-politiikka 
(Quantitative Easing eli Mää-
rällinen elvytys) alkoi 2015 
alussa ja yhteensä EKP on 
ostanut jo yli 1 000 miljar-
din arvosta arvopapereita. 
EKP:lle tulee valtavat luotto-
riskit operaatioidensa kaut-
ta. Irrottautuminen niistä tu-
lee olemaan vaikeaa. EKP:n 
tavoitteena on saada inflaa-
tio kohoamaan noin 0,5 pro-
sentin tasolta tavoitetasolleen 
noin kaksi prosenttia. Samal-
la EKP pitää valtioiden laino-
jen pitkät korot alhaalla. Ita-
lian koron tulisi olla noin 5-7 
prosenttia, nyt se on vain 1,2 
prosenttia. Ranskan koron tu-
lisi olla 4-5 prosenttia, mutta 
se on vain 0,6. EKP:n itsekin 
pelkäämät riskit ovat toteu-
tumassa. 

Rakenneuudistukset eivät 
etene Italiassa ja Ranskassa, 
koska ne ovat poliittisesti lii-
an vaikeita. Lisäksi liian al-
hainen lainakorko on vienyt 
markkinapaineen uudistaa 
talouksia. Euroalueen talous-
näkymät ovat kaiken kaikki-
aan varsin vaatimattomat. 

EU rämpii eteenpäin 
– vai rämpiikö? 

EU:n kriisistä toiseen -tai-
paletta on usein luonnehdit-
tu sanoilla muddling through 
eli ”rämpien eteenpäin”. 
Muun muassa Erkki Tuomi-
oja (sd.) käyttää tätä termiä 
EU:n tilaa arvioivassa kirjassa 
”Kriisien kautta eteenpäin” 
(toim. Jyrki Karvinen). 

Tuomiojan mielestä tämä 
yritysten ja erehdysten kaut-
ta eteenpäin rämpiminen on 
ollut ulkopuolisille kauheata 

katseltavaa, mutta vielä kar-
meammalta se on näyttänyt 
sisältäpäin nähtynä. 

Brexitin jälkeen tilanne on 
muuttunut. Tuomioja huo-
mauttaa, että tapa, jolla fe-
deralistit ovat tähän saakka 
kansalaisten kannoista piit-
taamatta syventäneet EU:n 
integraatiota, on johtanut de-
mokratian kriisiin ja EU:n le-
gitimiteetin heikkenemiseen. 
Yritys jatkaa tällä tiellä mer-
kitsisi sitä, että Brexit saa jat-
koa. 

EU:sta kantautuvista vies-
teistä on pääteltävissä, että 
liittovaltiohanketta yritetään 
riuhtaista voimakkaasti bre-
xitin varjolla eteenpäin. Pää-
tavoitteena on entistä tiu-
kempi poliittinen unioni. 
Tähän sisältyisi täydellinen 
pankkiunioni, fisikaaliunioni 
ja talousunioni. 

Valtavista ongelmista 
huolimatta liitto-
valtiota ja yhteis-
vastuuta yritetään 
puskea härkäpäisesti 
eteenpäin 

Yhteisvastuuta veloista ja 
riskeistä alettiin kasvattaa en-
sin ERVV:n ja EVM:n kaut-
ta (rahoitusvakausmekanis-
mit). Tätä kautta on tuettu 
valtioita ja pankkeja. Vuonna 
2012 aloitettiin pankkiunio-
nin perustaminen. Aluksi 
luotiin yhteinen pankkival-
vonta EKP:n yhteyteen suu-
rille euroalueen pankeille. 
Sittemmin on perustettu krii-
sinratkaisuviranomainen ja 
kriisinratkaisurahasto. 

Paljon mainostettu sijoitta-

Euro 
pysyy pystyssä

vain EKP:n 
tuella eli 

ns. määrällisen
elvytyksen 

avulla.

- Suomessa on 
kasvava tarve käydä 
aiempaa syvälli-
sempää ja avointa 
keskustelua euro-
alueen ja koko EU:n 
kehittämisvaihtoeh-
doista, Koskenkylä 
toteaa.
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janvastuu tuli voimaan tämän 
vuoden alusta. Sitä kehui-
vat kaikki puolueet ja erityi-
sesti demarit Suomessa tal-
ven 2015 vaalikampanjassa. 
Ei enää veronmaksajien va-
roja pankkien pelastamiseen, 
oli mottona. 

Talletussuoja 
tarkoittaisi valtavaa 
yhteisvastuun 
kasvattamista 
– veronmaksajien 
kustannuksella 

Edellä olevaa taustaa vasten 
on mielenkiintoista arvioida, 
miten näihin ongelmiin aio-
taan reagoida tulevana syk-
synä ja ensi vuoden puolella 

komission taholta. Muddling 
through -politiikka jatkuu. 
Lisäksi brexitiä käytetään 
”keppihevosena” yhteisvas-
tuun lisäämiseen ja komis-
sion vallan kasvattamiseen. 
Federalistit yrittävät hyötyä 
tilanteesta. Yhteisvastuun li-
säämisestä tullee esityksiä 
kahteen eri kohteeseen. En-
sinnäkin, pankkiunioni ei ole 
vielä valmis. Siitä puuttuu 
kolmas pilari eli yhteinen tal-
letussuoja. 

Komissio on jo aiemmin 
yrittänyt saada talletussuojaa 
käsittelyyn. Saksa on tähän 
saakka estänyt hankkeen ete-
nemisen. Suomi on suhtautu-
nut varauksellisesti yhteiseen 
talletussuojaan. Talletussuo-
jahanke merkitsisi toteutues-

viiden puheenjohtajan rapor-
tissa. 

Koskenkylän julkaisussa 
Suomen Perustan sarjassa ke-
väällä 2016 on selostettu yk-
sityiskohtaisesti em. raport-
tien ehdotuksia ja muitakin 
vastaavia. Komission ja EU:n 
parlamentin tahoilla ovat jo 
useat työryhmät käsitelleet 
näitä ehdotuksia. Niitä ovat 
muun muassa euroalueen 
oman budjetin perustami-
nen ja oman finanssiministe-
riönkin. Yhteistä suhdan-
netasausrahastoa on myös 
ehdotettu kuten myös yhteis-
tä työttömyyskorvausrahas-
toa. Yhteisiä velkakirjoja (eu-
robonds) ovat usein vaatineet 
Italian ja Ranskan valtioiden 
johtajat.

 
Miksi lisätään 
sääntelyä, kun 
aikaisemmistakaan 
säädöksistä ei pidetä 
kiinni? 

Euroalueen oma budjetti, 
suhdannetasausrahasto, työt-
tömyyskorvausrahasto ja yh-
teiset velkakirjat ovat vastoin 
artiklaa 125, jossa kielletään 
yhteinen fiskaalinen vastuu. 

Kaiken kaikkiaan federalis-
tit ja EU:n poliittinen johto 
yrittävät viedä yhteisvastuuta 
voimallisesti eteenpäin. Uni-
onin perussopimusten muut-
tamisesta ei paljoa puhuta.

Kaiken yhteisvastuun tuli-
si toteutua perussopimusten 
kautta, mikä tie luultavasti 
on tukossa. Suomen halli-
tus joutunee ”temppelin har-
jalle”, koska hallitusohjel-
man mukaan yhteisvastuuta 
ei saa kasvattaa lainkaan. Ti-
lanne voi muodostua poliit-
tisesti hankalaksi jos Saksa 
suostuu yhteisvastuun lisää-
miseen. Tähän asti se on ol-
lut kaikessa vastaan, mutta 
taipunut lopuksi. Näin tapah-
tui sekä pankkiunionin että 
EVM:n osalta. Myös uusia yl-
lätyksiä ja shokkeja voi tulla 
syksyn aikana. 

Maailmantalouden näkymät 
ovat varsin heikot ja tämä 
vaikuttaa osaltaan euroalu-
een ja koko EU:n talouskehi-
tykseen. Elvytysvaraa on vä-
hän, koska monet valtiot ovat 
edelleen ylivelkaantuneita. 
Rakenneuudistukset takkua-
vat pahasti Italian ja Ranskan 
lisäksi monissa muissakin 
maissa kuten Suomessa. 

Jakaako brexit 
Euroopan kahtia? 

Eräs skenaario on, että EU 
jakaantuisi selvästi kahteen 
leiriin: euroalueen fiskaali-
nen ja poliittinen unioni ja 
Britannian johdolla muodos-
tuva ryhmä, johon saattavat 
liittyvä myös esim. Ruotsi, 
Tanska, Norja ym. 

Talousutieteen nobelisti Jo-
seph Stiglitz on vastikään 
esittänyt varsin synkän ar-
vion euron tulevaisuudesta. 
Eurojärjestelmän rakenne on 

ollut alun alkaen virheellinen 
ja euro perustunut vääriin us-
komuksiin. Valuuttakurssijär-
jestelmä ei takaa taloudellista 
menestymistä, mutta sen vir-
heellinen valinta voi olla tu-
hoisaa. Oman rahan ja korko-
politiikan menettäminen voi 
olla kohtalokasta. Juuri näin 
on käynyt euromaissa, sanoo 
Stiglitz. Oman koron ja va-
luutan tilalle ei ole luotu mi-
tään muita sopeutusmekanis-
meja. 

Sopeutuminen kilpailuky-
vyn heikkenemiseen ja yleen-
sä shokkeihin tapahtuu työt-
tömyyden kautta. Komission 
sääntelyyn ja valvontaan ta-
louspolitiikan osalta on us-
kottu aivan liikaa. Sääntöjä 
on rikottu jatkuvasti ja usko 
niihin on mennyt. Systeemi ei 
kerta kaikkiaan ole toimiva. 
Stiglitz ehdottaa euroalueen 
jakoa kahteen – eteläiseen ja 
pohjoiseen alueeseen. Etelä-
Euroopan maat, mukaan luet-
tuina Italia ja Ranska, ovat ol-
leet haluttomia ja kyvyttömiä 
sopeutumaan euroaikaan.

 
Eurovaluutta on 
Saksalle liian heikko, 
muille liian vahva 

Euroalueen ydinongelma 
on Saksan ylivoima suhteessa 
muihin. Saksa on liian teho-
kas ja kilpailukykyinen, mikä 
näkyy suurena vaihtotaseen 
ylijäämänä. Eteläisen Euroo-
pan maat ovat kaikki räjäh-
tävällä uralla julkisen velan 
osalta, valtava työttömyys, 
pankit kuralla. Sama voi kos-
kea myös Ranskaa, joka ei ole 
onnistunut vapauttamaan 
työmarkkinoitaan tai uudista-
maan rakenteitaan. 

Suomi on myös tällä tiel-
lä, koska julkisen velkaantu-
misen kasvua on vaikea saada 
kuriin. Eteläinen Eurooppa 
hakee ratkaisua fiskaalisen 
ja poliittisen unionin kautta. 
Tällöin Saksa maksaisi etelän 
vanhat velat ja syntyisi pysy-
vä tulonsiirto jatkossakin näi-
hin maihin. Etelän maiden 
haavailemassa poliittisessa 
unionissa päätösvalta kuuluu 
heille, koska heillä on enem-
mistö. 

Ydinkysymys on, syntyykö 
tästä diili ja mikä olisi Suo-
men linja? Tähän saakka Suo-
mi on aina taipunut Saksan 
linjaan. Suomessa on kasva-
va tarve käydä aiempaa syväl-
lisempää ja avointa keskuste-
lua euroalueen ja koko EU:n 
kehittämisvaihtoehdoista. 

Kirjoittaja on lähes 40 vuotta 
Suomen Pankissa työskennel-
lyt rahoitusmarkkina-asian-
tuntija. Hän jäi eläkkeel-
le rahoitusmarkkinaosaston 
päällikön paikalta, ja toimii 
nykyisin Linse Consultingissa 
liikkeenjohdon konsulttina.

■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

saan valtavaa yhteisvastuun 
kasvua. Suomenkin noin mil-
jardin euron rahastopääoma 
siirrettäisiin yhteiseen rahas-
toon. 

EU edistää 
uutterasti hankkeita, 
jotka on kielletty 
perussopimuksissa 

Toinen rintama, jolla yhteis-
vastuuta on jo kaavailtu mo-
neen otteeseen lisättäväk-
si, liittyy fiskaalisen unionin 
ja talousunionin luomiseen. 
Tältä alueelta on jo tehty en-
sin ns. neljän puheenjohtajan 
raportissa ehdotuksia vuon-
na 2012. Uusin ehdotus jul-
kaistiin kesäkuussa 2015 ns. 

EU:sta kantautuvista viesteistä on pääteltävissä, että liittovaltiohanketta yritetään
riuhtaista voimakkaasti brexitin varjolla eteenpäin.

“Brexitiä käytetään 
keppihevosena 
yhteisvastuun 
lisäämiseen ja 
komission vallan 
kasvattamiseen.”
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Perussuomalaisten kansanedusta-
ja Veera Ruoho on huolissaan las-
ten turvallisuudesta kouluissa ja 
päivähoidossa. Ruohon mukaan 
tiedossa on useita tapauksia, jois-
sa esimerkiksi päivähoidossa ole-
vat lapset ovat joutuneet väkival-
lan kohteeksi.

Kulttuurierot vaikuttavat 

lasten turvallisuuteen 

Asiaan puuttuvat vanhemmat pelkäävät 

leimautuvansa rasisteiksi

YHDESSÄ tapauksessa lap-
si löi toista lasta vatsaan ja 
toisessa tapauksessa mailal-
la päähän sekä puri lasta käsi-
varresta. Kolmannessa tapa-
uksessa lapsi löi toisen lapsen 
isää kepillä ja neljännessä ta-
pauksessa lapsi oli heittämäs-
sä kivenmurikalla toista las-
ta päähän, perussuomalaisten 
poliisikansanedustaja Veera 
Ruoho kertoo.

Ruohon mukaan kaikissa ta-
pauksissa tekijä oli maahan-
muuttajataustaisen perheen 
lapsi.

- Moni maahanmuuttaja-
perhe tulee kulttuureista, 
joissa naisten ja tyttöjen ase-
ma on perinteisesti ollut hei-
kompi kuin Suomessa. Ha-
luankin tietää miten Espoon 
kaupunki varmistaa, ettei 
tämä heijastu myös päiväko-
tilasten turvallisuustilantee-
seen? asiasta valtuustokysy-
myksen tehnyt Ruoho kysyy.

Oman lapsen joutuminen 
väkivallan uhriksi on Ruo-
hon mukaan traumaattinen 
tapahtuma myös vanhemmil-
le. Moni vanhempi ei kuiten-
kaan uskalla ilmoittaa asiasta 
eteenpäin.

- Vanhemmat vaihtavat mie-
luimmin päiväkotia tilanteis-
sa, joissa heidän lapsensa on 
joutunut eri etnistä taustaa 

olevan lapsen väkivallan koh-
teeksi. Tämä johtuu herkästä 
aiheesta, jossa lapsensa tur-
vallisuudesta huolestunut il-
moittaja kokee helposti lei-
mautuvansa rasistiksi, Ruoho 
sanoo.   

Maassa 
maan tavalla

Päiväkotien henkilömitoi-
tuksilla on Ruohon mielestä 
erittäin haasteellista ja käy-
tännössä mahdotonta vahtia 
päiväkoti-ikäisten lasten jo-
kaista liikettä ja tekemisiä.

- Vaaratilanteita ja väki-
vallantekoja on käytännös-
sä mahdotonta välttää, mutta 
tässä ei pidä kuitenkaan syyl-
listää tapahtuneista täystyöl-
listettyä päiväkodin henkilö-
kuntaa, Ruoho korostaa.  

Ongelmat eivät ratkea Ruo-
hon mielestä pelkästään hen-
kilöstöä lisäämällä. 

- Turvallisuustasoa voidaan 
nostaa uusien riskien havain-
noinnilla ja tunnistamisella. 
Eri etnisten taustojen takia 
lapsen varhaiskasvatukses-
sa pitää korostaa sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta. Lasten turvalli-
suudesta puhuttaessa ei saa 
olla tabuja. Kaikilla pitää olla 
samat pelisäännöt ja maas-

sa eletään maan tavalla, Ruo-
ho sanoo.

Kaupunki pitää 
yksittäistapauksina

Espoon kunnallisessa päivä-
hoidossa on noin 11 000 lasta, 
joista yli 2000 on vieraskie-
lisiä. Espoon varhaiskasva-
tuksen johtaja Titta Tossa-
vainen ei kiellä, että Ruohon 
mainitsemia tapauksia ei oli-
si tapahtunut. Hän kuitenkin 
korostaa, että kyse on yksit-
täistapauksista.

- Meille on iso haaste kun 

tulee uusia lapsia ja ei löy-
dykään yhteistä kieltä. Jos ei 
osata ilmaista sanallisesti asi-
oita, niin silloin lapsi saattaa 
turhautua ja purra tai lyödä 
toista lasta. Kaikille lapsil-
le opetetaan kasvatuksellisin 
keinoin mikä on hyväksyttä-
vää ja mikä ei, Tossavainen 
kertoo. 

Tossavaisen mukaan hy-
vin haavoittuvista olosuhteis-
ta tulevien lasten kohdalla on 
käytössä vahvat tukitoimet ja 
kaikista ongelmatapauksis-
ta kerrotaan aina lasten van-
hemmille.

- Emme hyssyttele ikäviä 
asioita, vaan ne käydään läpi 
vanhempien kesken. Käytäm-
me tarvittaessa tulkkia, jotta 
tapahtumista ei jäisi epäsel-
vyyttä. Valistamme myös eri 
taustoista tulevia suomalai-
sen kulttuurin pelisäännöistä.

Eri etninen tausta näkyy 
Tossavaisen mielestä enem-
män vanhempien kuin lasten 
käyttäytymisessä. 

- Esimerkiksi joissakin ryh-
missä vanhemman on vai-
kea keskustella lapsen asiois-
ta naishoitajan kanssa, kun 
ei ole tottunut siihen omas-

Ongelmat 
kärjistyneet Espoossa, 
jossa on paljon 
maahanmuuttajia.

PELLERVON taloustutkimuk-
sen (PTT) mukaan asumisme-
nojen kasvu jatkuu. Tuorees-
sa tutkimuksessa PTT ennustaa 
asumismenojen kasvavan kes-
kimäärin 2,8 prosenttia vuodes-
sa vuosina 2016–2018. Vuonna 
2016 kotitalouden tuloista kes-
kimäärin 26,8 prosenttia menee 
asumiseen. Asumisen kustan-

nuksia kasvattavat muun muas-
sa ilmastopoliittiset tavoitteet. 

Asumismenot nousevat ker-
rostalossa omistusasunnos-
sa asuvilla kotitalouksilla 
keskimäärin 3,2 prosenttia, ker-
rostalossa vuokra-asunnoissa 
2,7 prosenttia ja omakotitalois-
sa 2,3 prosenttia.

Asumismenojen osuus tu-

loista kasvaa edelleen. Vuonna 
2016 kotitalouden tuloista kes-
kimäärin 26,8 prosenttia me-
nee asumiseen. Vuonna 2018 
asumismenojen osuus tulois-
ta nousee 28 prosenttiin. Tu-
lokehitys on ennustevuosi-
na hidasta, joten asumismenot 
kasvavat tuloja nopeammin. 
Palkansaajien nettotulot kasva-

vat keskimäärin noin 1 prosent-
tia vuodessa ja eläkeläisten 0,8 
prosenttia.

Asuntojen hinnat ja vuok-
rat, asumismenot ja menojen 
osuus tuloista ovat eriytyneet 
alueellisesti. Asuminen on sel-
västi kalleinta ja asumismeno-
jen kasvu nopeinta pääkaupun-
kiseudulla.

Asumismenojen kasvu jatkuu

- Lasten turvallisuu-
desta puhuttaessa 
ei saa olla tabuja. 
Kaikilla pitää olla
samat pelisäännöt ja 
maassa eletään maan 
tavalla, Veera Ruoho
sanoo.
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Kulttuurierot vaikuttavat 

lasten turvallisuuteen 

SIVISTYSVALIOKUNTAAN kuu-
luva Kimmo Kivelä on hyvin 
huolestunut koulujärjestelmän 
rapautumisesta, eikä Suomi hä-
nen mukaansa voi tuudittautua 
Ruususen uneen menneiden ai-
kojen PISA-menestyksen takia. 

– Keskeinen osa kansallis-
ta menestystarinaamme on 
maamme hieno koulutusjärjes-
telmä, perussuomalaisten kou-
lutuspoliittisen työryhmän pu-
heenjohtaja toteaa.

Hän muistuttaa, että Suomen 
koulutusjärjestelmän toimi-
vuutta on aikaisemmin ihastel-
tu eri puolilla maailmaa.

– Eri puolilta maailmaa on 
tehty tutustumismatkoja maa-
hamme. Keskeisinä elementtei-
nä koulutusjärjestelmässämme 
ovat tasa-arvoisuus ja opettaji-
en korkea ammattitaito. Suomi 
onkin menestynyt loistavasti PI-
SA-tutkimuksissa.

– Nyt on kuitenkin ilmas-
sa huolestuttavia piirteitä, jot-
ka uhkaavat rapauttaa koulu-
tusjärjestelmäämme. Edellisten 
hallitusten aloittamat koulu-
tussäästöt, joita myös nykyinen 
hallitus on valitettavasti joutu-
nut jatkamaan, eivät voi olla nä-
kymättä oppimistuloksissa ja 
koulutyön ilmapiirissä, Kivelä 
pahoittelee.

Kaikki ei ole kiinni rahasta

Kivelä toivoo, että yhteiskun-
nassa käydään nyt laaja-alais-
ta ja periaatteellista keskustelua 
koulutuksesta. 

- Takavuosien loistavan PISA-

menestyksen myötä olemme 
tuudittautuneet liiaksi ruususen 
uneen, Kivelä muistuttaa.

Eriarvoistumiskehitys on kas-
vamassa ja jopa luku- ja kirjoi-
tustaito on heikkoa monien 
kohdalla. Tällaisesta on Kivelän 
mukaan huolestuttavia seura-
uksia, joka johtaa nuorten syr-
jäytymiseen.

– Mutta kaikki ei ole yksin-
omaan rahasta kiinni. Vuosi-
en varrella opettajien työajas-
ta yhä kasvavampi osuus kuluu 
muussa kuin varsinaisessa ope-
tustyössä. Kotien ja koulujen 
yhteistyössä on myös paikoin 
parantamisen varaa ja vanhem-
pien asenteissa lasten koulun-
käyntiin tarvittaisiin muutosta.

– Enenevässä määrin tarvittai-
siin kansalaistaitojen opetusta 
ja opettajien auktoriteettia tu-
lisi vahvistaa toimivaltuuksia li-
säämällä. Häiriökäyttäytymi-
seen täytyy voida puuttua.

Talonmiehet takaisin

Myös luokanopettajien kou-
lutuksen ns. mieskiintiöitä tu-
lisi Kivelän mielestä vakavas-
ti harkita.

- Opettajien täydennyskou-
lutusta on myös laiminlyöty – 
tämä saattaa pitkällä aikavälillä 
johtaa ryöstöviljelyyn.

Koulutyön yhteisöllisyyttä on 
Kivelän mukaan nakertanut 
myös esimerkiksi se, ettei kou-
luissa ole enää talonmiehiä, toi-
sin kuin menneinä vuosikym-
meninä. 

- Merkityksettömän tuntui-

Kimmo Kivelä:

Perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä vahvistaisi opet-
tajien auktoriteettia, puuttuisi häiriökäyttäytymiseen entistä tiu-
kemmin ja harkitsisi kouluihin myös miesopettajakiintiöitä.

Häiriökäyttäytymiseen 
täytyy voida puuttua

nen asia ensi kuulemalta, mut-
ta hyvin inhimillinen ja yhteisöl-
lisyyttä vahvistava. Talonmiehet 
olivat usein nuoria ymmärtäviä 
turvallisia aikuisia sekä eräänlai-
sia yhteyshenkilöitä opettajien 
ja koululaisten välillä.

Arkijärjelle 
enemmän sijaa

Kivelä muistuttaa myös perus-
suomalaisten koulutuspoliitti-
sesta ohjelmasta, jossa kiinnite-
tään huomiota koulutyön arjen 
käytännön kysymyksiin. Ohjel-
massa painotetaan koulurau-
han merkitystä sekä opettajille 
että oppilaille.

– Ohjelma onkin saanut konk-
reettisuudestaan runsaasti kii-
tosta. Asiat eivät sittenkään ole 
äärimmäisen monimutkaisia. 
Arkijärjen käytölle tulee antaa 
enemmän sijaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Kimmo Kivelä

HELSINGIN Perussuomalaiset 
ovat julkaisseet liitteen Visio 
2020 - Meillä on unelma – Hel-
singistä. 

Liite on kokonaisvaltainen, 
positiivinen ja markkinoinnilli-
nen kuvaus oman kaupungin 
tulevaisuuskuvasta.   

 - Olemme Helsingin Perus-
suomalaisissa tehneet kuvauk-

sen siitä, millaisessa Helsingis-
sä haluamme tulevaisuudessa 
asua. Kuvauksen nimi on Visio 
2020. Tällaista kokonaisvaltaista 
tulevaisuudenkuvaa ei ole muil-
la Helsingin puolueilla, yhdis-
tyksestä kerrotaan.

Tutustu ja ota kantaa Helsin-
gin Perussuomalaisten visioon: 
helsinki.perussuomalaiset.fi

Visioita tulevaisuuden 
Helsingistä

sa kulttuurissaan, Tossavai-
nen sanoo.  

Paha olo näkyy lapsen 
käyttäytymisessä

Opetusalan ammattijärjes-
tön OAJ:n puheenjohtaja Olli 
Luukkainen ei ota kantaa yk-
sittäisiin Espoon tapauksiin 
vaan hän puhuu asiasta ylei-
sellä tasolla. Luukkaisen mie-
lestä päiväkodissa tai koulus-
sa tapahtuvat väkivallanteot 
heijastavat perheiden tilan-
netta. 

- Aggressiivista käyttäyty-
mistä on niin kantaväestös-
sä kuin myös maahanmuut-
tajataustaisten keskuudessa. 
Työttömyys ja perheiden 
paha olo näkyvät lasten käyt-
täytymisessä. Jos turvaa ei 
ole kotona, niin lapsi rea-
goi päiväkodissa tai koulussa, 
Luukkainen kertoo.

Luukkaisen mukaan eri 
kulttuurien ja kielten kohtaa-
misessa voidaan joutua han-
kaliin tilanteisiin.

- Jos ei ole samaa kieltä, niin 
ei ymmärretä mitä toinen sa-

noo ja siitä voi syntyä väärin-
käsityksiä ja kahnauksia. 

OAJ kaipaa
riittäviä resursseja

Luukkainen muistut-
taa päättäjiä resurssien tur-
vaamisesta, jotta yksittäi-
nen lapsi saisi riittävästi 
aikaa aikuiselta. Opettajil-
le ei Luukkaisen mukaan voi-
da kuitenkaan sälyttää liikaa 
tehtäviä vaan kouluissa tar-
vitaan myös kuraattoreita ja 
psykologeja. 

- Erityisosaamista tarvi-
taan sota-alueilta tulleiden 
ja muiden erityistä tukea tar-
vitsevien lasten tukemiseen. 
Sekä varhaiskasvatuksessa 
että perusopetuksessa tarvi-
taan riittävän pienet yksiköt 
ja ryhmät sekä riittävän suu-
ri määrä aikuisia, jolloin eh-
ditään nähdä mitä tapahtuu 
ja voidaan puuttua asioihin, 
Luukkainen toteaa.

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN
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ARI istui puolitoista vuotta 
talousrikoksista. Hän huoma-
si, kuinka vankeinhoitojärjes-
telmä on liian sinisilmäinen 
ulkomaalaisia vankeja koh-
taan.

Viimeiset kuukaudet ran-
gaistuksestaan Ari vietti Suo-
menlinnan avovankilassa. 

- Keskustelin elinkautisvan-
kien ja vartijoiden kanssa asi-
asta. Heitä ärsyttää, kun ul-
komaalaiset tulevat tänne ja 
käyttäytyvät huonosti. 

Avovankilan tarkoituksena 
on Arin mielestä se, että sul-
jetulla osastolla tuomionsa 
mallikkaasti hoitaneet pääsi-
sivät avovankilaan ja siten lä-
hemmäksi koevapautta.

Nykyinen laki päästää van-
git liian helpolla. Arin mieles-
tä Rikosseuraamuslaitoksen 
pitäisi tiukentaa avovankiloi-
hin pääsyä.

- Suomenlinnan avovanki-
laan tulee ensikertalaisia ja 
ulkomaalaisia, jotka pitävät 
Suomen vankilasysteemiä jo 
heti kättelyssä vitsinä. Ei var-
masti auta, kun heidät lai-
tetaan istumaan sellaiseen 
paikkaan, joka on kaukana 
karuista vankilaolosuhteista.

Yksi kerta 
riittää

Ongelmana on Arin mie-
lestä myös se, kun jotkut ul-
komaalaiset eivät puhu eng-
lantia, eivätkä varsinkaan 
suomea. Kommunikointi-on-
gelmat aiheuttavat konflikte-
ja vankien välillä.

Ari on todistanut sellai-
sia tapahtumia, joissa istuvia 
vankeja on pyydetty tulkkaa-
maan uusia vankeja.

- On toki mukavia ja asial-
lisiakin ulkomaalaisia, mut-
ta tietty osa porukasta pi-

laa kaikkien maineen. Mietin 
monesti, että mitä sitten käy, 
kun avovankilaan tulee sellai-
nen suomalainen vanki, joka 
ei jaksa nieleskellä ulkomaa-
laisten käytöstä. Voi käydä 
huonosti. 

Ari myös pohtii sitä, kun 
avovankilan vangit työskente-
levät telkien ulkopuolella, ta-
vallisten ihmisten joukossa. 

- Ei siihen tarvitse kuin yksi 
kerta, kun jotain tapahtuu 
Suomenlinnassa asuvalle tai 
turistille.

”Haistattelevat 
ja uhoavat”

Ari painottaa, ettei hän ole 
rasisti. Hän haluaa vain ker-
toa, mitä vankilan sisällä oi-
keasti tapahtuu. 

- Olen aina sanonut, että 
vaikka ulkomaalaiset olisi-
vat sinimustia, sillä ei ole vä-
liä. Pitää osata käyttäytyä, sil-
lä on ainoastaan merkitystä. 
Sitä paitsi suomalaiset soma-
litkin tulivat minulle sano-
maan, että ulkomaalaiset ei-
vät kunnioita sääntöjä, ja että 
voisinko tehdä asialle jotain, 
Ari kertoo.

Vankilassa on tiettyjä käyt-
täytymissääntöjä, joita kaik-
kien pitäisi noudattaa.

- Joitakin ulkomaalaisia ei 
kiinnosta. He uhkaavat val-
loittavansa koko Suomen, ja 
että lopulta kaikki suomalai-
set vangit joutuvat kiven si-
sään, eli suljetulle.

Joitakin ulkomaalaisia ei 
myöskään kiinnosta opiskelut 
tai työnteko. 

- He vain haistattelevat ja 
uhoavat pitkät päivät. Olen 
nähnyt läheltä sellaisia ti-
lanteita, joissa ulkomaalaiset 
avautuvat kantasuomalaisille, 
Ari sanoo.

Suomenlinnan avovankilassa tuomi-
onsa istunut Ari epäilee, ovatko saa-
rella asuvat helsinkiläiset ja siellä 
vierailevat turistit turvassa, kun saa-
ren avolaitoksessa istuu jopa seksu-
aalirikoksista tuomittuja ulkomaa-
laisvankeja.

Onko Suomen-
linna oikea paikka 

avovankilalle?

Saarella vierailee vuosittain jopa miljoona turistia

Sillä on väliä, mistä maas-
ta ulkomaalainen tulee. Bal-
tianmaalaiset osaavat kuu-
lemma käyttäytyä, mutta he 
taas käyttävät systeemiä hy-
väkseen. He sanovat suoraan, 
että täällä voi ottaa rennos-
ti muutaman kuukauden tai 
tehdä töitä, tienaten melkein 
tuplasti enemmän kuin koti-
maassa.

- Itäblokkilaisilla on televi-
siot ja kahvinkeittimet muka-
na. He nauravat suomalaisel-
le vankeinhoitojärjestelmälle. 

”Säännöt eivät ole 
kaikille samat”

Ari ei ymmärrä sitä, että 
kun muista pohjoismais-
ta karkotetut vangit pääsevät 
Suomessa avovankilaan istu-
maan. Heidän paikkansa oli-
si suljetulla osastolla. Aina-
kin aluksi.

Vaikka sääntöjen pitäisi olla 
vankilassa kaikille samat, Ari 
on huomannut, että näin asia 
ei käytännössä ole.

- Tein testin. Sanoin halu-
avani kirkkoon. Sanoin, että 
en ole kristitty enkä muslimi, 
ja siksi Suomenlinnan kirk-
ko ei käy. Minulle sanottiin, 
että täytyy toimittaa viralli-
nen virkatodistus siitä, että 
kuulun mormonikirkon yh-
teisöön. Ei tämän näin pitäi-
si toimia.

Ulkomaalaisia 
ennätysmäärä 
avovankilassa

- Totta kai ulkomaalaisten 
tulo Suomeen heijastuu koko 
yhteiskuntaan. Määrät nä-
kyvät myös vankiloissa, Suo-
menlinnan avovankilan apu-
laisjohtaja Timo Salomäki 
toteaa.

Suomenlinnassa on sata 
vankia, joista 30 prosent-
tia on tällä hetkellä ulkomaa-
laisia.

- Viisi vuotta sitten heitä oli 
yksi tai kaksi kerrallaan, Salo-
mäki vertaa.

Salomäki ei ole kuitenkaan 
kuullut moitteita ulkomaa-
laisten käytöstavoista. 

- Tokihan yksittäistapauk-

sia saattaa olla. Kulttuurierot 
vaikuttavat, mutta täytyy kyl-
lä sanoa, että puhumalla niis-
tä on aina selvitty.

”Suomenlinnan 
asukkaat tyytyväisiä”

Suomenlinnan asukkaat 
ovat Salomäen mukaan ol-
leet enemmänkin tyytyväisiä 
vankilan olemassaoloon kuin 
pelkäisivät seurauksia. Tällä 
hetkellä noin kymmenen van-
kia työskentelee muurien ul-
kopuolella.

- Vangit ovat käyttäytyneet 
aina asiallisesti. Sitä pait-
si asukkaat ovat tyytyväisiä 
vankien tekemiin linnoituk-
sien korjaustöihin, koska ul-
kopuolinen urakoitsija tulisi 
huomattavasti kalliimmaksi, 
Salomäki toteaa.

Myös Suomenlinnan avovankilassa istuu ennätysmäärä 
ulkomaalaisia vankeja.

Ulkomaalaiset pitävät 
suomalaisvankiloita 
vitsinä
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Saarella vierailee vuosittain jopa miljoona turistia

TUTKIMUS perustuu poliisin 
tietoon tulleiden rikosten ver-
tailuun kymmenen vuoden 
ajalta. Tutkimuksessa käsitel-
lään maahanmuuttajien ja ul-
komaalaisten osuutta eri rikol-
lisuuslajeissa sekä vertaillaan 
maahanmuuttajien ja kanta-
väestön tekemiä rikoksia. 

Maahanmuuttajilla tarkoite-
taan joko oleskeluluvan saa-
neita ulkomaan kansalaisia 
tai Suomen kansalaisuuden 
saaneita ulkomailla syntynei-
tä henkilöitä, joilla on pysyvä 
asuinpaikka Suomessa. 

Ulkomaalaisilla tarkoitetaan 
maassa lyhytaikaisesti oleske-
levia henkilöitä. Samaan kas-
tiin lukeutuvat turvapaikan-
hakijat, jotka eivät ole vielä 
saaneet oleskelulupaa.

Tasaista kasvua

Maahanmuuttajien tekemi-
en rikosten määrä on lisäänty-
nyt 43 prosenttia viimeksi ku-
luneiden kymmenen vuoden 
aikana, tutkimuksessa kerro-
taan. 

Kantaväestöön verrattuna 
maahanmuuttajat ovat vuosit-
tain epäiltyinä rikoksista noin 
1,5–2 kertaa useammin. Tässä 
on otettu huomioon ulkomaa-
laisten ja suomalaisten väes-
tönosuudet. 

- Maahanmuuttajien te-
kemäksi epäiltyjen rikosten 
osuus kaikista epäillyistä oli 
2000-luvun alussa 3,5–4 pro-
senttia, kun vuosina 2014–
2015 sama luku oli kuusi 
prosenttia, tutkimuksessa ker-
rotaan.

Liikennerikoksia 
yli puolet enemmän

Maahanmuuttajien osuus 
Suomen väestöstä on kymme-
nen vuoden kuluessa kasva-
nut kahdesta prosentista nel-
jään prosenttiin.  

Liikennerikoksiin ja liikenne-

rikkomuksiin syylliseksi epäil-
tyjä maahanmuuttajia oli noin 
neljä prosenttia kaikista epäil-
lyistä vuonna 2015. Viimek-
si kuluneiden kymmenen 
vuoden aikana maahanmuut-
tajien määrä liikennerikoksis-
ta epäiltyinä on lisääntynyt 54 
prosenttia.

- Ulkomaan kansalaiset voi-
daan asumisen ja jatkuvuu-
den tai pysyvyyden perusteel-
la rinnastaa maassa asuvaan 
kantaväestöön. Näin maahan-
muuttajien ja kantaväestöön 
kuuluvien rikollisuutta voi-
daan vertailla keskenään, tut-
kimuksessa todetaan.

Raiskausrikokset 
tilastojen piikki

Liikennerikosten jälkeen 
maahanmuuttajat syyllistyvät 
useimmiten varkauksiin ja pa-
hoinpitelyihin. Suomessa asu-
vat ulkomaalaiset ovat vuo-
desta toiseen suhteellisesti 
toistuvammin epäiltyinä rais-
kauksista kuin kantaväestö. 

- Raiskausrikoksiin syyllisty-
vien suurta osuutta voidaan 
pitääkin maahanmuuttajien 
rikollisuuden selkeänä erityis-
piirteenä kantaväestön rikolli-
suuteen verrattuna, tutkimuk-
sessa sanotaan.

Muutamissa maahanmuut-
tajaryhmissä rikollisuusta-
so on pahoinpitely-, raiskaus-, 
ryöstö- ja varkausrikoksissa 
tuntuvasti kantaväestöä kor-
keampi. Muissa maahanmuut-
tajaryhmissä luvut ovat sen si-
jaan joko kantaväestön tasolla 
tai kantaväestön rikollisuusta-
soa matalampia. 

Omaisuusrikokset 
järjestäytynyttä 
rikollisuutta

Muiden ulkomaalaisten eli 
maassa väliaikaisesti oleskele-
vien rikollisuus jakautuu sel-
västi kahteen ryhmään: vä-

kivalta- ja raiskausrikoksiin, 
jotka on tehty hetken mieli-
johteesta, suuttumuksesta tai 
rikostilaisuuden tarjoutuessa. 

- Rikoksista epäiltyjen ulko-
maalaisten määrä on viime 
vuosina ollut suurempi kuin 
maahanmuuttajaepäiltyjen 
määrä. Aiemmin tilanne oli 
toisinpäin, tutkimuksessa to-
detaan.

Omaisuusrikoksia tehdään 
myös paljon, ja niiden tekota-
pa on muuttunut.

- Ulkomailla asuvien tekemät 
omaisuusrikokset ovat nykyi-
sin enemmän suunniteltuja ja 
yleensä järjestäytyneiden ri-
kollisryhmien suorittamia, tut-
kimuksessa kerrotaan.

Arabinkielisiä 
kaksinkertainen määrä

Tutkimuksessa otetaan myös 
kantaa viime syksyn turvapai-
kanhakijoiden muuttovirtaan. 

- Vuoden 2015 lopulla Suo-
mi oli väestöön suhteutettuna 
yksi Euroopan unioniin suun-
tautuneen järjestäytymättö-
män muuttoliikkeen pääkoh-
demaista. Tilanne oli hyvin 
poikkeuksellinen. 

Muuttovirta ei näy vielä vä-
estötilastoissa, sillä pääosalle 
maahantulijoista ei toistaisek-
si ole myönnetty oleskelulu-
paa, ja siksi he eivät siten kuu-
lu maassa vakituisesti asuvaan 
väestöön. 

- Mikäli kuitenkin runsas kol-
masosa syksyn 2015 maahan-
muuttajista saa oleskeluluvan 
(kuten ulkomaalaisvirasto on 
arvioinut), Suomessa asuvan 
arabiankielisen väestön mää-
rä tulee parin seuraavan vuo-
den aikana lähes kaksinker-
taistumaan, tutkimuksessa 
todetaan.

■ TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVA LEHTIKUVA

Maahanmuuttajien tekemät 
rikokset kasvussa

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin Krimon tuoreen 
tutkimuksen mukaan maahanmuutto on vaikuttanut rikollisuu-
den määrään viime vuosikymmeninä.

RIKOSSEURAAMUSLAITOK-
SEN arviointikeskus määritte-
lee, mihin vankilaan henkilö 
sijoitetaan suorittamaan van-
keusrangaistusta. 

Siviilistä suoraan rangais-
tustaan suorittaville laaditaan 
rangaistusajan suunnitelma 
Helsingin Hakaniemen yhdys-
kuntaseuraamustoimistossa. 
Tutkintavangeille rangaistus-
ajansuunnitelma laaditaan ar-
viointikeskuksessa Helsingin 
vankilassa.

Vangin sijoittaminen vanki-
laan perustuu lakiin. Sääntö-
jen mukaisesti vankia ei tu-
lisi sijoittaa suljetumpaan 
osastoon kuin vangin rikok-
settomuus edellyttää, ja niin, 
että vankilan turvallisuus säi-
lyy. Mutta jos arvioidaan, että 
vanki ei pysty elämään rikok-
setonta elämää, hänet sijoite-
taan suljettuun vankilaan.

- Vankeuslaki määrittelee 

tarkasti mihin vanki voidaan 
sijoittaa, mutta myös harkin-
tavaltaa on käytetty paljon. 
Riskit selvitetään joka tapauk-
sessa: pystyykö vanki osallis-
tumaan vankilan toimintaan, 
noudattamaan järjestyssään-
töjä ja elämään rikoksetto-
masti, Rikosseuraamusalan 
arviointikeskuksen johtaja 
Annamari Räisänen kertoo.

Jos vanki rikkoo avovanki-
lassa sääntöjä tai sortuu lo-
malla vaikka huumeisiin, 
vankila lähettää arviointikes-
kukseen siirtoesityksen.

- Teemme arvion, täyttyvät-
kö suljettuun vankilaan siirtä-
misen edellytykset. Sääntöjen 
noudattamisen lisäksi henki-
lön turvallisuus ratkaisee. Jos 
vangin koskemattomuus on 
esimerkiksi vaarassa, niin sil-
loin mietitään, olisiko toinen 
vankila parempi vaihtoehto. 

Arviointikeskus päättää 
sijoituksista 

Salomäki vakuuttaa myös, 
että kaikille, uskontokunnas-
ta riippumatta, järjestetään 
mahdollisuus harjoittaa us-
kontoaan.

- Kerran viikossa on lupa 
käydä esimerkiksi moskei-
jassa tai luterilaisessa kirkos-

sa. Luotamme siihen, mitä 
tietoja vanki on antanut us-
konnostaan ennen vankilaan 
tuloa. Virallista todistusta us-
konnosta ei vaadita. 

■ TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

Suomen-
linna on 
turistien 
suosios-
sa. Harva 
tietää, että 
saarella on 
avovankila.
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PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Simon Elon 
mukaan perussuomalaisten 
johdolla tehdyt toimenpi-
teet ovat kiristäneet Suomen 
turvapaikkapolitiikkaa huo-
mattavasti. Viimeisten tur-
vapaikkatilastojen mukaan 
myönteisten turvapaikkapää-
tösten osuus on laskenut dra-
maattisesti. 

Maahanmuuttoviraston 
tuoreet tilastot osoittavat, 
että heinäkuussa afganistani-
laisista turvapaikanhakijois-
ta 58 prosenttia, irakilaisista 
85 prosenttia ja somalialaisis-
ta 93 prosenttia sai kielteisen 
turvapaikkapäätöksen.

– Heinäkuussa kolme soma-
lialaista sai turvapaikan, kol-
me sai jäädä maahan muul-
la perusteella ja 84 on saanut 
kielteisen turvapaikkapäätök-
sen. Irakilaisten osalta kiris-
tynyt käytäntö on jatkunut. 
Kielteisen päätöksen on hei-
näkuussa saanut 1 182 iraki-
laista turvapaikanhakijaa. Af-
ganistanilaisista hakijoista 

kielteisen päätöksen sai hei-
näkuussa 223 henkilöä, Elo 
listaa.

Vielä viime vuonna 85 pro-
senttia irakilaisista hakijoista 
sai Suomesta myönteisen tur-
vapaikkapäätöksen. Suomen 
linja on muuttunut. Nyt tou-
kokuusta lähtien 77-88 pro-
senttia irakilaisista on saanut 
kielteisen turvapaikkapäätök-
sen kuukaudesta riippuen.

– Vaikkakaan yhden kuu-
kauden perusteella ei voi sa-
noa mitään lopullista, mutta 
Afganistanin, Irakin ja So-
malian turvallisuusarvioi-
den päivitys ja maan sisäisen 
paon mahdollisuuden koros-
taminen muiden Euroopan 
maiden tapaan ovat vaikutta-
neet selvästi turvapaikkapää-
töksiin, Elo summaa.

Kiristyksiä 
PS:n johdolla

Kaiken kaikkiaan noin          
7 700 turvapaikanhakijaa on 
Elon mukaan joko poistunut 

tai poistettu maasta. Lisäksi 
noin 3 000 turvapaikanhaki-
jaa on ilmoitettu kadonneiksi, 
ja näistä henkilöistä suuri osa 
on poistunut maasta.

– Arvioin, että tähän men-
nessä yhteensä 9 000-10 000 
viime vuoden suuren aallon 
mukana tullutta turvapaikan-
hakijaa on poistunut tai pois-
tettu Suomesta.

– Perussuomalaisten vaiku-
tuksella Suomen turvapaik-
kalinja on tilastojen mukaan 
todistettavasti kiristynyt, Elo 
muistuttaa. 

Syksyllä työskentelee hal-
lituspuolueiden työryhmä, 
joka antaa esityksen perheen-
yhdistämisen ehtojen uusista 
tiukennuksista.

Tiukka linja 
kestää valitukset

Valtaosasta kielteisiä turva-
paikkapäätöksiä tehdään vali-
tus hallinto-oikeuteen, mutta 
Elon tietojen mukaan vaikut-
taa siltä, että Maahanmuutto-

Maahanmuuttoviraston tuoreet tilastot osoitta-
vat, että heinäkuussa afganistanilaisista turva-
paikanhakijoista 58 prosenttia, irakilaisista 85 
prosenttia ja somalialaisista 93 prosenttia sai kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen.

Kielteisiä päätöksiä 
erityisesti irakilaisille 
ja somalialaisille

Kiristynyt turvapaikkapolitiikka näkyy tilastoissa

viraston tiukennetut linjauk-
set pitävät varsin hyvin myös 
valitusprosessien läpi.

– Politiikka on pitkän mat-
kan juoksua. Työ suomalais-
ten hyväksi ja perussuoma-

laisen linjan puolesta jatkuu, 
Elo kirjoittaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET

Suomesta turvapaikkaa 

hakevien määrä on laskenut 

lähtölukemiin kiristyneen 

maahanmuuttopolitiikan 

ansiosta.

Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä viikottain

2015 2016

Maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikan kirityksiä
✔  Oleskelulupaa ei enää myönnetä 
 humanitaarisen suojelun perusteella.
✔  Perheenyhdistämisen kriteerejä on tiukennettu,    
 edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja    
 riippumattomuus sosiaalituista.
✔  Turvapaikkakäsittelyä on nopeutettu – valitusaika    
 lyhenee ja oikeusavun saantiehdot kiristyvät.
✔  Lähtömaiden turvallisuusarviot on päivitetty.
✔  Palautuksia toteutetaan tehokkaasti – jo 9 000-10 000 
 turvapaikanhakijaa on poistunut tai poistettu Suomesta.
✔  Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi.
✔  Myönnettävien sosiaaliturvatukien tasoja pienennetään.
✔  Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanotto-
 keskusten perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.
✔  Tiedotetaan aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden 
 lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista 
 sekä realistisesta nykytilanteesta.
✔  Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU:ssa säilytetään   
 vapaaehtoisena.
✔  Hallituksen 80-kohtainen maahanmuuton toimenpide-
 ohjelma toteutetaan.
✔  Syksyllä työskentelee hallituspuolueiden työryhmä, 
 joka antaa esityksen perheenyhdistämisen ehtojen 
 uusista tiukennuksista.
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Kielteisiä päätöksiä 
erityisesti irakilaisille 
ja somalialaisille

Kiristynyt turvapaikkapolitiikka näkyy tilastoissa

Valitusajat lyhenevät, 
oikeusavun saanti kiristyy

TAVOITTEENA on käsitellä 
kansainvälistä suojelua kos-
kevat valitusasiat aiempaa 
nopeammin. Lisäksi tarkiste-
taan turvapaikanhakijoiden 
oikeusavun laajuutta ja oi-
keusapua antavien avustajien 
kelpoisuusvaatimuksia. 

Muutosten avulla pyritään 
lisäämään toiminnan tehok-
kuutta ja hillitsemään tur-
vapaikanhakijoiden määrän 
kasvusta aiheutuvia painei-
ta tuomioistuinten ja oikeus-
apua antavien työtilanteelle 
ja valtiontaloudelle.

Samalla pyritään varmis-
tamaan, että kansainvälistä 
suojelua hakevien oikeustur-
va toteutuu. Myös suojelua 
hakevan kannalta on tärke-
ää, että hän saa asiaansa pää-
töksen mahdollisimman no-
peasti.

Käännyttämispäätös 
käytäntöön

Valitusajat turvapaikkaa 
koskevasta Maahanmuutto-
viraston päätöksestä lyhene-
vät. Valitusaika hallinto-oi-
keuteen on jatkossa 21 päivää 
päätöksen tiedoksisaannis-
ta, ja valitus ja valituslupa-
hakemus korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen on tehtävä 
14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Nyt va-
litusajat näissä asioissa ovat 
30 päivää.

Valitusluvan myöntämisen 

Oikeusministeriö tiedotti elokuun alussa, että kansain-
välistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä tehoste-
taan lainmuutoksilla.

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

Politiikka on 
yhdessä tekemistä

■  KOLUMNI

OMAN kuntani valtuustoryhmän jäsen kutsui yhdistyksem-
me väen saunomaan ja grillaamaan luokseen kesäloman lo-
puksi. Järven rannalla yhdessä kyljystä syödessämme to-
tesimme, kuinka mukava on nähdä samanhenkistä väkeä 
muuallakin kuin kokouspöydän ympärillä. Siltä istumalta 
päätimme haastaa Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n mölkys-
sä - ihan kiusallaan. Tosin huhupuheiden mukaan hyvinkää-
läiset olivat harjoitelleet pitkin kesää, mutta ei se meidän me-
noamme haitannut. Ensin piti muistella, mikäs peli se mölkky 
olikaan ja aloittaa harjoittelu. Tosin vain ensimmäisellä har-
joituskerralla pääsimme pelaamaan, toisilla kerroilla itse peli 
unohtui kotiin.

KISAPÄIVÄNÄ Lohjalle kokoontui yllättävän suuri joukko 
sekä Hyvinkään että Lohjan PS-väkeä. Grilli oli kuumana ja 
pelivire päällä. Ikävästi vain sattui niin, että Lohjan joukku-
een kuntohuippu osui juuri edelliselle päivälle ja hävisimme 
miltei kaikki pelit. Tunnustamme ylpeydellä, että Hyvinkään 
Perussuomalaiset olivat (tällä kertaa) Lohjan Perussuomalai-
sia parempia mölkyssä. Mutta oli meillä kivaa!
 
POLITIIKKA on välillä todella ankeaa puurtamista. Asiat 
ovat vaikeita, päätökset raskaita. Ja kun gallupitkin könöttä-
vät väärään suuntaa, voi usko ja luottamus olla välillä koetuk-
sella.
 
MINUN tullessani mukaan puolueeseen oli kannatuksemme 
noussut jo karvan yli 2 prosentin. Oli kova paikka pistää pins-
si rintaan ja tunnustaa väriä, kun toritapahtumissa naurettiin 
päin kasvoja, pilkattiin, kaivettiin karkit lasten suusta ja pa-
lautettiin ilmapallot. Vaati melkoista luonteen lujuutta seisos-
kella JYSK:stä 19 eurolla itse ostetun vihreän paviljonkikatok-
sen alla ja yrittää vaikuttaa uskottavalta. Mutta me uskoimme 
tähän puolueeseen ja tämän puolueen ohjelmiin - ja onnis-
tuimme siinä. Kuntavaaleissa tuli tulosta ja seuraavissa edus-
kuntavaaleissa jytky. 

YMMÄRRÄN hyvin, että kaikki teistä eivät ole kokeneet ”ai-
kaa ennen jytkyä”, eikä sitä, kuinka kovaa se oli. Nyt hallitus-
vastuu painaa, mutta tämä paine ei ole verrattavissa mennei-
siin, ja menneistä me selvisimme. Me selviämme myös tästä, 
mutta vain yhdessä. 

KUN kunnissanne pikkuhiljaa aloitellaan viimeistä valtuusto-
talvea, toivoisin, että alkuverryttelynä lukisitte puolueemme 
kotisivuilta edellisen kuntavaaliohjelman, EU-vaaliohjelman 
ja eduskuntavaalien alla tehdyt ohjelmapaketit muistin vir-
kistämiseksi. Me olemme asiakeskeinen puolue, jolla on oma 
agenda, omat ohjelmat ja oma päämäärä. Pidetään kiinni yh-
teisistä tavoitteistamme rakentaa tätä maata paremmaksi, sil-
lä sehän on se syy, miksi olemme mukaan lähteneet. Pala ker-
rallaan, omasta kunnasta aloittaen. 

LOHJAN yhdistys päätti haastaa seuraavaksi naapurikuntien 
yhdistysten väen pelaamaan. Politiikan pitää olla myös kivaa. 
Minä vuorostani haluan haastaa teidät kaikki osallistumaan 
kuntavaaleihin. Jos jokainen teistä lähtee ehdolle, olemme 
vaalien ehdottomia ykkösiä. Perussuomalaistetaan maamme 
kunnat, nostetaan sykettä eikä anneta periksi.

edellytyksiä tarkistetaan. Va-
lituslupa korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen voidaan ul-
komaalaisasioissa myöntää 
jatkossa vain sillä perusteella, 
että lain soveltamisen kannal-
ta muissa samanlaisissa tapa-
uksissa tai oikeuskäytännön 
yhtenäisyyden vuoksi on tär-
keää saattaa asia korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkais-
tavaksi tai jos valitusluvan 
myöntämiseen on muu erityi-
sen painava syy.

Uutta on, että aikaisempi 
lainvoimainen käännyttämis-
päätös voidaan panna täytän-
töön, jos henkilö peruuttaa 
valituksen ja tekee uuden tur-
vapaikkahakemuksen. Näin 
ehkäistään mahdollisuut-
ta pitkittää maastapoistamis-
päätöksen täytäntöönpanoa 
uuden hakemuksen avulla.

Mahdollisuutta toimittaa li-
säselvitystä tuomioistuimel-
le rajoitetaan siten, että hal-
lintotuomioistuin voi asettaa 
määräajan, jonka jälkeen an-
nettua uutta lisäselvitystä ei 
enää tarvitse ottaa huomioon.

Etusijalle julkiset 
oikeusavustajat

Oikeusapuun kuuluu jat-
kossa avustajan läsnäolo tur-
vapaikkapuhuttelussa vain, 
jos se on erityisen painavista 
syistä tarpeen. Ilman huolta-
jaa maassa olevan alle 18-vuo-
tiaan turvapaikanhakijan oi-
keusapuun kuitenkin kuuluu 
aina avustajan läsnäolo turva-
paikkapuhuttelussa.

Muutoin turvapaikanha-
kija saa jatkossa oikeusapua 
asiansa käsittelyyn oikeus-
apulain mukaisesti. Ennen 
tuomioistuinkäsittelyä oi-
keusapua antavat ensisijai-
sesti oikeusaputoimistojen 
julkiset oikeusavustajat. Oi-
keusaputoimisto voi antaa 
tehtävän myös yksityisen la-
kimiehen hoidettavaksi. Yksi-
tyiseksi avustajaksi kansain-
välistä suojelua koskevissa 
asioissa voidaan vastaisuu-
dessa määrätä vain asianaja-
ja tai luvan saanut oikeuden-
käyntiavustaja.

Avustajalle voidaan jatkossa 
vahvistaa kohtuullinen asia-
kohtainen palkkio eli taksa 
avustajan tehtävien hoitami-
sesta. Tuntiperusteisesta las-
kutuksesta luovutaan. Kiin-
teiden palkkioiden käyttö 
nopeuttaa ja selkiyttää käsit-
telyprosessia.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Valitusaika 
hallinto-oikeuteen

on jatkossa 
21 päivää

päätöksen 
tiedoksisaannista.

Turvapai-
kanhakijat 
eivät pidä 
Suomen ki-
ristyneestä 
turvapaikka-
politiikasta.
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REILU neljä vuotta sitten 
Lahdessa asuva Alexandra 
Forsman vietti vielä normaa-
lia nuoren naisen elämää ta-
vaten ystäviään ja käyden 
konserteissa.  Pitkänhuiskean, 
liikunnallisen tytön elämään 
kuului myös kori- ja lentopal-
lon peluuta. Työelämäänkin 
oli päästy käsiksi ammattikor-
keakoulun liiketalouden opis-
kelujen lomassa.  

Tapaturma 
muutti kaiken

Tammikuun puolessa välissä 
2012 kaikki muuttui, kun Ale-
xandra oli kurkottamassa per-
heen autosta lumiharjaa. Au-
tossa istuva toinen henkilö ei 
huomannut tätä, vaan kiskai-
si auton oven kiinni. Alexan-
dran sormet jäivät oven vä-
liin. 

Sormessa havaittiin murtu-
ma ja se lastoitettiin.  Viikon 
päästä tästä Alexandra meni 
yksityislääkärille, joka havait-
si murtuman pahentuneen, ja 
sormi jouduttiin leikkaamaan. 

- Leikkauksessa sormeen 
asennettiin metallipiikit, jot-
ta murtuma saataisiin luutu-
maan, Alexandra kertoo. 

 
CRPS-epäily 

Murtuma sormessa ei ollut 
Alexandran ainoa huoli, sillä 
hänellä oli ollut kipuja louk-
kaantuneessa kädessään jo 
onnettomuudesta asti. Kipui-
hin ei tuntunut auttavan mi-
kään, päinvastoin, ne vain voi-
mistuivat.  

- Jouduin jäämään kipujen 
vuoksi osastolle, jossa vietin 
viisi päivää. Sairaalassa kipu-
jani vähäteltiin, vaikka pelk-
kä tajuissaan pysyminen tun-
tui haasteelliselta. Aluksi 
annettiin ymmärtää, että kipu 
on ”korvieni välissä” ja että 
”kipu on subjektiivista”.

 Kolmisen viikkoa leikkauk-
sen jälkeen Alexandran huo-
lestuneet vanhemmat jutte-
livat tyttärensä tilanteesta 
tutun sairaanhoitajan kanssa. 

- Hän totesi vanhemmille-
ni, että jotakin on pahasti pie-
lessä ja kehotti vanhempiani 

viemään minut välittömäs-
ti päivystykseen, jotta saisin 
lähetteen kipupoliklinikal-
le. Päivystyksessä ollut lääkä-
ri osasi heti epäillä CRPS:ää ja 
myös lähete järjestyi, Alexan-
dra kertoo. 

Kivut leviävät, 
diagnoosi vahvistuu

Alexandran kivut, jotka pai-
kallistuivat loukkaantunee-
seen oikeaan käteen, alkoivat 
pian levitä hermojärjestelmi-
en kautta koko kehoon.  

- Minulla tämä CRPS on ol-
lut vielä kaikista vaikeimmas-
ta päästä jo alkuvaiheesta läh-
tien. Osa lääkäreistä on ollut 
aivan ihmeissään, että eihän 
tämän pitäisi näin nopeasti ja 
näin laajalle levitä.  

Alexandralla kipu on voi-
makkainta kaikissa raajois-
sa, kaulan alueella ja kasvois-
sa. Keskivartalossa se on ehkä 
siedettävintä.  Kipu on anka-
ran voimakasta, kokonaisval-
taista eikä hellitä hetkeksi-
kään – se on läsnä koko ajan. 
Lääkkeilläkään niitä ei ole 
saatu kuriin.  

Kipujen voimakkuutta ku-
vaa se, että sormien kynnet 
joudutaan leikkaamaan nuku-
tuksessa, ja jopa vaatteet tun-
tuvat iholla kivuliailta. 

- Sukkia en pysty pitämään 
ollenkaan jaloissa enkä käsi-
neitä käsissä. Kotona liikun 
lähes poikkeuksetta kevyt ja 
pehmeä aamutakki päällä. 
Vain joskus vieraiden tulles-
sa kylään saatan käyttää “nor-
maaleja” vaatteita, silloinkin 
pehmeitä collegehousuja ja 
paitaa. 

Unta vain 
pari tuntia yössä

Toisinaan kivut vievät jalat 

alta, eikä hän pysty kuin ma-
kaamaan sängyssään. Kipuko-
kemuksiaan hän kuvaa mm. 
polttavaksi, kirveleväksi, säh-
köiskunomaiseksi ja jäytäväk-
si hermosäryksi. 

- Toisinaan kivut äityvät 
niin koviksi, että koko keho 
kramppaa, pyörtyilen ja olen 
kipusokissa. Liikkumista han-
kaloittaa kipujen lisäksi myös 
tasapaino-ongelmat. Jopa 
nappien kiinni laittaminen on 
vaikeaa, koska sormet eivät 
vain taivu. Vanhemmat autta-
vatkin minua esimerkiksi pu-
keutumiseen liittyvissä asi-
oissa ja monissa muissakin 
käytännön asioissa. 

Alexandran elämää hallit-
sevat myös kipujen aikaan-
saamat vaikeat uniongelmat.  
Yleensä hän odottaakin, että 
väsymys voittaa kivun, sen 
jälkeen hän vaipuu hetkek-
si uneen. 

- Aiemmin, kun en ollut saa-
nut kivuiltani viikkoon nu-
kuttua kuin korkeintaan muu-
tamia tunteja yössä yhteensä, 
menin sairaalaan, jossa minut 
humautettiin uneen ja tällöin 
sain edes vähän aikaa huoah-
taa. Kivut ovat edelleen toi-
sinaan niin kovat, että saatan 
valvoa pari vuorokautta put-
keen, ja usein nukun pätkissä 
yhteensä vain pari tuntia yös-
sä, mutta nykyään yritän mie-
luummin selvitä kotona, Ale-
xandra toteaa. 

Haavat eivät 
parane kunnolla

Kipujen ollessa äärimmäi-
sen kovat jo pelkkä suihkus-
sa käynti aiheuttaa mustelmia 
iholle. Alexandra käykin suih-
kussa silloin, kun kipu vaime-
nee hieman.  

Pieni haavakin saattaa vuo-
taa tuntikausia ja sen parane-
minen voi viedä pitkään. 

- Mielestäni hoitohenki-
lökunta ja lääkärit tuntevat 
huonosti tämän sairauden. 
Tähän liittyy runsaasti mui-
takin ongelmia kuin pelkäs-
tään kipu. 

Esimerkkinä tästä Alexan-
dra joutuu pitämään vau-
rioitunutta kättä rantees-

25-vuotiaan Alexandra Forsmanin elämä muuttui 
kertaheitolla, kun hänen kätensä jäi autonoven väliin 
tammikuussa 2012.

Kelan mielestä 
työkykykyinen 

ta yläasennossa, muuten käsi 
turpoaa. Turvotusta esiin-
tyy ajoittain lisäksi kasvois-
sa ja muissa raajoissa. Koste-
us ja kuumuus ovat erityisesti 
pahasta. Tämän vuoksi ruu-
anlaitto on vaikeaa, ellei jopa 
mahdotonta.

- Osa lääkäreistä on ollut 
sitä mieltä, että minä vain ku-
vittelen, liioittelen tai etteivät 
tietyt oireet liity mitenkään 
sairauteeni. Onneksi on tullut 
uusia tutkimuksia, joissa yh-
teys eri oireiden ja sairauden 
välille on löydetty sekä todet-
tu mahdolliseksi.

Hoitohenkilökunta 
ei aina ymmärrä

Lääkäreiden ja hoitohenki-
lökunnan suhtautuminen on-
kin pahoittanut monta kertaa 
vakavasti sairaan Alexandran 
mielen. 

- Kyllähän se tympii pahasti. 
Kivuissa itsessään on jo valta-
vasti kestettävää, ja kun me-
net hakemaan apua, sinun an-
netaan ymmärtää, että vika on 
vain korvien välissä tai tode-
taan ”älä välitä siitä”. 

Osa lääkäreistä ja henkilö-
kunnasta on kuitenkin peril-
lä sairaudesta ja suhtautuu 
Alexandraan ymmärtävästi ja 
asiantuntevasti. 

- Lisätietoa pitäisi kuiten-
kin jakaa. Olen kohdannut si-
täkin, että hoitohenkilökun-
taan kuuluva ei ole koskaan 

kuullutkaan koko CRPS:stä, 
koska kysyy mikä se on ja sil-
ti väittää tietävänsä minua 
paremmin, miten sairaut-
ta hoidetaan ja CRPS-potilas-
ta käsitellään! Lisäksi hoitaja 
voi esimerkiksi myötätunnos-
ta taputtaa olkapäälleni. Mi-
nuun ei kuitenkaan voi kos-
kea, etenkään pahimpien 
kipujen aikaan. Normaali kos-
ketus tuntuu siltä, kuin minua 
lyötäisiin tai tökittäisiin palo-
vammaa, Alexandra kertoo. 

 
Todettiin yllättäen 
työkyiseksi

Tammikuussa 2016 Forsma-
nien perheen postiluukusta 
löytyi Kelan päätös, jossa Ale-
xandra todettiin yllättäen työ-
kykyiseksi. Päätös tiesi kun-
toutustuen ja takuueläkkeen 
loppumista, joita hän oli saa-
nut kolmen vuoden ajan. 

- Tämä on ihan käsittämä-
töntä, sillä tilassani etenkään 
kipujen suhteen ei ole tapah-
tunut mitään muutosta edelli-
siin myönteisiin eläkepäätök-
siin nähden.

 - Olen tehnyt vanhempie-
ni kanssa useita valituksia ja 
oikaisupyyntöjä, joista vii-
meisin on menossa nyt so-
siaaliturvan muutoksenha-
kulautakunnan käsittelyyn. 
Käsittelyssä voi vierähtää 
jopa puoli vuotta, näin minul-
le Kelasta kerrottiin. 

Tämä tietää sitä, että Ale-

“Toisinaan kivut 
äityvät niin koviksi, 
että koko keho
kramppaa ja olen 
kipusokissa.”

“Sairaalassa 
kipujani vähäteltiin, 

vaikka pelkkä 
tajuissaan 

pysyminen tuntui
haasteelliselta.”

Kipusyndrooma invalidisoi Alexandra 
Forsmanin elämää 



CRPS (Complex Regional Pain 
Syndrome) on kivulias oireyh-
tymä, jossa oireina voivat olla 
esim. kova alueellinen kipu, 
tuntomuutokset, motoriset ja 
troofiset muutokset (mm. vä-
rimuutokset iholla, lihasten 
surkastuminen, osteoporoo-
si), sekä autonomisen eli tah-
dosta riippumattoman her-
moston toimintamuutokset 
(mm. muutokset ihon läm-
pötilassa, hikoilussa ja veren-
kierrossa). 

Edelleenkään sairauden syi-
tä ja mekanismeja ei täysin 
tunneta. Keskushermoston 
ja autonomisen hermoston 
säätelyn muutokset ja häiri-
öt elimistön puolustusjärjes-
telmän toiminnassa vaikutta-
vat CRPS:ssä. Sairaus saattaa 
parantua, siinä voi olla myös 

helpompia kausia. Alexandra 
toivoo, että hän parantuisi tai 
sairaus helpottaisi edes sen 
verran, että jonkinasteinen 
paluu normiarkeen onnistui-
si, mutta on myös varautu-
nut siihen, että sai-
raus voi kestää 
pahimmassa ta-
pauksessa hä-
nen koko lop-
puelämänsä 
ajan.

CRPS eli monimuotoinen 
alueellinen kipuoireyhtymä
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Kelan mielestä 
työkykykyinen 

xandran kaikki tuet on jäädy-
tetty aina päätökseen saakka. 
Tällä hetkellä hän saa ainoas-
taan korotettua vammaistu-
kea, joka on rapiat 200 euroa 
kuussa. Sillä Alexandran pi-
täisi pystyä elämään. 

Oikaisupyynnössä Forsmanit 
ovat perustelleet Alexandran 
asiaa myös Suomen lakiin kir-
jatuilla säädöksillä. 

- Viimeisimpään oikaisuun 
liitimme mukaan kaksi lää-
kärinlausuntoa, joissa lääkä-
rit jälleen toteavat minut yksi-
selitteisesti työkyvyttömäksi. 
Toinen lääkäreistä on kuntou-
tuspuolen ylilääkäri. Sama to-
detaan myös fysioterapeutin 
ja toimintaterapeutin lausun-
noissa. 

- Minulla on vuodesta 2012 
aina tähän päivään asti pari-
senkymmentä eri lausuntoa, 
joissa kaikissa todetaan työky-
vyttömyyteni. 

Taistelua Kelan ja 
vakuutusyhtiön kanssa

Taistelut Alexandralle kuu-
luvien tukien saamisesta ku-
luttavat hänen muutenkin vä-
häisiä voimavaroja. 

- On hyvin raskasta, kun 
joutuu taistelemaan oikeuk-
sistaan niin Kelan kuin va-
kuutusyhtiönkin kanssa. 
Vakuutusyhtiökin väitti ai-
emmin, että nykyisellä oireis-
tollani ei ole syy-yhteyttä lii-
kennevahinkoon, ja eväsi tällä 

perusteella oikeuteni mm. an-
sionmenetyskorvauksiin. 

- Valitin päätöksestä liiken-
nevahinkolautakuntaan, ja 
ennen kuin valitukseni ehti 
lautakunnan käsittelyyn va-
kuutusyhtiö pyörsi aiemman 
päätöksensä ja myönsi syy-
yhteyden olemassaolon.  Olen 
jo kaksi vuotta odottanut va-
kuutusyhtiön tätä kirjallises-
ti lupaamaa päätöstä ansion-
menetyskorvauksesta ja sen 
määrästä  - vieläkään sitä ei 
ole kuulunut. 

Alexandra sanoo, että hän 
olisi ”tuhat kertaa mieluum-
min työelämässä” ja eläisi 
normaalia elämää, kuin kan-
taisi tätä invalidisoivaa kipua 
ja sairautta kehossaan yötä 
päivää.  

En selviäisi ilman 
vanhempiani

Onnekseen Alexandralla on 
ympärillään hyvä tukiverkos-
to, jossa hänen perheellään 
ja ystävillään on keskeinen 
rooli.  Muut sisarukset ovat 
muuttaneet perheen omako-
titalosta jo omilleen. Näin oli 
Alexandrakin. 

- Kun sairastuin, jouduin pa-
laamaan takaisin kotiin. Isä-

ni ja äitini auttavat minua kai-
kessa todella paljon. En tiedä 
miten selviäisin ilman heitä. 
Lisäksi toiminta- ja fysiotera-
peuttini ovat ammattitaitoi-
sia, ihania sekä ymmärtäväi-
siä ihmisiä. 

Selviytymistaistelussaan 
Alexandraa auttaa myös hä-
nen uskonsa Taivaan Isään. 

- Vaikka kivut ovat kama-
lat, pysyn järjissäni Jumalan 
avulla. Rukoilen ja tiedän, että 
puolestani rukoillaan. Koen-
kin kaiken keskellä sellaista 
sisäistä rauhaa, jota hoitohen-
kilökuntakin on ihmetellyt. 

Alexandralla on myös ”te-
rapiakoirana” pitkäkarvai-
nen kääpiömäyräkoira Milo, 
joka saapui perheeseen kesäl-
lä 2015. 

- Milo omalta osaltaan aut-
taa pitämään mielialaani kor-
keammalla.  Milo haastaakin 
minua ylittämään voimavara-
ni liki päivittäin. Koira auttaa 
sietämään kipujakin parem-
min, hymyilevä Alexandra 
Forsman toteaa ja nostaa Mi-
lon hellästi syliinsä. 

■ TEKSTI JA KUVAT 
      TARJA LAPPALAINEN

JULKISUUDESSA puhutta-
nut Saara Auvisen tapaus (Il-
talehti 11.8.) nostaa pinnalle 
pitkäaikaisen ongelman va-
kuutuslääkäreiden päätös-
vallasta, sanoo perussuoma-
laisten kansanedustaja Jari 
Ronkainen.

Vakuutusyhtiö LähiTapio-
la katsoi hevosen selästä pu-
toamisen seurauksena aivo-
vammasta kärsivän Auvisen 
työkykyiseksi, vaikka hoita-
vat lääkärit olivat asiasta tois-
ta mieltä.

- Miten voi olla, että vakuu-
tusyhtiöiden lääkärit pysty-
vät kävelemään yliopistosai-
raalassa kliinisiä tutkimuksia 
tehneiden erikoislääkärei-
den todistusten yli? Ronkai-
nen kysyy.

- Päätyökseen aivovamma-
juttuja hoitava varatuoma-
ri Vesa Laukkanen syyttää 
Iltalehdessä (12.8.) vakuutus-
yhtiöitä häikäilemättömyy-
destä korvauspäätöksissä. 
Laukkanen on vienyt 142 ai-
vovammajuttua päätökseen, 
joista asiakkaan eduksi on 
ratkennut 138. Siis 97 %:ssa 
tapauksista vakuutusyhtiö on 
ollut väärässä eikä korvauksia 
ole oikea-aikaisesti maksettu!

Tuskien taival 
korvauksen hakijalle

Ronkainen huomauttaa, 
että taistelu vakuutusyhtiötä 

vastaan on tuskien taival kor-
vauksen hakijalle.

- Taistelu vie arviolta 4-5 
vuotta. Inhimillisen kärsimyk-
sen määrää voi vain kuvitella.

- Korvauspäätöksissä ei vaa-
dita arviota tehneen vakuu-
tuslääkärin nimenkirjoitus-
ta eikä nimi käy päätöksistä 
ilmi, vaan sitä on pyydettävä 
erikseen hallintomenettelyl-
lä. Nimensaannin jälkeen lää-
kärin pätevyyden arvioimista 
hankaloittaa mm. se, että Val-
viran sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattihenkilöistä 
ylläpitämä julkinen rekiste-
ri ei listaa lääkärinoikeuden ja 
erikoisalan lisäksi suoritettu-
ja erityispätevyyksiä, Ronkai-
nen ihmettelee ja kysyy, mik-
si taustojen selvittäminen on 
tehty näin hankalaksi.

Tarvitaanko erityisiä 
vakuutuslääkäreitä?

Vakuutuslääkärien toimin-
nasta on tehty useita kirjal-
lisia kysymyksiä eduskun-
nassa,

- Miksi tätä asiaa, joka on 
enemmistön oikeustajua vas-
taan, ei saada muutettua? 
Tällainen vedätys ei voi jat-
kua. Se ei saa jatkua! Tarvit-
seeko vakuutusjärjestelmä 
erityisiä vakuutuslääkärei-
tä vai voisiko etuuskäsittelijä 
tai -virkailija tehdä päätöksen 
korvaushakijaa hoitaneen 
erikoislääkärin lausunnon 
pohjalta? Ronkainen pohtii.

Hänen mielestään vakuu-
tuslääkärijärjestelmä on 
avattava tarkasteluun kan-
salaisten oikeusturvan var-
mistamiseksi, ja hän alkaa 
valmistella lakialoitetta asian 
muuttamiseksi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Tällainen vedätys 
ei saa jatkua!

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen 
luopuisi vakuutuslääkäreistä ja jättäisi korvauspäätök-
sen tekemisen etuuskäsittelijälle asiakasta hoitaneen 
erikoislääkärin lausunnon pohjalta.

Ronkainen vakuutuslääkäreiden 
päätösvallasta:

Alexandra 
sanoo, että 
hän olisi “tu-
hat kertaa 
mieluummin 
työelämäs-
sä” kuin 
kantaisi jo-
kapäiväisiä 
kipuja.

- Milo omalta 
osaltaan aut-
taa pitämään 
mielialaani 
korkeammalla, 
Alexandra kiit-
telee “terapia-
koiraansa”.

- Miksi tätä 
asiaa, joka on 
enemmistön 
oikeustajua 
vastaan, ei saada 
muutettua? 
Jari Ronkainen 
ihmettelee.

Kipusyndrooma invalidisoi Alexandra 
Forsmanin elämää 
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VAPAA kielivalinta ry on 
laittanut vireille kansalais-
aloitteen ruotsin kielen 
muuttamiseksi valinnaiseksi 
kaikilla kouluasteilla: perus-
koulussa, ammattikoulussa, 
lukiossa, ammattikorkeakou-
lussa ja yliopistossa. Ruotsin-
kielisillä valinnanvapaus kos-
kisi suomea. 

Kannatusilmoitusten kerä-
ys päättyy 4.10., johon men-
nessä ilmoituksia pitäisi olla 
allekirjoitettuna 50 000, jot-
ta aloite siirtyisi eduskunnan 
käsiteltäväksi. Tähän men-
nessä Monikielinen Suomi – 
ruotsi valinnaiseksi -kansa-
laisaloite on kerännyt jo noin 

lähes 19 000 kannatusilmoi-
tusta.

- Pakko on barbaarista, eikä 
voi olla suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten kanssakäy-
misen ainoa vaihtoehto si-
vistyneessä yhteiskunnassa. 
Suomenkielisten yhteys ruot-
sin kieleen ja kulttuuriin voi 
toteutua aidosti vain vapaa-
ehtoisuuden kautta, uskoo 
Vapaa kielivalinta ry:n pu-
heenjohtaja Ilmari Rostila.

Kannustusta ja 
mielenkiintoista 
asiakeskustelua

Sähköinen keräys ei tähän 

mennessä ole kerännyt alle-
kirjoituksia nopeasti johtu-
en median haluttomuudesta 
nostaa aihetta esille. Suurem-
pi osa kannatusilmoituksista 
onkin kerätty henkilökohtai-
sesti aktiivisten toimijoiden 
avulla – markettien ovilla, to-
reilla ja kesäfestareilla, jois-
sa allekirjoitusten saaminen 
on ollut huomattavasti hel-
pompaa.

- Aika harvojen käsien va-
rassa katukeräys on, mut-
ta allekirjoituksia tulee silti 
mukavasti, kun vain ehtii ky-
symään, paikkakunnasta riip-
puen. Toisin paikoin melkein 
joka toinen vastaantulija on 

- Julkinen valta on Suomessa rakentanut käsityksen ruot-
sin osaamisesta yleissivistykseen kuuluvana asiana, mutta 
laajemmassa mielessä länsimaissa ruotsin kieltä ei laske-
ta yleissivistykseen kuuluvaksi, sanoo pakkoruotsinvastai-
seen kansalaisaloitteeseen nimiä keräävä Ilmari Rostila.

“On yksiselitteinen 
vääryys, jos 
suomenkielisiä 
suomalaisia
yritetään valtion 
pakkotoimenpitein
muokata 
identiteetiltään 
kaksikielisiksi.”

50 000 
nimeä vaativa keräys 

päättyy 4.10.

”Nyt kysytään 
poliittista tahtoa”

Kansalaisaloite pakkoruotsin poistamiseksi

Kannattajien väitteitä pakko-
ruotsin tarpeellisuudesta

1 ”Onhan kouluissa muitakin 
pakollisia aineita, kuten ma-

tematiikka ja biologia, miksei siis 
myös ruotsi.” 

- Pakollisia aineita saa kouluis-
sa olla jatkossakin, mutta yhtä-
kään niistä ei voi perustella sillä, 
“että onhan muitakin pakollisia 
aineita, siksi myös tätä opiskel-
laan”. Tässähän ei perusteluna 
ole lainkaan asiasisältöä. Minkä 
tahansa aineen opiskelusta on 
osoitettava olevan hyötyä niille, 
joille se on pakollista. Matema-
tiikan ja biologian perustiedot 
ovat tarpeellisia kaikille ja kaik-
kialla maailmassa, eli niille on 
selkeät yleishyödylliset perus-
teet, jotka ruotsilta puuttuvat.

2 ”Ruotsin opiskelu on hyvä 
tapa oppia muitakin kieliä. 

Pakkoruotsi edistää kansainvä-
lisyyttä.” 

- Varmasti vielä parempi tapa 
oppia muita kieliä on lukea niitä 
itseään, eikä ensin vuosia ruot-

sia. Todellisuudessa maamme 
hirttäytyminen kahteen kan-
sainvälisesti pieneen kieleen 
(suomi ja ruotsi) on paremmin-
kin nurkkakuntaista, ei avautu-
mista kansainvälisyydelle.

3 ”Pakkoruotsi on osa pohjois-
maista identiteettiämme.” 

- Jokaisella on oikeus itse 
päättää identiteetistään, eikä 
kaikille suomalaisnuorille ni-
menomaan pohjoismaisuus ole 
keskeisin osa identiteettiä. Eri-
tyisen omituista on, että ”poh-
joismaisuus” syntyisi nimen-
omaan ruotsin osaamisella, eikö 
suomi ole aivan yhtä pohjois-
mainen kieli?

4 ”Ruotsi on meille tärkeä vien-
timaa.” 

- Tämä pitää sinänsä paik-
kansa, mutta ei kelpaa pakko-
ruotsin perusteeksi. Ensinnäkin 
maailmankaupan kieli on eng-
lanti. Toisekseen vienti Saksaan 
ja Venäjälle on myös meille tär-

keää, eikä meillä silti ole väitet-
ty olevan tarvetta pakkosaksal-
le tai pakkovenäjälle. Ylipäänsä 
on järjetön väite, että jos esi-
merkiksi tehdas tuottaa tavaraa 
jota viedään Ruotsiin, jokaisen 
työntekijän tehtaan liukuhih-
nallakin täytyisi osata puhua 
ruotsia, jotta kaupankäynti on-
nistuu.

5 ”Ruotsin kieli on sivistävää.” 
- Ehkäpä, mutta voiko ku-

kaan tosissaan väittää, että se 
on sivistävämpää kuin vaikkapa 
ranska, saksa, espanja tai mikä 
tahansa muu kieli, jota osa op-
pilaista lukisi mieluummin kuin 
ruotsia?

6 ”Ruotsi ja ruotsin kieli ovat 
keskeinen osa historiaam-

me.” 
- Kyllä, mutta historiaa opis-

kellaan historian tunneilla. Kiel-
ten opetuksen täytyy tähdä-
tä tulevaisuuden tarpeisiin, ei 
menneisyyteen. Menneisyyteen 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho 
kerää blogiinsa väitteitä, joilla pakkoruotsia tyypillisesti kannate-
taan sekä perustelunsa sille, miksi nämä väitteet eivät ole 
kestävällä pohjalla.

allekirjoittanut kannatusil-
moituksen. Olemme saaneet 
myös hyvin paljon positiivista 
palautetta, sanoo Rostila.

Kannatusilmoitusten kerää-
jät ovat saaneet paljon kan-

ei voi työllistyä, eikä edes lähteä 
turistimatkalle kieliosaamistaan 
hyödyntämään.

7 ”Kaksikielisyys on rikkaus.” 
- Tämä on mielipide eikä 

järkiperustelu. Jokaisella on tie-
tenkin oikeus omaan mielipi-
teeseensä, mutta toisaalta ku-
kaan ei voi toisen puolesta 
määrätä, mitä toisen on koetta-
va rikkaudeksi. Suomen valtion 
perustuslaillinen kaksikielisyys 
ei myöskään edellytä pakko-
ruotsin ylläpitämistä.

8 ”Pakkoruotsi edistää kielellis-
tä monimuotoisuutta.” 

- Monimuotoisuus ei miten-
kään edisty siitä, että kaik-
ki kansalaiset pakotetaan lu-
kemaan yhtä ja samaa kieltä 
laajemman kielivalikoiman si-
jaan. Päinvastoin, kieliosaami-
sen monimuotoisuus kapenee 
pakkoruotsin takia.

9 ”Meidän pitäisi opiskella 
enemmän kieliä, ei vähem-

män.” 
- Kielivapauden ajatus ei ole 

vähentää kielten opiskelua, 
vaan että ruotsin sijaan saisi 
koulussa opiskella jotain muu-
ta kieltä. Eli kielivapauden myö-

tä suomalaisten kielitaito ei vä-
henisi vaan monipuolistuisi.

10 ”En ole koskaan kuullut 
kenenkään valittavan, että 

osaa useampia kieliä.”
- Tämä on varmasti periaat-

teessa totta, mutta itse ainakin 
olen kuullut hyvin monien va-
littavan sitä, että joutui luke-
maan nimenomaan ruotsia kie-
liosaamisensa laajentamiseksi, 
eikä saanut vapautta lukea jo-
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“On yksiselitteinen 
vääryys, jos 
suomenkielisiä 
suomalaisia
yritetään valtion 
pakkotoimenpitein
muokata 
identiteetiltään 
kaksikielisiksi.”

- Ruotsin 
kieltä ei 
käytännössä 
tarvita suu-
rimmassa
osassa Suo-
mea, joten 
voimme 
hyvin elää 
ilmankin, Il-
mari Rostila 
toteaa.

- On muistetta-
va, että ruot-
sinkielisiä on 
vain noin 5 % 
kansalaisista, 
Sampo Terho 
huomauttaa 
pakkoruotsin 
tarpeettomuu-
desta.

”Nyt kysytään 
poliittista tahtoa”

ilman täsmennystä, sillä itse 
maahan ei puhu mitään kieltä. 
Jos tällä tarkoitetaan, että Suo-
men valtio on perustuslaillises-
ti kaksikielinen, niin väite on 
totta, mutta perustuslaissa ei 
sen sijaan sanota mitään siitä, 
että jokaisen suomalaisen täy-
tyisi opiskella ruotsia. Jos tote-
amuksella taas väitetään, että 
Suomen kansa on kaksikielis-
tä, niin väite on totta vain pie-
neltä osin. Suurin osa Suomesta 
ja suomalaisista on yksikielises-
ti suomenkielisiä, joskin nyky-
ään meillä on valtava määrä eri-
laisia kielivähemmistöjä, joista 
ruotsinkieliset ovat vain yksi. 
Suomea voi siis käytännössä 
kutsua monikieliseksi maaksi, 
mutta kaksikieliseksi ainoastaan 
perustuslaillisessa mielessä, 
eikä perustuslaista löydy tu-
kea pakkoruotsille. Edelleen, 
jos suomalaiset olisivat oikeas-
ti kaksikielisiä, ei nykymuotois-
ta pakkoruotsia edes tarvittaisi, 
vaan ruotsia opittaisiin jo arki-
elämässä.

15 ”Ruotsihan on niin help-
poa, että koko riita asias-

ta on turha.” 
- Todellisuudessa ihmisillä on 

erilaisia lahjakkuuksia ja siksi 
eri ihmisille eri asiat ovat help-
poja tai vaikeita. Toisekseen mi-
tään aineita ei opiskella kou-
lussa sillä perusteella, että ne 
ovat helppoja, vaan syynä täy-
tyy olla käytännön tarve. Jos 

kouluaineet todella valittaisiin 
helppouden perusteella, oli-
si yläasteen ja lukion oppimää-
rät vaivatonta täyttää vieläkin 
helpommilla opinnoilla, mutta 
tämä olisi järjetöntä.

16 ”Pakkoruotsi on välttämä-
töntä elävän kaksikielisyy-

den ylläpitämiseksi.” 
- Tämäkään perustelu ei poh-

jaudu minkäänlaiseen osaa-
mistarpeeseen tai yleiseen 
hyötyyn, vaan on poliittinen ta-
voite ylläpitää pakkotoimen-
pitein maamme kaksikielisyyt-
tä. Mielenkiintoisinta väitteessä 
on, että se olettaa niin sano-
tun ”elävän” kaksikielisyyden 
itse asiassa perustuvan keino-
tekoiseen pakkoon. Tavoite on 
kuitenkin sekä mahdoton että 
moraaliton. Pakkoruotsin oppi-
mistulokset ovat erittäin heikot, 
eikä suomenkielisiä suomalaisia 
ole kyetty edes yli 40 vuoden 
pakkoruotsin opintojen jälkeen 
muuttamaan kaksikielisiksi. Li-
säksi on yksiselitteinen vääryys, 
jos suomenkielisiä suomalaisia 
yritetään valtion pakkotoimen-
pitein muokata identiteetiltään 
kaksikielisiksi; silloin ollaan mo-
raalisesti samassa tilanteessa 
kuin sortovuosien venäläistä-
mispyrkimyksissä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

nustusta samanmielisiltä ja 
käyneet hyvin mielenkiintoi-
sia asiakeskusteluja ihmisten 
kanssa, jotka eivät vielä ole 
muodostaneet kantaansa tai 
ovat olleet kielikysymyksessä 

tain suurempaa maailmankieltä 
sen sijaan.

11 ”Kun jokaisen on luetta-
va pakkoruotsia, kaikille 

taataan yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet päästä kaksikielisyyttä 
vaativiin virkoihin.” 

- Pakkoruotsijärjestelmän pur-
kaminen tulisikin aloittaa juu-
ri virkakelpoisuusvaatimuksista, 
joille ei ole mitään käytännölli-
siä perusteita. Riittää, että kai-

kissa virastoissa ja laitoksissa on 
joku, joka osaa antaa ruotsin-
kielistä palvelua. Kaikkien ei tar-
vitse sitä osata.

12 ”Pakkoruotsi on välttämä-
töntä siksi, että ruotsin-

kieliset saisivat Suomessa pal-
velua.” 

- Ruotsinkieliset palvelut tu-
lee ensisijaisesti turvata ruot-
sinkielisten omalla työvoimalla, 
mutta tätä voidaan lisäksi täy-

dentää vapaaehtoisilla ruotsin 
lukijoilla, joita varmasti riittäi-
si edelleen paljon. On muistet-
tava, että ruotsinkielisiä on vain 
noin 5 % kansalaisista. Jos siis 
esimerkiksi puolet suomenkie-
lisistä opiskelisi ruotsia, poten-
tiaalisia palvelun tarjoajia olisi 
jo kymmenkertainen väestön-
osa ruotsinkielisiin nähden. Toi-
saalta taas RKP ei itsekään usko 
pakkoruotsin turvaavan palve-
luita, koska vuonna 2010 Kes-
ki-Pohjanmaan aluehallinto-
päätöksessä RKP vaati liitoksen 
Vaasan kanssa ja esitti peruste-
luksi, että Oulun pakkoruotsin 
läpäisseitten virkamiesten ruot-
sin kielen taito oli riittämätöntä 
ruotsinkielisten palveluiden tar-
joamiseen.

13 ”Pakkoruotsi on välttä-
mätöntä kaikille, kun ei-

hän sitä koskaan tiedä, jos joskus 
vanhemmiten muuttaisi Ruot-
siin.” 

- Sitäkään ei tiedä, muuttaa-
ko Viroon, Venäjälle, Espanjaan, 
Kiinaan tai EU-hommiin ympä-
ri Eurooppaa. Jokaiseen tulevan 
elämän mahdolliseen kääntee-
seen ei koulussa voida varautua 
pakko-opetuksella, vaan on pa-
rempi harjoitella uusia taitoja 
vasta sitten, kun tarvetta todel-
la ilmaantuu.

14 ”Pakkoruotsia pitää opis-
kella, koska Suomi on kak-

sikielinen maa.” 
- Toteamus ei tarkoita mitään 

si valinnaiseksi -kansalais-
aloite tähtää siihen, että jo-
nain päivänä suomalaisilla 
olisi mahdollisuus raken-
taa uransa suomalaisessa yh-
teiskunnassa kokonaan ruot-

sia osaamatta. Perustuslaki ja 
kielilaki eivät määrää pakol-
lisuutta, ja ruotsinkielisten 
palvelut pystyttäisiin takaa-
maan ilmankin, että ruotsin 
kieli opetetaan koko ikäluo-
kalle. 

Ruotsin kielen käytettä-
vyys on vähäistä, sillä ruot-
sinkielisiä on suomalaisista 
vain viitisen prosenttia. Suo-
menkielisissä kunnissa ruot-
sinkielisiä on keskimäärin 
neljä promillea.

- Tämän vuoksi koululai-
sia ja opiskelijoita on vaike-
ampi motivoida ruotsin kie-
len opiskeluun, joka helposti 
johtaa myös tasa-arvo-ongel-
miin, akateemisissa kodeissa 
kun motivointi usein onnis-
tuu paremmin, Rostila toteaa.

Pakko ei voi 
olla tarve

Perustuslaissakin sano-
taan, että kielilaissa on otetta-
va huomioon molempien kie-
liryhmien tarpeet. Pakko ei 
kuitenkaan voi olla tarve, eikä 
pakkoon perustuva toisen ko-
timaisen kielen opiskelu ole 
yleissivistystä, vaan kansalli-
sesti käyttöön otettu yleissi-
vistyksen määritelmä.

- Ruotsin kieltä ei käytän-
nössä tarvita suurimmassa 
osassa Suomea, joten voim-
me hyvin elää ilmankin. Jul-
kinen valta on Suomessa ra-
kentanut käsityksen ruotsin 
osaamisesta yleissivistykseen 
kuuluvana asiana, mutta laa-
jemmassa mielessä länsimais-

sa ruotsin kieltä ei lasketa 
yleissivistykseen kuuluvaksi, 
sanoo Rostila.

Ilman keskustelua 
asia ei muutu 
koskaan

Rostila kehottaa kaikkia 
ruotsin kielen valinnaisuut-
ta kannattavia tai kannastaan 
epävarmoja tutustumaan 
aloitteeseen ja sen peruste-
luihin osoitteessa 
www.kansalaisaloite.fi. 

  Jos aloite kerää tarvittavat 
50 000 kannattajaa määrä-
aikaan mennessä, on edus-
kunnan ainakin keskusteltava 
asiasta ja perusteltava, mik-
si ruotsin kielen pakollisuus 
halutaan Suomessa edelleen 
säilyttää.

- Eduskunnan on otettava 
kantaa asiaan, jotta päästäi-
siin korkeatasoisempaan kes-
kusteluun. Kielikysymys on 
monitahoinen asia, mutta ko-
konaisuuden kannalta jousta-
vuus ja valinnaisuus olisivat 
parempia. 

- Ilman poliittista keskuste-
lua asia ei kuitenkaan muutu 
ikinä. Jotta kielivalinnaisuus 
Suomessa koskaan toteutui-
si, tulee poliitikkojen osoittaa 
siihen poliittista tahtoa, Ros-
tila painottaa.

Allekirjoita aloite: 
www.kansalaisaloite.fi

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

vastakkaista mieltä.

Ruotsinkielisiä 
vain 5 prosenttia

Monikielinen Suomi – ruot-
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