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Huhtasaarelle 
historiallinen 
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enemmän uhka- ja 
väkivaltatilanteita
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

”AJATUS siitä, että loikkaisin perustamastani puolueesta on mieletön. Se oli Juudas, 
en minä, joka meni ja hirtti itsensä. Kolmellakymmenellä hopearahalla, jotka kavalta-
ja sai, ostettiin savenvalajan pelto muukalaisten hautausmaaksi.”

TUOLLAISIA pohdintoja saimme lukea kymmenen päivää ennen Jyväskylän puo-
luekokousta kesäkuussa 2017. Hirttäytymisvertausta on julkisuudessa vatvottu pal-
jon, mutta tuon sitaatin jälkimmäistä puoliskoa ei tätä ennen lainkaan. 

MATTEUKSEN evankeliumin mukaan Juudas Iskariot tosiaan hirttäytyi, mutta 
Uuden testamentin kirja Apostolien teot kuvaa hänen viimeiset hetkensä eri tavalla. 
Siinä kerrotaan, että Juudas hankki kolmellakymmenellä hopearahallaan maapa-
lasen - savenvalajan pellon - mutta hän suistui alas jyrkänteeltä ja halkesi keskeltä 
kahtia. Asia tuli kaikkien Jerusalemin asukkaiden tietoon, ja peltoa alettiin kutsua 
Akeldamaksi, Veripelloksi. Karu loppu hahmolle, jonka nimi ”Juudas” on peräisin 
hepreankielisestä nimestä Juuda – ”Ylistetty”.

AIKALAISET totesivat lopuksi poismenneestä kavaltajasta: ”Tulkoon hänen talon-
sa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko” sekä ”Ottakoon toinen hänen kaitsijatoi-
mensa.” Kummallisen hyvin nämäkin lauseet sopivat tähän päivään. 

JEESUKSEN opetuslapsien joukossa näet kerrotaan olleen toinenkin Juudas. Is-
kariotille kävi miten kävi, mutta toisen, Juudas Taddeuksen tarina on myös mie-
lenkiintoinen.  Hän teki työtään kaikessa hiljaisuudessa, pitämättä itsestään sen 
suurempaa metakkaa. Hyvien tekojen tekeminen riitti hänelle, omalla nimellä ei ol-
lut merkitystä. Taddeuksen elämä ei ollut ruusuilla tanssimista, vaan kerta toisensa 
jälkeen hänen oli noustava toivottomien olosuhteiden yläpuolelle. Taddeus nimet-
tiin lopulta toivottomien tapausten ja mahdottomien tilanteiden suojelupyhimyk-
seksi. Siinäpä mittapuuta.  

+ + +

RAAMATTU on mielenkiintoinen opus. Moni ymmärtää sen tekstit kirjaimellises-
ti, osa tulkitsee niitä metaforina – siis vertauskuvina, ja osa ei piittaa kirjoituksis-
ta tuon taivaallista. Kukin voi tietenkin uskonnonvapauden nimiin vannovassa Suo-
messa valita oman tulokulmansa uskonasioihin.
 
USEIMMAT meistä pohtivat toisinaan uskonasioita ja kertomuksia vanhoilta 
ajoilta. Ja onhan tuo niinkin, ettei länsimaisen kulttuurin historiaa oikein voi hah-
mottaa ymmärtämättä kristinuskon jatkuvaa läsnäoloa ja sen hämmentävän vahvaa 
vaikutusta tapahtumien kulkuun.
 
AIVAN kuten suuri osa tämän päivän populaarikulttuurin ilmentymistä, monet 
Raamatun kirjoituksista kieputtuvat hyveiden ja paheiden ympärille. Hyveitä ovat 
esimerkiksi viisaus, rohkeus, kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus, ja niiden vasta-
kohtina seitsemänä kuolemansyntinä tunnetut ylpeys, kateus, ahneus, viha, mässäi-
ly, himo ja valheellisuus.

EI ole sattumaa, että ihmiskunnan keskeisissä teoksissa ovat pääosissa juuri hyveet 
ja paheet. Teoksissa kuvatut ihmiset ovat tavallaan niiden ruumiillistumia. 
Politiikka on mitä suurimmassa määrin hyveiden ja paheiden kamppailua. Raapu-
ta politiikan pintaa, esiin purskahtaa kateutta, ahneutta, vihaa ja valheita. Areena 
on ruma.
 
+ + +

JYVÄSKYLÄN puoluekokouksen jälkeen kuulimme tällaisenkin: ”Kävelin ulos 
vallatusta kodistani”. Mahtoiko puhuja ymmärtää itse sanomansa sisältöä? Kysees-
sä kun ei ollut hänen oma kotinsa. Se oli ja on kaikkien perussuomalaisten yhteinen 
koti. Perussuomalainen puolue ei kuulu kenellekään yksittäiselle johtajalle. Perus-
suomalainen puolue kuuluu jäsenille. He ovat rakentaneet sen toisilleen, yhdessä. 
Samainen henkilö katsoi asialliseksi nimittää nettikansalaisia ”kottaraisenpönttöön 
tuijoittelijoiksi”, työntekijöitä halventavaan sävyyn ”palkkarengeiksi” ja oman puo-
lueensa pyyteetöntä kenttäväkeä ”vallankaappareiksi”.
 
TÄLLAISIA kommentteja syntyy, kun ylimielisyys vedetään tappiin saakka. Mut-
ta kuva on harhainen.
 
POLIITTISILLE liikkeille valitaan johtajia sen vuoksi, että nämä helpottaisivat 
ihmisten elämää. Heitä ei valita sen vuoksi, että ihmiset palaisivat halusta päästä 
rakentamaan näiden kunniaksi patsaita, pytinkejä tai poliittisia koteja.

JOHTAJA on kansalaisten palvelija, ja hänen on toimittava kansalaisten eduksi. Ei 
toisinpäin. Joka ei tätä ymmärrä, on kovin pian entinen johtaja. 

Polku Akeldamaan

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho to-
teaa, että kokoomuksesta on maa-
hanmuuttokysymyksissä tullut 
kummajainen eurooppalaisten 
konservatiivipuolueiden joukossa. 
Kokoomuksen sisarpuolueet Eu-
roopassa vetävät joko nuivaa (Sak-
sa, Ruotsi, Alankomaat, Itävalta, 
Norja) tai todella nuivaa (Unkari, 
Tanska) linjaa.

- Jopa eurooppalaiset sosiaalide-
mokraatit ovat pääsääntöisesti tiu-
kemmalla kannalla kuin Suomen 
kokoomus, hämmästelee Halla-
aho nyt Facebookissa.

Tanskan sosiaalidemokraattien 
puheenjohtaja Mette Frederik-
sen ehdottaa, että turvapaikan-
hakijat lähetettäisiin kolmanteen 

maahan, esimerkiksi Pohjois-Af-
rikkaan, turvapaikkakäsittelyn 
ajaksi.

- Siirtolaisinvaasion myötä 
useimmat eurooppalaiset maat 
ovat osallistuneet minimaalises-
ti tai eivät lainkaan turvapaikan-
hakijoiden sisäisiin siirtoihin, ja 
esimerkiksi Tanska on lopettanut 
kiintiöpakolaisten vastaanottami-
sen kokonaan, Halla-aho toteaa.

- Tämä on vastuullista politiik-
kaa, koska tulijoiden kokonais-
määrä on sopeutettava käytettä-
vissä oleviin resursseihin.

Kokoomus ratsastaa 
kaksilla rattailla

Kokoomuksen suosio perustuu 

- Vaikka äänestäisi kuinka järkevää kokoomus-
laista tahansa, käytännössä ääni menee vihre-
älle maahanmuuttopolitiikalle, sanoo perus-
suomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
kokoomuksen sisäministeri Kai Mykkäsen eh-
dotuksesta nostaa pakolaiskiintiö kymmeneen 
tuhanteen vuodessa.

”Ei ole missä
mahdollista 

PS tyrmää kokoomusmin
pakolaiskiintiön kasvatt
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ään olosuhteissa 
Suomelle”

Halla-ahon mukaan ”onnistuneeseen 
moniajoon”.

- Vaaleissa kokoomuksella on tarjol-
la aivan jokaiselle jotakin, myös maa-
hanmuuttorealisteja. Puolueen mer-
kittävissä tehtävissä Stubbin–Orpon 
linjalla on kuitenkin täydellinen he-
gemonia, Halla-aho väittää.

- Lopputulos on, että vaikka kuin-
ka äänestäisit järkevää kokoomuslais-
ta, annat käytännössä äänen vihreälle 
maahanmuuttopolitiikalle.

Suomessa tuhansia 
laittomasti maassa olevia

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
on niinikään huolissaan sisäministeri 
Mykkäsen  kannanotoista. 

- Suomessa on tällä hetkellä tuhan-
sia laittomasti maassa olevia. Lisäk-
si hallitus on antanut kunnille miljoo-
nia lisärahoitusta laittomasti maassa 
olevien palveluihin. Palautussopi-
musta mm. Irakin kanssa ei ole edel-
leenkään saatu sovittua, eivätkä voi-
massaolevat palautussopimukset 
toimi, perussuomalaisten eduskunta-
ryhmä huomauttaa.

- Samaan aikaan kokoomuksen mi-
nisterin aitiosta tulee tällaisia kan-

nanottoja, joissa näytetään vihreää 
valoa pakolaismäärien kymmenker-
taistamiselle tulevaisuudessa. Tämä 
ei ole missään olosuhteissa mahdol-
lista Suomelle.

Väärää viestiä maailmalle

Perussuomalaiset painottavat, että 
ennen kuin ihmisten kulkeminen pit-
kin Eurooppaa on ratkaistu ja laiton 
maahanmuutto saatu hallintaan, ei 
ole vastuullista antaa tällaisia lausun-
toja – etenkään tulevalta sisäministe-
riltä, joka vastaa maahanmuutosta.

- Tällaiset viestit lisäävät vetovoi-
matekijöitä saapua Suomeen. Ne vä-
littävät väärää viestiä maailmalle, että 
tänne kannattaa lähteä, koska halu-
amme merkittävästi lisää pakolaisia. 
Missä näin on päätetty?

- Olemme saaneet kansalaisten huo-
lestuneita viestejä asiasta ja joutuneet 
rauhoittelemaan ihmisiä. Joskaan 
emme voi olla varmoja, ettei kokoo-
mus hallituskumppaneidensa kanssa 
lähde ajamaan asiaa, perussuomalai-
set kansanedustajat toteavat.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

nisterin haaveet 
amisesta

Kai Mykkänen haluaa Suomeen vuosittain 10 000 kiintiöpakolaista.

Tällaiset viestit lisäävät 

vetovoimatekijöitä
saapua Suomeen.

Pakolaisiksi itseään kutsuvia turvapai-
kanhakijoita tulee Välimeren kautta 
Lähi-idästä ja Afrikasta.
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Hallitus meni perhevapaauudistukseen vain 
kaunis ajatus edellä, vaikka näytti selvältä, 
että kokoomus ja keskusta eivät hevillä pääse 
yhteisymmärrykseen.

Saksan tuleva hallitus on valmistelemassa EU:n myötävai-
kutuksella ohivetoa Suomelle. Saksalaiset ovat laatimassa 
selkeää tiekarttaa yhdessä Ranskan kanssa EU:n liittovaltio-
projektin ajamiseksi lopulliseen maaliinsa.

HALLITUKSEN perhevapaauudis-
tus on kaatunut. Perhe- ja peruspalve-
luministeri Annika Saarikko (kesk.) 
selittää, että uudistus olisi vaatinut 
onnistuakseen taloudellista lisäpanos-
tusta.

Ymmärrys siitä, että jonkinlaiset li-
säresurssit ovat välttämättömiä, oli 
perussuomalaisten näkemys jo elo-
kuussa 2017, kun puolue julkaisi oman 
mallinsa perhevapaiden uudistami-
seksi.

Toisaalta perussuomalaiset ovat tuo-
neet voimakkaasti esille, että muiden 
puolueiden ajama maksuton varhais-

kasvatus tulisi maksamaan huomat-
tavasti enemmän kuin perhevapaa-
mallin onnistunut uudistaminen – sen 
lisäksi, että maksuttomuuteen sisältyy 
monia muitakin ongelmia.

- Juuri kukaan taho ei ottanut näis-
sä malleissa riittävän hyvin kokonai-
suutta huomioon, Saarikko myönsi 
Helsingin Sanomissa.

Hallituksen temppuilu 
merkillistä

Perussuomalaisten poliittinen suun-
nittelija Riikka Purra ei Saarikon 

Jatkuvaa eripuraa ja 
vääntöä hallituksessa

Suomen liittouduttava 
EU- ja maahanmuutto-
kriittisten maiden kanssa

Perhepoliittinen uudistus kaatui

Saksa käänsi selkänsä

väitteitä niele:
- Hallituksen temppuilu on merkil-

listä. Ainakin perussuomalaisille oli 
täysin selvää, että julkituotuihin ta-
voitteisiin ei voida päästä pelkästään 
siirtelemällä vähän etuuksia isille tai 
kepittämällä äitejä pois kotoa.

Purra huomauttaa, että hallitus 
meni perhevapaauudistukseen jälleen 
vain kaunis ajatus edellä, vaikka näyt-
ti selvältä, että kokoomus ja keskus-
ta eivät hevillä pääse yhteisymmär-
rykseen.

- Eikö keskusta ihan oikeasti käsit-
tänyt, mitä kokoomus ajoi? Tasa-ar-
von ja muiden lempeiden käsitteiden 
taakse voi piilottaa niin monenlais-
ta. Perussuomalaiset on johdonmu-

kaisesti tuonut esille, miksi eten-
kin kokoomuksen hellimä perheiden 
kustannuksella tapahtuva kepittävä 
työllisyyspolitiikka ei vain toimi, Pur-
ra toteaa.

Lisätään joustoa ja 
vahvistetaan isän roolia

Perussuomalainen perhepolitiikka 
ottaa kaikki osat huomioon.

- Esittämässämme mallissa on pi-
dennetty vanhempainvapaa ja por-
rastettu hoitovapaa. Siinä lisätään 
joustoja ja vahvistetaan selvästi isän 
roolia. Perheiden valinnanvapaus 
omiin ratkaisuihin säilyy, vaikka eri-
laisia kannustimia lisätään työllisyys- 

SAKSAN sosiaalidemokraattien puheenjoh-
tajuuden jättänyt Martin Schulz suitsutti, 
että kaavailtu uusi hallitusohjelma mer-
kitsisi perustavanlaatuista suunnanmuu-
tosta Saksan EU-politiikassa.

- Saksan hallitusohjelmassa vaaditaan 

uuden Élysée-sopimuksen tekemistä. 
Sopimus käytännössä vahvistaisi EU:n 
siirtymisen pysyväksi tulonsiirtounio-
niksi. Samalla se merkitsisi jatkuvaa yh-
teisvastuun kasvattamista euron pelas-
tamiseksi, sanoo perussuomalaisten 1. 

varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lau-
ra Huhtasaari.

- Nämä kaksi taas merkitsisivät suoma-
laisten veroeurojen ohjaamista sekä sak-
salaisille ja ranskalaisille pankeille että 
eteläiseen Eurooppaan tulonsiirtoina.

Saksalaiset laittavat 
suomalaiset 
maksumiehiksi

Huhtasaari varoittaa, että suomalaisen 
veronmaksajan piikkiä ollaan taas härs-
kisti avaamassa.

- Saksalaiset tuppaavat vetämään aina 
kotiinpäin – mieluiten toki muiden ra-
hoilla. Saksa haluaa kasvattaa EU:n ra-
kennerahastoja. Näin varmistetaan sak-
salaisille vientiyrityksille halvan työn 
alihankintaverkosto Puolaan, Roma-
niaan ja Bulgariaan. Saksalaisyrityk-
set voisivat vallata teollisuustuotteiden 
markkinoita hyödyntäen EU-tukiaisilla 
ryyditetyn alipalkkaisen alihankatyön vi-
pua saksalaistuotteiden kokonaishintaa 

alentaakseen.
- Jos hallituksemme hyväksyy tämän-

kin uuden häikäilemättömän EU-linja-
uksen, niin silloin käytännössä suoma-
lainen metalliammattimies maksaisi itse 
itsensä työttömäksi omilla veroeuroil-
laan, Huhtasaari varoittaa.

Uusien kumppaneiden 
kanssa liittovaltiota 
vastaan

Huhtasaaren mielestä Suomen on nyt 
kiireesti haettava uudet kumppanit, joi-
den avulla pysäytetään liittovaltiokehi-
tys.

- Oikeat yhteistyökumppanit tä-
hän ovat ainoastaan ne maat, joissa 
on valittu EU- ja maahanmuuttokriitti-
set johtajat sekä parlamentti. Muutoin 
suomalaisilta viedään loputkin itsemää-
räämisoikeudet ja me suomalaiset siir-
rymme vain äänettömiksi maksajiksi.

- Uusien kumppaneiden kanssa voim-
me vielä pysäyttää liittovaltiokehityksen. 
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Maakuntavaalit 
lähestyvät
PERUSSUOMALAISET voivat olla tyytyväisiä presidentinvaalien tu-
lokseen. Istuvan presidentin huikeasta kannatuksesta johtuen ääniä oli 
muille ehdokkaille jaossa hyvin vähän. Kolmas sija ohi perinteisten jär-
jestelmäpuolueiden, keskustan ja sosialidemokraattien, sekä euro- ja maa-
hanmuuttokriittisillä teemoilla ratsastaneen Paavo Väyrysen oli hyvä suo-
ritus.

TULOSTAKIN tärkeämpää on kuitenkin se eheyttävä ja yhteen kokoava 
vaikutus, joka presidentinvaalikampanjalla oli puolueellemme. Eduskun-
taryhmämme oli juuri jakautunut, loikkarit tekivät armotonta hajotus- ja 
värväystyötä paikallisyhdistyksissämme, ja media pyrki parhaansa mukaan 
vaikenemaan perussuomalaiset kuoliaaksi. Vaalikampanja tarjosi meil-
le selkeän yhteisen projektin, jonka eteen työskennellä, ja toisaalta antoi 
mahdollisuuden pitää esillä perussuomalaisten äänestäjille tärkeitä teemo-
ja.

TUORE Ylen gallup viime viikolta antaa perussuomalaisille 9,6 prosen-
tin kannatuksen. Hyvä uutinen on, että meillä on sitoutunut ja vakiintunut 
kannattajakunta, ja että kannatuksessa on hienoinen nousuvire. Samalla on 
muistettava, että kannatuksemme ei ole läheskään sillä tasolla missä se voi-
si olla. Etenkin suurissa kaupungeissa ja naisäänestäjien keskuudessa haas-
teita ja työtä riittää.

SIKÄLI kuin hallitus pysyy kasassa, maakuntavaalit järjestettäneen syksyl-
lä. Maakuntavaalit koetaan melko epäseksikkäinä, koska maakuntavaltuus-
tojen tuleva rooli on vielä hiukan hämärä, samoin ne teemat, joilla vaaleissa 
pitäisi kampanjoida. Maakuntauudistusta on ajanut ennen kaikkea keskus-
ta, joka pyrkii tällä tavoin kasvattamaan ja sementoimaan omaa valtaansa. 
Maakunnille siirretään rahassa mitattuna kuntien keskeisimpiä tehtäviä, 
ennen kaikkea sotepalvelujen järjestäminen. 

ON äärimmäisen tärkeää, että perussuomalaiset ovat vahvasti muka-
na maakuntahallinnossa alusta lähtien. Valtuustopaikat tuovat puolueelle 
paitsi vaikutusvaltaa myös näkyvyyttä ja muita resursseja.

PIIRIJÄRJESTÖT ovat ensisijaisessa vastuussa maakuntavaaliehdok-
kaiden asettamisesta. Nyrkkisääntönä on, että istuvien kansanedustajien 
ja valtuutettujen tulee olla käytettävissä, samoin muiden, jotka haluavat 
ehdolle kevään 2019 eduskunta- ja eurovaaleihin. Maakuntavaalit antavat 
ehdokkaille hyvän mahdollisuuden luoda profiilia, saada nimeä ja mitata 
omaa kannatusta myös myöhempiä koitoksia ajatellen: eduskunta- ja euro-
vaalikampanjat alkavat (tai jatkuvat) välittömästi maakuntavaalien jälkeen.

PUOLUEJOHTO aikoo tehdä piirien kanssa tiivistä ja hyvää yhteistyötä 
ehdokaslistojen rakentamisessa. Ei voida korostaa liikaa ehdokkaiden mo-
nipuolisuuden merkitystä. Niille arvoille ja linjauksille, joita perussuoma-
laiset edustavat, on kysyntää paljon enemmän kuin 9,6 %, mutta erilaisil-
le äänestäjille on tarjottava ehdokkaita, joihin heidän on iän, sukupuolen, 
koulutustaustan, habituksen ja muiden muuttujien osalta helppo samais-
tua. Listoilla pitäisi myös olla mahdollisimman paljon ihmisiä, joilla on esi-
merkiksi kunnallisvaaleissa koeteltu kyky kerätä ääniä.

SUOMALAISESSA suhteellisessa vaalijärjestelmässä ehdokkaat keräävät 
ääniä sekä itselleen että listalleen. Kun vaalikuume nousee, kiusaus kam-
panjoida omia vastaan tai pyrkiä pudottamaan kilpailijoita ehdokaslistal-
ta on suuri, eikä ikäviltä lieveilmiöiltä ole perussuomalaisissakaan pystyt-
ty aina välttymään. 

HISTORIAN opettama tosiasia kuitenkin on, että omia kampittamalla ei 
kukaan menesty, kun taas yhteen hiileen puhaltamisesta hyötyy myös jo-
kainen erikseen. Hyvä yhteishenki ja ymmärrys yhteisestä edusta ovat 
edellytys sille, että voimme menestyä vaaleissa, että aktiivimme ja ehdok-
kaamme jaksavat tehdä kenttätyötä, ja että uskottavuutemme äänestäjän 
silmissä lisääntyy.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

ja muut näkökulmat huomioiden, 
Purra esittelee.

- Osallistumme mielellämme jatkos-
sa uudistuksen eteenpäin viemiseen, 
sillä asia on meille hyvin tärkeä.

Perheiden saatava päättää itse

Kansanedustaja Arja Juvosen mie-
lestä perhevapaauudistuksen kaatu-
minen on hyvä asia perheiden oman 
päätäntävallan takia.

- Perheille tulee jatkossakin antaa 
mahdollisuus päättää itse siitä, kuka 
ja miten lastenhoito perheissä järjes-
tetään. Juvosen mielestä olisi suuri 
virhe viedä perheiltä päätäntävalta ja 
asettaa pakkokiintiöitä.

Muutoinkin hallituksen toimet ja 
epävarmuus monissa toimissa saa Ju-
voselta kritiikkiä.

- Kuulimme kyselytunnillakin mo-
neen otteeseen, miten aktiivimalli on 
jossakin ihme ”prosessissa”. Näyttää 
nyt sille, että koko hallitus on proses-
sissa. Vaikuttaa sille, että hallituksen 
eväät ovat vähissä ja kissanhännän 
veto erilaisten asioiden kanssa suuri.

- Tällainen eripura ja vääntö heiken-
tää luottamusta hallitukseen. Onko 
tämä hallitus kyvykäs viemään sotea 
saati muita isoja asioita maaliin, kun 
niin monet asiat tökkivät?

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Liittovaltiohankkeen pysäyttäminen on-
nistuu, kun käytämme EU:ssa yksimieli-
syyttä vaativissa asioissa oikeuksiamme 
ja euroalueen päätösprosesseissa veto-

oikeuttamme, Huhtasaari painottaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Presidentti Sauli Niinistö löi kättä päälle Saksan sosiaalidemokraat-
tien entisen puheenjohtajan Martin Schulzin kanssa. 

“Onko tämä hallitus kyvykäs 

viemään sotea saati muita 

isoja asioita maaliin, kun niin 

monet asiat tökkivät?”
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Laura Huhtasaaren presidentinvaalikampanja kokosi perus-
suomalaisten rivit ja nyt kenttä on täynnä intoa vaalityöhön, 
joka potkaistiin käyntiin piirijohtajien koulutustilaisuudes-
sa puoluetoimistolla Helsingissä, jossa piirit saivat ohjeistus-
ta tuleviin maakunta- ja eduskuntavaaleihin. 
HELSINKIIN kokoontuneil-
la piirijohtajilla oli kaikilla 
omat paikalliset haasteensa 
voitettavana, mutta yhteis-
tä oli käsitys siitä, että loik-
karien lähdön jälkeen ilma-
piiri kentällä oli vapautunut 
ja Laura Huhtasaaren pre-
sidentinvaalikampanja oli 
koonnut tehokkaasti yhteen 
perussuomalaisten hämmen-
tyneet ja osin hajallaan ol-
leet rivit.

Puolueeseen jääneet ovat 
nyt yhtenäisempiä kuin kos-
kaan ja täynnä tarmoa ja tais-
telutahtoa. Moni oli sitä miel-
tä, että sinisten lähtö oli 
puolueelle enemmän voitto 
kuin tappio.

- Puoluekokouksen jälkeen 
ilmapiiri Kainuussa muut-
tui helpommaksi. Ihmiset al-
koivat taas hymyillä ja pal-
jon uutta, nuorta väkeä liittyi 
puolueeseen, kiteytti piirijoh-
tajien tunnot puheenjohtaja 
Pertti Ahlqvist Kainuusta.

- Matti Torvisen lähdön 
jälkeen järjestetty piirikokous 
oli hyvin vapautunut ja jäse-
niä piirin alueelta on liittynyt 
koko ajan lisää, säesti Lapin 
piirin puheenjohtaja Mika 
Mikkonen.

Kannatus-
prosentissa paljon 
kasvuvaraa

Paikalla tilaisuudessa oli 
myös puolueen puheenjohta-
ja Jussi Halla-aho, joka pii-
rien esittelyjen jälkeen avasi 
tilaisuuden omalla puheen-
vuorollaan. Halla-aho kiin-
nitti tilaisuuden osanottajien 

huomion tuoreimpiin gallu-
peihin, joiden mukaan perus-
suomalaisten kannatus on nyt 
9,6 prosenttia. Puheenjohtaja 
näki tuossa luvussa sekä hy-
viä että huonoja puolia.

- Hyvää on se, että kanna-
tuksesta on nyt ilmat pihalla 
ja se vaikuttaa kesän tapahtu-
mien jälkeen vakiintuneelta. 
Huonoa on se, ettei kannatus 
ole lähelläkään sitä, mitä se 
voisi olla. 

- En tarkoita, että perus-
suomalaisten pitäisi muuttua 
pölhöpopulistiseksi puolu-
eeksi ja kalastella kannatusta 
keinolla millä hyvänsä, mut-
ta perussuomalaisten ajamil-
la teemoilla on suomalaisten 
keskuudessa paljon suurempi 
kannatus, sanoi Halla-aho.

Despootit ovat 
lähteneet

Perussuomalaisten työmies 
Matti Putkonen halusi antaa 
piirijohdolle aivan erityisen 
kiitoksen loistavasti tehdystä 
vaalityöstä Laura Huhtasaa-
ren presidentinvaalikampan-
jassa. Vaalien tulos oli aivan 
loistava asetelmassa, jossa ul-
kopuolelta käsin ihmeteltiin 
perussuomalaisten valittua 
presidenttikandidaatikseen 
ehdokkaan, jonka takia muka 
koko eduskuntaryhmä hajosi.

- Te palautitte perussuoma-
laisten kansalaisluottamuk-
sen, joka meiltä kesällä yri-
tettiin viedä. Se poliittinen 
kulttuuri, joka muuttui Jy-
väskylän puoluekokoukses-
sa, konkretisoitui presiden-
tinvaaleissa. Despootit ovat 

Perussuomalaisten 
vaalistartti jyrähti 
käyntiin Helsingissä

lähteneet ja tunnelma vapau-
tunut. 

- Poliittisessa kentässä 
olemme palanneet vuosien 
2010-11 tilanteeseen, jossa de-
marit etsivät itseään samalla 
kun ay-liikkeen tuki heille on 
ohenemassa. Perussuomalai-
silla on edelleen saumaa to-
delliseksi duunaripuolueek-
si, kunhan palautamme sen 
kansalaisluottamuksen, jon-
ka hallituksen korpivaelluk-
sen aikana menetimme, Put-
konen kertoi.

Jokaisella toiminnalla 
on ketjuvaikutus

Puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo tähdensi yhte-
näisyyden merkitystä puo-
lueen vaikuttavuuden ja 
vaalimenestyksen kannalta.

- Jos meistä välittyy sellai-
nen imago, että riitelemme 
kovasti keskenämme, se vai-
kuttaa suoraan puolueen vai-
kuttavuuteen, joka tuo ääniä 
ja jäseniä. Vaikuttavuus tar-
koittaa asioiden esillä pitä-
mistä. Kaudet ovat lyhyitä ja 

jokaisella toiminnalla on ket-
juvaikutus. Kun jaksamme 
olla pitkäjänteisiä ja pitää asi-
oita esillä, se sataa ääniä mei-
dän laariin, Slunga-Poutsa-
lo totesi.

Kovalla rytinällä 
kohti maakunta- ja 
eduskuntavaaleja

Vaikka presidentinvaalit 
on tuskin saatu pidettyä eikä 
maakuntavaalien toteutumi-
sestakaan ole vielä täyttä var-
muutta, on monissa piireissä 
jo lähdetty kovalla rytinäl-
lä kohti seuraavia vaaleja. Se 
käy selvästi ilmi piirijohtajien 
Perussuomalainen-lehdelle 
antamissa kommenteissa.

- Meillä on ensimmäiset eh-
dokkaat maakuntavaaleihin 

jo esitetty ja eduskuntavaa-
lityötä tehdään samaan ai-
kaan maakuntavaalien kans-
sa. Telttavälineet tulevat 
olemaan kovassa käytössä ke-
väällä ja syksyllä, sanoi Poh-
jois-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Ahti Moilanen.

- Meillä paikallisyhdistyk-
sissä on jo käynnistynyt eh-
dokashankinta. Kaikki maa-
kuntavaaliehdokkaat tullaan 
valitsemaan hyvissä ajoin ke-
vään aikana. Olemme perus-
taneet some-ryhmän vaaleja 
varten ja antaneet jokaisel-
le kunnalle tehtäväksi laatia 
omat, kuntakohtaiset ohjel-
mat, kertoi Etelä-Savon pii-
rin puheenjohtaja Jari Raja-
polvi.

Satakunnan piirin puheen-
johtaja Tapio Laurila tote-

PERUSSUOMALAISET jättivät ympäristö-
valiokunnassa vastalauseen keskipitkän 
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa 
koskevaan mietintöön. 
  Suunnitelmassa asetetaan keskipitkälle 
aikavälille eli käytännössä vuoden 2030 
loppuun kasvihuonekaasujen päästövä-
hennystavoite. 
  Tavoitteen asettamisen lähtökohtana 
toimii tällä erää EU:n vuoden 2030 pääs-
tövähennystavoite, joka on vähintään 

39 % verrattuna vuoden 1990 päästöta-
soon.

- Liian kunnianhimoiset tavoitteet kaa-
tuvat yritysten sekä maa- ja metsäta-
loussektorimme niskaan. Tämä taas kiih-
dyttää entisestään sitä kehitystä, jossa 
teollisuus siirtyy halvemman tuotantota-
son maihin, jossa ympäristökysymykset-
kään eivät paljon paina. 

Meidän on ymmärrettävä, että suoma-
lainen työ on todellinen ekoteko, kan-

sanedustaja ja ympäristövaliokunnan jä-
sen Olli Immonen huomauttaa.

- Punavihreä politiikka luo vielä ympä-
ristökatastrofin, jos teollisuus siirtyy täy-
sin Aasiaan ja tulevaisuudessa myös Af-
rikkaan.

Perussuomalaiset huomauttaa vasta-
lauseessaan, että teollisuuden sekä maa- 
ja metsätalouden hyvinvointi on myös 
tärkeä huoltovarmuuskysymys.

- Suomen tulee olla muuttuvassa ja 

jopa epävakaassa maailmassa entistä 
omavaraisempi. Liiallinen yrityssektorin 
kuritus ei tue tätä tavoitetta. 

- Jos tuonti syystä tai toisesta tökkii, 
meidän on jatkossakin pystyttävä ruok-
kimaan kansamme, kansanedustaja Rit-
va ”Kike” Elomaa toteaa.

PS: Suomalainen työ on todellinen ekoteko

”Se 
poliittinen
kulttuuri, 

joka muuttui 
Jyväskylän

puoluekokouksessa,
konkretisoitui 

presidentin-
vaaleissa.”
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si, että maakuntavaaleihin 
aletaan valmistautua seuraa-
vassa piirikokouksessa 4.3. ja 
eduskuntavaalit tulevat esiin 
samassa kyljessä.

Me-sana omaksuttu 
käyttöön

Tunnelmat olivat kaut-
ta linjan korkealla ja monis-

ULKOMINISTERIÖ on myöntänyt ulko-
maankauppa- ja kehitysministeri Kai 
Mykkäsen (kok.) päätöksellä 206,8 mil-
joonaa euroa suomalaisten kansalaisjär-
jestöjen kehitysyhteistyöohjelmiin vuo-
sille 2018-21.

Tukea saa yhteensä 22 suomalaisen 
kansalaisjärjestön ohjelmaa. Viisi suurin-
ta tuensaajaa ovat Kirkon Ulkomaanapu 

(21 600 000 €), Suomen Lähetysseu-
ra (20 280 000 €), Fida International (18 
800 000 €), Plan Suomi (17 850 000 €) ja 
Suomen Punainen Risti (17 760 000 €).

Kaikki 22 järjestöä ovat saaneet ohjel-
matukea ulkoministeriöstä aiemminkin. 
Puolet järjestöistä sai tukea enemmän 
kuin aiemmin, kuudella toimijalla tuki-
taso pysyi samana kuin vuonna 2017 ja 

viidellä järjestöllä ohjelmatuki laski suh-
teessa vuoteen 2017.

Tukea saavien kehitysyhteistyöohjel-
mien toiminta keskittyy vahvasti Itä-Af-
rikkaan, Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan sekä 
Lähi-itään. Afrikassa suurimpia yhteis-
työmaita ovat Uganda, Kenia, Etiopia, 
Somalia, Tansania ja Etelä-Sudan.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön 
206,8 miljoonaa euroa

da listat täyteen, sanoi Etelä-
Pohjanmaan piirin puheen-
johtaja Jukka Mäkynen.

Jokaisella piirillä 
omat haasteensa

Lauran avattua ladun on 
vaalityöhön lähdetty hyvil-
lä mielin. Jokaisella piirillä 
on omat haasteensa ratkais-
tavana.

- Keski-Suomessa on paljon 
pieniä kuntia, mutta suurin 
osa ihmisistä asuu Jyväsky-
lässä. Se on haaste, kun maa-
kunnan äänikin pitäisi saada 
kuuluviin, pohti Keski-Suo-
men piirin 2. varapuheenjoh-
taja Marke Tuominen.

Kymen piirin puheenjoh-
taja Ilpo Heltimoinen ker-
toi, että piirissä perustettiin 
jo vuosi sitten erilliset työ-
ryhmät maakuntavaaleihin ja 
niille vetäjät Etelä-Karjalaan 
ja Kymenlaaksoon.

- Loikkarien jättämät arvet 
on paikattu ja oikeat henki-
löt löydetty oikeille paikoille. 
Lauran presidentinvaalikam-
panja teki Pohjois-Karja-
lassa oikein hyvää, mainitsi 
Pohjois-Karjalan piirin pu-
heenjohtaja Marko Koski-
nen.

Presidentinvaalit 
saattoivat kentän 
yhteen

Kesän tapahtumat Jyväsky-
län puoluekokouksen jälkeen 
olivat perussuomalaisille 
kova isku. Lauran presiden-
tinvaalikampanjan jälkeen 
näyttää kuitenkin siltä, että 
kenttä on toipunut ja kovem-
massa kunnossa kuin kos-
kaan. Sinisiin lähtijöitä ei sit-
tenkään paljon ollut.

- Yksittäisiä loikkaajia oli, 
joiden lähtö ei tunnu mis-
sään. Uusia jäseniä heidän ti-
lalleen on liittynyt moninker-
tainen määrä, kertoi Hämeen 
piirin 1. varapuheenjohtaja 
Antti Salminen.

- Presidentinvaalit olivat pe-
russuomalaisille eräänlainen 
koetinkivi. Pirkanmaalla ne 
toivat Lauralle ihan hyvin ää-
niä, mutta ennen kaikkea ne 
saattoivat kentän yhteen, to-
tesi Pirkanmaan piirin pu-
heenjohtaja Harri Vuoren-
pää.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

perussuomalaisille tärkeitä 
teemoja. Varsinkin eduskun-
tavaaleihin tähtäävien on en-
siarvoisen tärkeää osallistua 
myös maakuntavaaleihin.

- Meillä on ilmoitettu, että 
eduskuntavaaleihin haikaile-
vien on oltava mukana myös 
maakuntavaaleissa, koska eh-
dokkaiden löytäminen on vai-
keaa ja toisaalta siksi, että 
eduskuntavaalit ovat maa-
kuntavaalien jatke, totesi 
Helsingin piirin puheenjoh-
taja Markku Saarikangas.

- Etelä-Pohjanmaalla tavoit-
teena on, että vähintään kaik-
ki kuntavaaleissa olleet oli-
sivat myös maakuntavaalien 
ehdokkaina. Etelä-Pohjan-
maan alueella on kolme maa-
kuntaa, joka on suuri haaste 
meille, jos tavoitteena on saa-

”Varsinais-
Suomessa 

tunnelma on 
hyvinkin 

vapautunut
ja eteenpäin 

menevä.”

ta kommenteista kävi ilmi, 
että Laura Huhtasaaren pre-
sidentinvaalikampanja oli yh-
tenäistänyt kenttää ja tuonut 
joka puolella myös paljon uu-
sia, nuoria jäseniä.

- Varsinais-Suomessa tun-
nelma on hyvinkin vapau-
tunut ja eteenpäin menevä. 
Vanhat toimintatavat on saa-
tu modernisoitua ja voidaan 
keskittyä varsinaiseen ydin-
tehtävään, eli vaaleihin. Lis-
tat varmasti saadaan täyteen, 
sanoi Varsinais-Suomen pii-
rin puheenjohtaja Vilhelm 
Junnila.

Keski-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Arto Pihlaja-
maa kertoi, että presidentin-
vaalikampanjan jälkeen fiilis 
on hyvä.

- Piirissä on päätetty olla 

mahdollisimman paljon tel-
tan kanssa liikkeellä makka-
raa tai hernekeittoa tarjoten. 
Tavoitteena on saada listat 
täyteen vaaleissa.

- Pohjois-Savon piiri on 
kunnossa, maassa on rauha ja 
tekemisen meininki. Me-sana 
on omaksuttu käyttöön, totesi 
Pohjois-Savon piirin puheen-
johtaja Pia Pentikäinen.

Eduskunta-
vaalit ovat maakunta-
vaalien jatke

Syksyllä todennäköises-
ti pidettävät maakuntavaalit 
ovat tärkeät vaalit ensi vuo-
den eduskuntavaaleja ajatel-
len, koska niiden aikana voi-
daan pitää koko ajan esillä 

Perussuomalaiset valmistautuvat 
tuleviin vaaleihin hyvillä mielin. 

Perussuomalaiset 

palasivat juurilleen
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Kiitos, Laura!
Kolmas sija presidentinvaalissa on 

perussuomalaisten kaikkien aikojen paras sijoitus

Perussuomalaisten presidenttiehdo-
kas Laura Huhtasaari keräsi vaalin en-
simmäisellä kierroksella 207 337 ääntä ja 
sai vahvan kannatuksen erityisesti Var-
sinais-Suomessa ja Satakunnassa. Istu-
van presidentin ylivoimasta huolimatta 
Huhtasaari onnistui historiallisesti nou-
semaan vaalissa kolmanneksi.

PRESIDENTINVAALIT käytiin 
ja tulos on kaikkien tiedossa. On 
siis sopiva hetki tarkastella, mitä 
oikein tapahtui ja mitä vaalin tu-
loksesta voi päätellä.

Perussuomalaiset lähti hake-
maan paikkaa toiselle kierroksel-
le. Siinä ei aivan onnistuttu. Vaa-
lin tulosta voi silti monesta syystä 
pitää menestyksenä.

Ensikertalaiselta 
todella hieno tulos

Ensinnäkin Huhtasaaren kol-
mospaikka presidentinvaalin 
ensimmäisellä kierroksella on 
kaikkien aikojen paras sijoitus 
presidentinvaalissa perussuoma-
laisille.

Vuoden 2000 vaalissa perus-
suomalainen ehdokas oli kuu-
des, vuonna 2006 viides ja edel-
lisissä presidentinvaaleissa 2012 
puolueen silloinen puheenjohta-
ja Timo Soini ylsi ensimmäisellä 
kierroksella neljänneksi.

Huhtasaaren käsittämättömän 
hienon suorituksen arvo nou-
see edelleen, kun otetaan huo-
mioon, että hän on vasta ensim-
mäisen kauden kansanedustaja. 
Samoin presidentinvaalit olivat 
hänelle ensimmäiset, siinä missä 
aiemmin perussuomalaisten pre-
sidenttiehdokkaana on ollut ko-
keneita, pitkän linjan toimijoita.

Sijoitus vahvistui 
vaalipäivän äänillä

Huhtasaaren sijoitus kolmante-
na varmistui heti ennakkoäänten 
julkistamisen jälkeen, ja hänen 

suhteellinen osuutensa äänistä 
nousi jatkuvasti, kun vaalipäivänä 
annettujen äänien tuloslasken-
ta eteni. Ennakkoäänissä Huh-
tasaaren suhteellinen osuus oli 
kuusi prosenttia, mistä siirtymä 
eteni lopulta liki seitsemään pro-
senttiin.

Ennakkoääniä Huhtasaari kerä-
si 95 485 kappaletta ja varsinaise-
na vaalipäivänä sitäkin enemmän, 
jolloin yli 111 800 kansalaista kävi 
antamassa äänensä Huhtasaa-
relle.

Huhtasaari keräsi ääniä ta-
saisesti ympäri maata. Vahvin-
ta kannatus oli Satakunnassa ja 
Länsi-Suomessa. Esimerkik-
si Pomarkussa Huhtasaaren 
suhteellinen osuus äänistä 
oli 15,8 prosenttia, Kihniössä 
14,1 prosenttia ja Kankaan-
päässä 13 prosenttia.

Istuva tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinis-
tö käytännössä varmisti 
voittonsa jo ennakko-
äänissä saatuaan yli 60 
prosentin kannatuksen. 
Niinistölle presidentin-
vaalit olivat kuitenkin 
todennäköisesti vii-
meiset vaalit koskaan, 
Huhtasaarella taas on 
edessään useita vaa-
leja, joten tulevaisuus 
näyttää hyvältä.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla   
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“Kenttä on timanttia. On ollut etuoikeutettua olla presidenttiehdokkaana viemässä aatetta eteenpäin yhdessä kentän kanssa, olen lähes sanaton, joten esitän tässä isot kiitokset.” 
          Laura Huhtasaari

Lauran aviomies Teemu 
onnitteli vaimoaan hellällä 
suukolla tuloksen selvittyä.
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Myrskyvaroitus 
vanhoille puolueille

Presidentinvaalit ovat entis-
tä enemmän menneet henkilövaa-
lin suuntaan. Silti niillä on aina myös 
yleispoliittista merkitystä. Perus-
suomalaisten puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo luonnehtikin Huh-
tasaaren vaalitulosta myrskyvaroituk-
seksi vanhoille puolueille.

Myrskyvaroituksesta puhuminen ei 
ole liioittelua, kun tarkastelee, ket-
kä kaikki ehdokkaat Huhtasaari ohitti 
vaalisuosiossa. Kauas taakse jäi muun 
muassa pitkäaikainen pääministeri, 
nykyisen pääministeripuolueen kes-
kustan ehdokas Matti Vanhanen.

Ennakkoäänissä Huhtasaari oli 
aluksi tasoissa politiikan tervaskan-
non Paavo Väyrysen kanssa, mutta 
vaalipäivänä Huhtasaari ohitti Väyry-
senkin. Väyrynen on Euroopan parla-
mentin jäsen ja moninkertainen ulko-
ministeri.

Vasemmisto romahti

Entä mitä pitäisi ajatella siitä, että 
Huhtasaari sai yksin reilusti suurem-
man kannatuksen kuin molempien 
vasemmistopuolueiden ehdokkaat 
yhteensä?

Tästä voinee päätellä ainakin, ettei-
vät feminismi ja muut maailmojasy-
leilevät teemat enää vetoa äänestäjiin. 
Samoin näyttää siltä, ettei SDP:llä ole 
enää koskaan paluuta presidenttipuo-
lueeksi, niin mieluisaa kuin se dema-
reille olisikin.

Vasemmiston romahdus on linjassa 

myös yleiseurooppalaisen kehityksen 
kanssa, erityisesti demarien suosio on 
viime vuosina ollut alamäessä.

Tässä yhteydessä kannattaa myös 
muistella, kuinka vuoden 2012 vaa-
leissa silloisen demariehdokkaan 
Paavo Lipposen 6,7 prosentin tulosta 
pidettiin demaripiireissä katastrofina. 
Näin siitäkin huolimatta, että Lippo-
nen tuolloin vakuutteli, ettei ole mi-
tään pelättävää.

No, nyt kävi niin, että Tuula Haa-
tainen alitti tuplasti Lipposen kan-
natuksen keräten vain 3,3 prosent-
tia äänistä. Haatainen ja vasemmiston 
Merja Kyllönen olivat tämän koitok-
sen pahimmat alisuorittajat.

Kansalaiset usein 
samoilla linjoilla

Presidentinvaaleissa 2018 voidaan 
myös puhua eräänlaisesta Laura-il-
miöstä. Huhtasaari onnistui puhut-
telemaan äänestäjiä teemoilla, jotka 

ovat tärkeitä tavallisille kansalaisille.
Näitä olivat muun muassa sisäi-

nen solidaarisuus, kansallisvaltion 
edun puolustaminen ja EU:n liittoval-
tiokehityksen vastustaminen. Klas-
sikkolauseeksi nousi vaalikampan-
jan loppumetreillä: ”En halua maksaa 
Junckerin viinoja”.

Monet kansalaiset näyttävät olevan 
Huhtasaaren kanssa samoilla linjoilla 
myös siinä, että tasavallan presidentin 
valtaoikeuksia olisi syytä vahvistaa.

Huhtasaaren kansansuosio oli näh-
tävillä useissa median vaalikoneissa, 
joissa Huhtasaari nousi suositelluim-
maksi ehdokkaaksi. Näin siitä huoli-
matta, vaikka niin sanottu valtamedia 
pyrki entiseen tapaan ohjaamaan ää-
nestäjiä ja vahvistamaan ennakkoase-
telmia.

Osittain media tässä myös onnistui, 
sillä yleisesti tiedetään, kuinka monet 
mielellään äänestävät todennäköisin-
tä voittajaa sen sijaan että tukisivat 
ehdokasta, joka on eniten äänestäjän 

kanssa samaa mieltä poliittisista lin-
jauksista.

Hitsasi yhteen 
perussuomalaisia

Huhtasaaren menestys lupaa hy-
vää perussuomalaisten tulevaisuut-
ta ajatellen. Huhtasaarta on kiitel-
ty paljon hänen omistautumisestaan 
ja turnauskestävyydestään rankassa 
vaalikampanjassa.

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Jussi Halla-aho korosti vaalivalvo-
jaisissa, kuinka kolmatta sijaa ei mis-
sään tapauksessa voi pitää huonona 
tuloksena.

- Huhtasaaren kampanjalla on ollut 
valtava merkitys perussuomalaisille 
ja hän on onnistunut hitsaamaan puo-
luetta yhteen, Halla-aho sanoi.

TEKSTIT ILKKA JANHUNEN JA 
      SUOMEN UUTISET 
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Kiitos, Laura!

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta   

Vaalivalvojaisissa riitti 
onnittelijoita. Vuoros-
sa kansanedustaja Arja 
Juvonen.

Kansansuosio näkyi 

vaalitoreilla
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PERUSSUOMALAISTEN puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo on erittäin tyy-
tyväinen Laura Huhtasaaren menes-
tykseen presidentinvaalissa.

- Tulos on loistava vaikeista lähtö-
kohdista huolimatta. Perussuoma-
laisilla on ollut raskas vuosi, kesällä 
puolueen eduskuntaryhmä repesi ja 
puolueesta lähteneet ministerit heit-
telivät kasapanoksia päällemme.

- Kaikki luulivat, että perussuomalai-
set lakkaavat olemasta, mutta niin ei 

ole käynyt vaan päinvastoin: puolueen 
kannatus on vakiintunut ja nyt se on 
nousussa, Slunga-Poutsalo sanoo.

Hän lisää, että Laura Huhtasaaren tu-
los presidentinvaalissa on myrskyva-
roitus muille puolueille seuraavia vaa-
leja ajatellen.

- Vanhojen puolueiden ei kannattai-
si ”nuolaista ennen kuin tipahtaa” eikä 
hallituspaikkoja kannata jakaa etukä-
teen.

PERUSSUOMALAISTEN presidentti-
ehdokas Laura Huhtasaaren vaalikam-
panja oli monella tapaa historialli-
nen tapahtuma myös Keski-Suomessa. 
Koskaan ennen perussuomalaisten 
historiassa, kannatuksen huippuvuo-
sinakaan, ei kenttää ole saatu aktivoi-
duksi mukaan vaalityöhön yhtä suu-
rella voimalla ja innolla.

- Meillä oli Keski-Suomen 23 kunnas-
sa pelkästään tammikuussa 45 Laura-
tilaisuutta, joista Laura itse ehti osal-
listua kolmeen, enkä ole ikinä ennen 
nähnyt mitään vastaavaa. Yhteishen-
ki ja porukan yhteenhitsautuminen oli 
koko puolueen historiassa ainutker-

taista, kertoo Keski-Suomen vaalipääl-
likkö Pekka Kataja.

Laura-ilmiö on täyttä totta. Kataja 
ei nähnyt samanlaista hurmosta mui-
den ehdokkaiden vaalitilaisuuksissa, 
ei edes Niinistön, vaikka ne paljon vä-
keä vetivätkin. Laura veti ihmisiä puo-
leensa persoonana uskomattomal-
la tavalla.

- Olen toiminut vaalipäällikkönä jo 
SMP:n aikaan 80- ja 90-luvuilla ja vii-
meiset kymmenen vuotta perussuo-
malaisissa joko vaalipäällikkönä tai pii-
risihteerinä kaikissa vaaleissa, joten 
minulla on perspektiiviä tässä asiassa, 
Kataja mainitsee.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja 
Jussi Halla-aho on tyytyväinen siihen, 
kuinka Laura Huhtasaari nousi vaali-
kampanjan aikana altavastaajan ase-
masta kilpailussa kolmanneksi. 

- Huhtasaari nousi heittämällä esi-
merkiksi pääministeripuolue keskus-
tan ehdokkaan ohi, se ei ole vähäinen 
saavutus. Missään tapauksessa kol-
matta sijaa ei voi pitää huonona tu-
loksena.

- Huhtasaaren kampanjalla on muu-
tenkin ollut valtava merkitys perus-

suomalaisille ja hän on onnistunut hit-
saamaan puoluetta yhteen, Halla-aho 
kehuu.

Nykyinen tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö veti jo ennakkoäänissä pit-
kän etumatkan kilpakumppaneihinsa 
saaden 64,4 prosenttia ennakkoäänis-
tä. Halla-ahon mielestä tämä on pre-
sidentinvaalissa usein toistuva ilmiö, 
jossa kansalaiset mielellään äänestä-
vät todennäköisintä voittajaa.

- Se on hieman masentavaa ja demo-
kratian kannalta huono asia.

VARAKANSANEDUSTAJA Jari Koske-
la Satakunnan Perussuomalaisten pii-
rihallituksesta ei voi olla muuta kuin 
tyytyväinen presidenttiehdokas Lau-
ra Huhtasaaren ja perussuomalais-
ten vaalimenestykseen Satakunnassa, 
joka 10,1 prosentin kokonaiskanna-
tuksellaan oli jälleen kerran Suomen 
ykkönen.

Pohjoissatakuntalainen Pomarkku 
menestyi parhaiten 15,8 prosentin ja 
pirkanmaalainen Kihniö toiseksi par-
haiten 14,1 prosentin kannatuksella, 
mutta seuraavaksi kovimmat lukemat 
löytyivätkin taas Pohjois-Satakunnas-
ta, Kankaanpäästä ja Siikaisista (13,0 
prosenttia) ja Honkajoelta (12,4 pro-
senttia). Porissakin Laura ylsi 11,1 pro-

sentin kannatuslukuihin.
- Lukuja kannattaa tulkita siinä suh-

teessa, että Sauli Niinistön tilanne oli 
tavattoman poikkeuksellinen. Kos-
kaan ennen Suomen historiassa ei 
presidenttiehdokas ole mennyt läpi 
ensimmäisellä kierroksella. Laura pöy-
hi mennen tullen joukon pitkän linjan 
ammattipoliitikkoja Pekka Haavistoa 
lukuun ottamatta. Ensikertalaiselle tu-
los on poikkeuksellisen hyvä, josta pi-
tää ehdottomasti kiittää myös äänes-
täjiä, Koskela sanoo.

- Lauraa äänestettiin melko tasaises-
ti kaikkialla Suomessa, ja vaalitulos an-
taa hyvän pohjan seuraaviin eduskun-
tavaaleihin.

Puoluesihteeri: Myrskyvaroitus 
muille puolueille

Keski-Suomen vaalipäällikkö: 
Laurasta tuli ilmiö

Puheenjohtaja: 
”Kampanjalla ollut valtava 
merkitys perussuomalaisille”

Laura suosituin Satakunnassa

Eduskun-
taryhmän 
puheenjohtaja 
Leena Meri 
onnitteli Lau-
ra Huhtasaar-
ta hienosta 
tuloksesta.
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Suomen Palomiesliitto ja Suomen Ensi-
hoitoalan liitto ajavat rikoslakiin muu-
tosta, joka huomioisi paremmin ensi-
hoidon työturvallisuuden. – Muutos on 
välttämätön, sillä ensihoitajalla on ny-
kyisin kohonnut riski joutua väkivallan 
uhriksi, sanoo ensihoitaja ja Helsingin 
kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen. 

SUOMEN Palomiesliitto 
SPAL tiedotti äskettäin aja-
vansa yhteistyössä Ensihoi-
toalan liiton kanssa muutos-
ta rikoslakiin, joka paremmin 
huomioisi ensihoidon työtur-
vallisuuden. 

Kysymys on uudistukses-
ta, jossa pelastustyötä tekeviä 
kohtaan väkivaltaisesti käyt-
täytynyttä henkilöä rangais-
taan samalla asteikolla kuin 
virkamiehen väkivaltaiseen 
vastustamiseen syyllistynyttä 
nyt rangaistaan.

Ensihoito viittaa ammat-
tihenkilöstön hoitolaitok-
sen ulkopuolella tai onnet-
tomuuspaikalla potilaalle 
antamaan hoitoon.

Laki ei riittävästi 
suojaa ensihoitajia

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jari Ronkainen jät-
ti tammikuussa kirjallisen 
kysymyksen asianomaisen 
ministerin vastattavaksi. Ron-
kainen kysyy, onko hallitus 
harkinnut ensihoitajille sa-
manlaista oikeudellisesta ase-
maa rikoslaissa kuin virka-
miehillä nyt on.

- Ensihoitajiin kohdistuvan 

“Päihtynyt asiakas 

yritti puristaa 

kurkusta”

nut tapaus on vuosien ta-
kaa. Tuolloin päihtynyt nuori 
mies tarrasi minuun kiin-
ni ja yritti puristaa kurkus-
ta. Siinä ei minulle onneksi 
tullut vammoja, mutta tie-
dän, kuinka monet kollegat 
ovat työssään joutuneet kes-
kelle paljon vakavampia vaa-
ratilanteita, joissa on sattu-
nut loukkaantumisia. Kaikkia 
vaaratilanteita ei vain voi 

TIISTAINA 6. helmikuuta vietettiin YK:n 
kansainvälistä tyttöjen ympärileikkauksen 
vastaista päivää, minkä takia myös Euroo-
pan parlamentin täysistunnossa keskustel-
tiin vilkkaasti ongelmasta.

On arvioitu, että maailmassa elää ainakin 
200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden su-
kupuolielimet on silvottu. Ongelma on läs-
nä lähinnä Afrikan maissa, mutta maahan-
muuton seurauksena ilmiö on tullut myös 
Eurooppaan.

- Vuosittain Euroopassa 180 000 tytöl-
lä on riski joutua ympärileikkauksen uhrik-
si. Meilläkin on uutisoitu tapauksista, jois-
sa Suomessa syntyneitä tyttöjä on lähetetty 
ulkomaille ympärileikattaviksi. Meidän tu-
lee pyrkiä tämän kauhistuttavan käytännön 
hävittämiseen niin pian kuin mahdollista, 
viimeistään vuoteen 2030 mennessä, kuten 
YK:n toimintaohjelmassa esitetään, sanoo 
europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-
Lerner (PS/ECR).

Ruohonen-Lernerin mielestä tavoittee-
seen pääseminen edellyttää ongelman laa-
juuden tiedostamista ja siitä puhumista.

- Asiasta vaikeneminen on lopetettava. 
Kansallisiin rikoslakeihin on saatava selke-
ät teonkuvaukset ja ankarat rangaistukset 
niille, jotka osallistuvat tyttöjen sukupuo-
lielinten silpomiseen. Myös kaikista kehi-
tysavuista tulisi tehdä ehdollisia ja lopettaa 
niiden maksaminen, mikäli avun saajamais-
sa silpomiskäytäntöjä ei lopeteta.

Nollatoleranssi tyttöjen sukupuolielinten silpomiselle

Väkivallan uhka ensihoitajia 

kohtaan noussut 

väkivallan määrä on kasvus-
sa. Suomen oikeusjärjestel-
mässä on kuitenkin linjattu, 
ettei ensihoitotehtävissä käy-
tetä julkista valtaa. Tämän ta-
kia tekijät tuomitaan pahoin-
pitelystä eikä vakavammasta 
virkamiehen väkivaltaises-
ta vastustamisesta. Tämä on 
mielestäni väärin, Ronkainen 
toteaa.

Helsingin kaupunginval-
tuutettu ja ensihoitaja Mari 
Rantanen katsoo, että laki-
muutos on välttämätön.

- Ensihoitajalla on kohon-
nut riski joutua väkivallan 
uhriksi, mutta silti lainsäätä-
jä ei tietyllä tapaa suojaa mei-
tä samalla tavalla kuin virka-
miehiä. Nyt jos joku lyö tai 
muuten kohdistaa työtehtä-
vässä olevaan ensihoitajaan 
väkivaltaa, se on käytännössä 
yleensä tavallinen pahoinpi-
telyrikos. Tilanne on mones-
sa mielessä ongelmallinen, 
Rantanen sanoo. 

Vuosittain jopa 
satoja uhka- ja 
väkivaltatilanteita

Rantanen on työskennellyt 
ensihoitajana 16 vuotta. Hän 

sanoo, että vuosien kuluessa 
väkivallan uhka on selvästi li-
sääntynyt. 

- Aiemmin ajateltiin, että 
auttajatahoa kohtaan ei hyö-
kätä, mutta nykyisin tilanne 
on toinen. Niin sanottua val-
koisen takin suojaa ei enää 
ole samalla tavalla kuin aiem-
min, Rantanen toteaa.

Ensihoidossa arvioidaan 
sattuvan vuosittain jopa sato-
ja uhka- ja väkivaltatilanteita. 
Tarkkaa kokonaiskuvaa ei tie-
detä, sillä läheltä piti -tapaus-
ten epäillään jäävän raportoi-
matta ja eri palveluntuottajat 
tilastoivat tapahtumat omiin 
rekistereihinsä. Yhteistä ti-
lastointia ei ole. 

- Palveluntuottajista pelas-
tuslaitokset pitävät yhteis-
tä tilastoa. Vuonna 2016 kir-
jattiin yli kaksisataa tapausta, 
jolloin ensihoitajaan tai palo-
mieheen kohdistui väkivaltaa 
tai sen uhkaa. Karkeasti las-

kettuna siis vain joka kolmas 
päivä ei tällaista ei tapahdu. 
Ongelma on iso.

- Vakavimmilta loukkaantu-
misilta on tiettävästi vältytty, 
mutta pitääkö meidän odot-
taa, että vakava loukkaantu-
minen sattuu? Rantanen ky-
syy. 

Vaaratilanteet 
työssä ovat äkillisiä 
ja yllättäviä

Rantanen tietää omakohtai-
sesti ensihoitajan työhön liit-
tyvät riskit. Useimpiin tapa-
uksiin liittyvät huumeet tai 
muut päihdyttävät aineet.

- Joskus käy niin, että ensi-
hoitajan silmille käydään jo 
ennen kuin hän ehtii sanoa 
asiakkaalle hyvää päivää. Täl-
löin tilanteesta selviää vain 
ottamalla jalat alleen ja juok-
semalla karkuun. 

- Vakavin itselleni sattu-

”Vakavimmilta 
loukkaantumisilta

on tiettävästi 
vältytty, mutta 
pitääkö meidän 

odottaa, että 
vakava 

loukkaantuminen
sattuu?”
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PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja 
Laura Huhtasaari kannattaa Euroopassa le-
viävää burkhakieltoa Suomeenkin.

Naisten kasvot peittävän burkhan ja niqa-
bin käyttö on kielletty julkisissa tiloissa jo 
Belgiassa, Hollannissa, Ranskassa ja Itäval-
lassa. Myös Tanskan hallitus on valmistellut 
lakiehdotuksen musliminaisten käyttämän 
burkhan sekä niqabin kieltämisestä lailla. 

Samalla hallitus tahtoo kieltää kaikki muut-
kin kasvot peittävät asut julkisessa tilassa.

- On kansallista tervettä itsetuntoa ja tur-
vallisuutta lisäävää kieltää kasvojen peittä-
minen myös Suomessa. On poliittista pe-
tosta uskotella, että burkhan ja niqabin 
kielto loukkaisi naisten itsemääräämisoi-
keutta. Joissakin muslimiyhteisöissä tytöt 
ja naiset pakotetaan peittämään kasvonsa. 

Jos tyttöjä ja naisia ei päästetä ulos ilman 
burkhaa ja niqabia, se täyttää perheväki-
vallan kriteerit.

- Perussuomalaiset haluavat vapaut-
taa maassamme oleskelevat musliminai-
set tällaisista pakotteista. Suomi ei saa jää-
dä asenneimpivaaralaisuudella uudesta 
eurooppalaisesta valtavirrasta, Huhtasaa-
ri korostaa.

Burkhakielto leviää Euroopassa: 
Musliminaiset vapautettava Suomessakin

“Joskus käy niin, että ensi-

hoitajan silmille käydään jo 

ennen kuin hän ehtii sanoa

asiakkaalle hyvää päivää.”

välttää, sillä tilanteet tulevat 
usein yllättäen, Rantanen sa-
noo. 

Ensihoitajia ei ole 
vakuutettu väkivalta-
tapausten varalta

Työhön liittyvät riskit ovat 
konkreettisesti ennalta-ar-
vaamattomia. Ensihoidon yk-
sikössä on tavallisesti vain 
kaksi ensihoitajaa. He voi-
vat kartoittaa ja havaita ti-
lanteen kokonaiskuvan vasta, 
kun ovat itse saapuneet pai-
kan päälle. Jos tilanteessa il-
menee vaaraa tai sen uhkaa, 
apu tulee kyllä, mutta vasta 
perästä.

Rantanen nostaa esille myös 
sen epäkohdan, että ensihoi-
tajat eivät ole työnantaja-
tahon puolelta vakuutettuja 
heihin kohdistuvan väkival-
lan varalta. 

- Kun väkivallan uhka rea-

lisoituu, tilanteen selvit-
tely jää yksin työntekijän 
niskaan, ellei sitten ammat-
tiliitosta saa apua. Työnan-
tajapuoli ei ole osallinen ri-
kosprosessissa, Rantanen 
sanoo ja kysyy, pitäisikö näi-
hin tilanteisiin luoda jokin 
järjestelmä, jossa työntekijät 
eivät jäisi yksin.

- Työntekijät ovat vakuu-
tettuja tapaturman ja liiken-
nevahingon osalta ja saman-
kaltaista järjestelmää voisi 
pohtia myös rikoksen uhrik-
si joutuessa. 

Rantanen kiittää työnanta-
japuolta kuitenkin siitä, että 
tilanne on tunnistettu ja sii-
hen on vastattu muun muas-
sa tarjoamalla ensihoitajil-
le koulutusta ja kehittämällä 
toimintatapoja uhkaaviin ti-
lanteisiin. 

TEKSTI ILKKA JANHUNEN 
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Helsingin kaupungin-
valtuutettu ja ensihoi-
taja Mari Rantanen 
katsoo, että lakimuutos 
on välttämätön.

- Moni epäröi 
kokeilla bisnes-
ideaansa, koska 
pelkää yritystoi-
mintaan liittyvää 
byrokratiaa, 
Ville Vähämäki 
tietää.

Byrokratian tilalle tuottavaa työtä

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Ville Vähämäen ”työ-
tilimallissa” yksinyrittäjä avaisi 
pankkitilin sosiaaliturvatunnuk-
sellaan. Pankki perisi tililtä auto-
maattisesti arvonlisäveron sekä 
sosiaaliturva- ja eläkemaksun. 
Kirjanpitona toimisi tiliote. 

Pienyrittäjän paperityöt vä-
henisivät oleellisesti.

- Moni epäröi kokeilla bisnes-
ideaansa, koska pelkää yritys-
toimintaan liittyvää byrokrati-
aa. Työtili tekisi aloittamisesta 
helppoa. Pienyrittäjä pystyisi 
käyttämään aikansa byrokratian 
sijasta tuottavaan työhön, Vä-
hämäki kertoo hyödyistä.

Suomen Yrittäjien mukaan yk-
sinyrittäjiä on Suomessa yli 160 
000 eli noin 65 % kaikista yrit-
täjistä.

- Valtiovallan tehtävä on aktii-
visesti etsiä keinoja, joilla hel-
pottaa pienyrittäjien arkea, Vä-
hämäki linjaa.

Mallia Virosta

Vähämäki sai aloitteeseen ide-
an Virosta, joka on Maailman ta-
lousfoorumin tutkimuksen mu-

Pienyrittäjyys helpommaksi

Valtionvarainvaliokunnan varapuheenjohtaja, tulevaisuusvaliokunnan jäsen 
Ville Vähämäki ehdottaa yksinkertaista mallia pienyrittäjien byrokratiataa-
kan vähentämiseen. 

kaan Euroopan yrittäjähenkisin 
maa.

Virossa laki on mahdollistanut 
työtilimallin kaltaisen yksinker-
taisen yritysverotuksen vuoden 
alusta lähtien. Palvelu on tulos-
sa yritysten saataville syksyllä 
pankkien tietojärjestelmien val-
mistuttua. 

Mallissa pankki välittää auto-
maattisesti kaikki tarvitut tilin-
pitotiedot viranomaiselle ja pe-
rii sitten tililtä viranomaisen 
laskeman veron.

- Kannattaa ehdottomasti sel-

vittää, miten vastaava toimisi 
meillä, Vähämäki kannustaa.

- Monelle pää- tai sivutoimi-
nen yrittäjyys on hyvä vaihto-
ehto jossain vaiheessa elämää. 
Byrokratian vähentäminen on 
keino, jolla saadaan ideoita 
pöytälaatikosta ja unelmat to-
teutukseen matalalla kynnyk-
sellä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Kenelle:  Yksinyrittäjälle liikevaihdon ollessa 
 alle 40 000 e/vuosi.

Mitä:  Sosiaaliturvatunnuksella avattava 
 pankkitili, josta pankki veloittaa verot ja  
 pakolliset maksut.

Edut:  Ei erillistä kirjanpitoa (tiliote toimii 
 kirjanpitona), veroilmoitusta tai alv-tilitystä.

Vaikutukset:  Yrittämisen kynnys madaltuu, yrittäjien 
 byrokratiataakka kevenee, Suomen 
 talous kohenee.

TYÖTILIMALLI LYHYESTI:
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Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus on myöntä-
nyt satoja miljoonia kansalaisjärjestöille, joista monet kes-
kittyvät maahanmuutto- tai monikulttuurisuustoimintaan.
MEDIAPERSOONAT Riku 
Rantala ja Tuomas Milo-
noff ovat jälleen saaneet mu-
kavan avustussumman jul-
kisista varoista. Sosiaali- ja 
terveysministeriön yhtey-
dessä toimiva Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskes-
kus (STEA) on myöntänyt 
Rantalan ja Milonoffin nimis-
sä toimivalle Phoenix ry:lle 
180 000 euroa avustusta yh-
distyksen toimintaan.

Avustus on tarkoitettu käy-
tettäväksi Startup Refugees 
-projektiin turvapaikanhaki-
joiden työelämäosallisuuden 
lisäämiseen tukemalla heidän 
työllistymisensä edellytyksiä 
ja kouluttautumista yksilöl-
lisillä osaajaprofiilien kartoi-
tuksilla, työ- ja koulutusmah-
dollisuuksia koordinoimalla 
sekä koulutuksilla, verkos-
toitumisilla ja vapaaehtois-
työllä.

Avustusrahat 
hupenevat 
palkkakuluihin

Käytännössä summa hupe-
nee pitkälti palkkakuluihin. 
Avustusta oli haettu myös 
reilun kaupan brändin perus-
tamiseen turvapaikanhakijoi-
den valmistamille tuotteille, 
ja siihen olisi tarvittu 156 478 
euroa. Tätä avustussummaa 
ei myönnetty.

Suomen Uutiset pyrki viime 

Startup Refugees -miehille 
STEA-avustusta 180 000 €

syksynä selvittämään Startup 
Refugees -projektin talout-
ta ja toimintaa. Projektille on 
myönnetty eri rahoitusläh-
teistä satoja tuhansia euroja. 
Rahat hupenevat pitkälti pro-
jektin työntekijöiden palk-
kakuluihin. Epäselvää on, 
kuinka paljon turvapaikanha-
kijoita on työllistetty projek-
tin puitteissa.

Avustuksia vuosittain 
yli 300 miljoonalla 
eurolla

STEA vastaa Veikkaus Oy:n 
pelituotoista sosiaali- ja ter-
veysjärjestöille myönnet-
tävien harkinnanvaraisten 
avustusten valmistelusta, 
maksamisesta, käytön valvon-
nasta sekä vaikutusten arvi-
oinnista. Avustuksia voidaan 
myöntää yleishyödyllisille yh-
teisöille ( järjestöille) ja sääti-
öille terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämiseen.

STEA-avustukset hyväksyy 
sosiaali- ja terveysministeri 
Pirkko Mattila (sin).

Vuosittain avustuksia jae-
taan yli 300 miljoonan euron 
edestä ja monet järjestöt saa-
vat rahaa useampaan eri koh-
teeseen. Huomattavia tuen-
saajia ovat vuodesta toiseen 
esimerkiksi Suomen Pako-
laisapu ry ja Suomen Punai-
nen Risti (SPR). Tänä vuonna 
SPR:lle on myönnetty 4,7 mil-

joonaa euroa.

Somaliliitolle 
221 000 euroa

Monet avustettavat järjes-
töt ovat keskittyneet maa-
hanmuutto- ja monikulttuu-
risuustoimintaan. Suomessa 
toimii esimerkiksi useita so-
maliyhdistyksiä, joiden toi-
minta on täysin sidoksissa 
niille myönnettyihin avus-
tuksiin.

Suomen somalialaisten liit-
to (Somaliliitto) saa tälle vuo-
delle STEA-avustusta kah-
teen kohteeseen yhteensä 
221 000 euroa. Varat on tar-
koitettu käytettäväksi järjes-
tön jäsenjärjestöpalveluiden, 
edunvalvonnan, viestinnän ja 
tapahtumien toteuttamiseen 
sekä somalialaistaustaisen 
nuorison radikalisoitumisen 

ehkäisyyn jatkokoulutuksen, 
työllistymisen ja mielekkään 
vapaa-ajan tekemisen avulla.

Hamusi veikkaus-
varoja imaamien 
kouluttamiseen

Somaliliiton toiminnan tu-
loksia on hankalaa tarkastel-
la, eivätkä liiton vastuuhen-
kilöt juuri halua tiedottaa 
asiasta. Käytännössä avus-
tuksista suuri osa menee 
henkilöstökuluihin eli liiton 
työntekijöiden palkkoihin. 
Ylipäätään somalien radika-
lisoitumisen ehkäisyn vaiku-
tuksia on hankalaa arvioida.

Somaliliitto on 2010-luvul-
la saanut satojen tuhansi-
en eurojen edestä avustuksia. 
On silti todettava, etteivät ai-
van kaikki vaatimukset mene 
läpi: tälle vuodelle Somaliliit-
to oli hakenut myös 129 000 
euron STEA-avustusta imaa-
mien sekä moskeijoiden joh-
don koulutukseen. Hake-
musta ei hyväksytty, joten 

ainakaan toistaiseksi imaamit 
eivät pääse opintielle veikka-
usvoittovaroilla.

Somaliyhdistyksille 
vuodesta toiseen 
suuria summia

Monet muutkin somaliyh-
distykset saavat vuodesta toi-
seen suuria avustussummia. 
Somali Reconstruction and 
Social Development ry:lle 
myönnettiin yhteensä 258 
000 euroa STEA-avustusta 
kahteen kohteeseen.

Rahat on tarkoitettu käy-
tettäväksi länsivantaalaisten 
maahanmuuttajataustaisten 
nuorten ja lasten koulun-
käynnin tukemiseen neuvon-
nan, vanhempien tukemisen, 
kouluyhteistyön, katuparti-
oinnin sekä iltapäivä- ja va-
paaehtoistoiminnan avulla 
sekä maahanmuuttajataus-
taisten työnhakijoiden työl-
listymisen edistämiseen 
neuvontapalvelujen, ryhmä-
toiminnan ja yritysyhteistyön 

HELSINGIN kaupunki aset-
ti Heikki Hurstin köyhien aut-
tamisen vaakalaudalle, kun se 
päätti muutama vuosi sitten 
laskea Hurstin ruoka-avun saa-
maa avustusta 50 000 eurolla. 
Päätös johti siihen, että Helsin-
gin Kalliossa sijaitsevan toimi-
pisteen vuokraan ja ylläpitoon 
kuluvia menoja on jouduttu 
paikkaamaan ruuan ja tarpei-
den hankkimiseen tarkoitetul-

la rahalla.
Perussuomalaiset esittivät 

Helsingin järjestöavustuksia 
jaettaessa Hurstille myönnettä-
vän summan tuplaamista 100 
000 eurosta 200 000 euroon. 

- Olisimme ottaneet tuon 
summan pois Helsingin Dia-
konissalaitoksen laittomasti 
maassa olevien hätämajoituk-
seen esitetystä summasta, joka 
oli alun perin 202 500 euroa, 

sanoo perussuomalaisten kau-
punvaltuutettu Mari Rantanen.

Valtuustoaloite 
50 000 euron lisätuesta

Hursti on kertonut julkisuu-
dessa, ettei hän voi jatkaa toi-
mintaansa enää pitkään ny-
kyisellä rahoituspohjalla. 
Kaupunginvaltuutettu Pia Kop-
ra otti asian omakseen esittä-

“Pelastetaan Hurstin työn jatko”

Helsingin Perusuomalaiset riensivät apuun

Perussuomalaisten mielestä on suuri häpeä, ettei Heikki Hurstin ruoka- ja 
vaateapu vähävaraisille kiinnosta Helsingin kaupungin päättäjiä. 

mällä valtuustoaloitteessaan 50 
000 euron tukea Hurstin ruoka-
avun toiminnan turvaamiseksi. 

- Hurstin valinta jakaa Helsin-
gin Kalliossa ruokaa vähävarai-
sille keskiviikkoisin ja perjantai-
sin. Heikki Hurstin isän Veikko 
Hurstin vuonna 1967 aloittama 
toiminta on vaarassa loppua, 
vaikka esimerkiksi keskiviikkona 
24.1.2018 kovassa lumisateessa 
ruokaa jonotti yli 2 500 ihmis-
tä Helsinginkadulla. Hurstin toi-
minta perustuu vapaaehtoisiin 
lahjoituksiin, joita on viime ai-
koina tullut vähemmän, Kopra 
kirjoittaa aloitteessaan.

Leipäjonossa 
7 000 ihmistä viikossa

Perussuomalaisten Helsingin 

piirin puheenjohtaja Markku 
Saarikangas puolestaan kirjoitti 
avoimen kirjeen päättäjille, jos-
sa hän kysyi, haluavatko päät-
täjät, että pääkaupunkiseudun 
suurin hyväntekijä joutuu lopet-
tamaan pyyteettömän toimin-
tansa muutaman sadantuhan-
nen euron takia.

- Kun Veikko Hursti meneh-
tyi vuonna 2006 ja Heikki Hurs-
ti aloitti isänsä ja äitinsä työn 
jatkamista, oli Veikko ja Lahja 
Hurstin Laupeudentyö siirtynyt 
juuri uusiin tiloihinsa Vaasan-
kadulle. Asiakkaita ruokajonos-
sa oli kaksi kertaa viikossa noin 
300-350 henkilöä/kerta. Siis 
noin 700/viikko.

- Nyt 11 vuotta myöhemmin 
avuntarvitsijoiden määrä on 
kasvanut yli kymmenkertaiseksi, 

Projektille on
myönnetty eri 

rahoituslähteistä
satoja tuhansia 

euroja.
Rahat hupenevat 
pitkälti projektin

työntekijöiden 
palkkakuluihin.

Ministeri Mattila jakaa miljoonia maahan-
muutolle ja monikulttuurille
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avulla.
Pohjois-Karjalassa toimii 

Lieksan Somaliperheyhdis-
tys ry, joka haki ja sai 120 
000 euroa maahanmuutta-
jataustaisten kuntalaisten ja 
turvapaikanhakijoiden va-
paaehtois- ja vertaistoimin-
nan kehittämiseen sekä kai-
kille avoimeen matalan 
kynnyksen toimintaan.

Vain harva edes tietää, että 
tällaisia yhdistyksiä on yli-
päätään olemassa, sillä ne 
eivät ole koskaan julkisuu-
dessa. Yhdistysten vastuu-
henkilöt eivät anna haas-
tatteluja tai muutenkaan 
tiedota toiminnastaan.

Seksuaalista 
moninaisuutta 
veikkausvaroin

Sexpo-säätiö on monivuo-
tinen ja huomattava STEA-
avustusten saaja. 2000-lu-
vulla säätiö on saanut yli 
kolme miljoonaa euroa toi-
minnalleen STEA:lta ja sen 

edeltäjältä Raha-automaatti-
yhdistykseltä. Tälle vuodel-
le Sexpo saa 454 500 euroa, 
jotka on tarkoitettu yleis-
hyödylliseen toimintaan.

Verkkosivullaan Sexpo ker-
too edistävänsä seksuaa-
lista hyvinvointia ja ihmis-
suhteita. Säätiö ilmoittaa 
kannattavansa moniarvoista 
yhteiskuntaa, jossa seksuaa-
lisuuden, sukupuolen ja ih-
missuhteiden moninaisuus 
saa kukoistaa.

Setlementti-
liitolle lähes 
miljoona

Suomen Setlementtiliit-
to on sivistys- ja sosiaalista 
työtä tekevä kansalaisjärjes-
tö sekä setlementtiyhdistys-
ten keskusjärjestö, jonka osa 
on myös vastaanottokeskus-
toimintaa pyörittävä Viitta-
kivi Oy.

Setlementtiliitto saa tänä 
vuonna STEA-avustusta yh-
teensä 923 000 euroa kuu-
teen eri kohteeseen. Sum-

Muita STEA-avustus-
kohteita vuonna 2018

Globaalinuoret ry: 
150 000 € 
Nivelvaiheessa olevien sekä amma-
tillisessa koulutuksessa opiskelevi-
en ja keskeyttämisuhan alla olevien 
maahanmuuttajataustaisten nuor-
ten tukemiseen ryhmätoiminnan ja 
yksilöllisen tuen avulla.

Helsinki Human Rights säätiö: 
240 000 € 
Ohjaajien osaamisen lisäämiseen 
eri kulttuurien merkityksestä moni-
kulttuurisella ohjaajakoulutuksella, 
kampanjoimalla rasismiin ja stereo-
typioihin liittyen sekä laajentamalla 
toimintaa valtakunnalliseksi. Lasten 
ja nuorten elämänhallinnan vahvis-
tamiseen turvallisen yhdessäolon ja 
tekemisen kautta.

Elämä ja Valo ry: 99 000 € 
Romaniväestön osallisuuden vahvis-
tamiseen aluetapahtumien, koulu-
tuksen ja yksilöllisen tuen sekä neu-
vonnan kautta.

Ihmisoikeusliitto ry: 
297 000 € 
Kunniaan liittyvän väkivallan ehkäi-
syyn ja maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden seksuaali- ja lisäänty-
misoikeuksien sekä itsemääräämis-
oikeuden vahvistamiseen asenne- 
ja vaikuttamistyöllä, viestinnällä ja 
kouluttamisella. Yleisavustuksena 
avustuksen saajan yleishyödylliseen 
toimintaan.

Kuopion Setlementti Puijola ry: 
628 000 €  
Maahanmuuttajien kotoutumista 
edistävään toimintaan. Rikoksente-
kijöiden väkivaltaisen käyttäytymi-
sen vähentämiseen ja ehkäisemi-
seen yksilö- ja verkostotyön avulla 
Etelä- ja Pohjois-Savossa. Järjestö-
lähtöiseen yksilö- ja ryhmämuotoi-
seen tukitoimintaan rikostaustaisten 
ja heidän läheistensä parissa. Ensi-
sijaisesti erityistä tukea tarvitsevien 
12–29-vuotiaiden tyttöjen, nuorten 
naisten ja nuorten äitien tukemi-
seen sekä seksuaaliterveyden edis-
tämiseen.

Mosaiikki ry: 109 000 € 
Maahanmuuttajatiedotukseen 

(Mosaiikki-lehden toimittamiseen ja 
julkaisuun eri paikkakunnilla) sekä 
henkilökohtaiseen neuvonta- ja tu-
kitoimintaan työnhakuun liittyen.

Monik ry: 158 000 € 
Toisen sukupolven maahanmuut-
tajien ryhmä- ja yksilöohjaukseen, 
koulutukseen ja tapahtumajärjes-
telyihin sekä kaikille nuorille avoi-
meen matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikkaan Itä-Helsingissä.

Monikulttuurikeskus Gloria: 
182 000 €  
Monimuotoisen osallisuuden ja 
kohtaamisten lisäämiseen matalan 
kynnyksen toiminnalla monikulttuu-
rikeskus Gloriassa.

Imatran monikulttuuriyhdistys
Kipinä: 100 000 € 
Maahanmuuttajataustaisten osalli-
suuden sekä maahanmuuttajataus-
taisten ja kantaväestön vuorovaiku-
tuksen lisäämiseen.

Suomen Venäjänkielisten 
Keskusjärjestö: 255 000 € 
Venäjänkielisten maahanmuuttajien 
ja venäjänkielisten yhdistysten säh-
köisen asioinnin tukemiseen sekä 
digitaitojen vahvistamiseen ma-
talankynnyksen digitaalisen tuen, 
koulutuksen ja verkkosivuston avul-
la. Venäjänkielisten maahanmuut-
tajien terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi 
yhteistyössä suomalaisten terveys-
järjestöjen kanssa.

Yhdessä-Yhdistys/Together-
Association ry: 198 780 € 
Kahdensuuntaista kotoutumista tu-
kevan monikulttuurisen matalan 
kynnyksen toimipisteen ylläpitoon 
sekä arkea ja työelämämahdolli-
suuksia tukevan avoimen ryhmätoi-
minnan toteuttamiseksi Varissuolla.

Kotimajoituksen Tuki Refugees 
Welcome Finland ry: 177 000 € 
Maahanmuuttajien ja kantaväes-
tön yhdessä asumisen vakiinnut-
tamiseen kotimajoitus- ja yhteis-
asumismallin avulla osana yleistä 
turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
toimintaa.

Heikki Hursti pyörittää toimintaansa lahjoitusvaroilla, 
jotka uhkaavat nyt loppua. 

noin 7 000-8 000 ihmiseen vii-
kossa. On inhimillisesti uskoma-
tonta, että Heikki Hursti vapaa-
ehtoisineen on pystynyt tästä 
kaikesta suoriutumaan, Saari-
kangas kirjoittaa.

Nyt tarvitaan 
poliittista tahtoa

Saarikankaan mukaan Hurs-
tin avustustoiminnan jatkumi-
nen edellyttäisi pikaisesti uusia 
logistiikkatiloja, rahallista tukea 
noin 500 000 euroa vuodessa 
sekä lupausta pitkäaikaisesta ra-
hoituksesta, jotta toimintaa voi-
daan suunnitella ja kehittää op-
timaalisesti.

- Me, allekirjoittaneen johdol-
la, tarjoamme tarvittavan asi-
antuntijaverkoston Hurstin toi-

minnan edelleen kehittymisen 
varmistamiseksi. Molemmat jär-
jestyvät helposti, mikäli vain po-
liittista tahtoa löytyy.

- On aivan käsittämätöntä, että 
ruoka-avusta joudutaan kiel-
täytymään, koska ei ole riittä-
vää varastokapasiteettia. Olen 
vakuuttunut, että esimerkiksi 
STARAn tiloista löytyisi Hurstille 
tarvittavat varasto-ja logistiikka-
tilat sekä palvelut.

Auttamatta jättäminen 
tulisi kalliiksi

Saarikankaan mielestä esimer-
kiksi pääkaupunkiseudun kolme 
kaupunkia voisivat tukea Hurs-
tin toimintaa vuosittain esimer-
kiksi 200 000 eurolla per kau-
punki.

- Olen täysin vakuuttunut, että 
kaupunkien osallistuessa kus-
tannusten jakoon yksityiset yri-
tykset kyllä tulevat talkoisiin 
mukaan, kuten ovat jo nyt mu-
kana. Nykylahjoittajat sekä yri-
tykset tarvitsevat uskon, että 
asia on meille kaikille tärkeä ja 
että taakanjakajia on muitakin.

- Hurstien työ vaikuttaa suu-
resti koko pääkaupunkiseudun 
vähäosaisten elämään. Toimin-
nan päättyminen maksaa mo-
nin kerroin enemmän kuin sen 
hengissä pitäminen. Sosiaalisilla 
ongelmilla kun tuppaa olemaan 
aina vain korkeampi hintalappu, 
mitä myöhemmin niihin puutu-
taan, Saarikangas muistuttaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

masta lähes puolet eli 424 
000 euroa menee yleis-
avustuksena avustuksen 
saajan yleishyödylliseen 
toimintaan.

Setlementtiliiton liitto-
hallituksen puheenjohtaja 
on kansanedustaja Pekka 
Haavisto ja ensimmäinen 
varapuheenjohtaja on Hel-
singin apulaispormestari 
Nasima Razmyar.

Talousprofessori: 
Löysä raha 
tuhoaa vapaa-
ehtoisuuden

Veikkausvoittovaroil-
la toimivien kansalaisjär-
jestöjen toimintaa kohtaan 
on myös esitetty kritiikkiä.

Taloustieteen professo-
ri Matti Virén on kyseen-
alaistanut kirjoituksissaan 
tuhansien järjestöjen ja or-
ganisaatioiden toiminnan 
tukemisen suurelta osin 
julkisista avustuksista.

Virén on blogikirjoituk-
sessaan verrannut järjes-
töjä kerjäläisiksi ja patista-
nut niitä hankkimaan itse 
varoja toiminnalleen.

- Miksi ihmeessä Suo-
messa tarvitaan tuhansia 
järjestöjä ja organisaati-
oita? Ymmärtäisin, jos ne 
olisivat ihmisten vapaa-
ehtoisuuteen perustuvia, 
mutta kun ne ovat nyky-
ään kaikki veronmaksajien 
rahoilla toimivia.

- Eri ministeriöt ja kun-
nat kilpailevat rahojen ja-
kamisessa sadoille, jopa 
tuhansille järjestöille. Tu-
los on vähän sama kuin 
kehitysavussa: löysä raha 
tuhoaa kaiken vapaaehtoi-
suuden ja synnyttää omi-
tuisen kerjäläissektorin 
julkisen vallan ja yksityi-
sen sektorin väliin. Olen-
naiseksi tulee vain kyky 
puhutella oikein (ainakin 
poliittisesti korrektisti) ra-
han jakajia, Virén kirjoit-
taa blogissaan.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVA LEHTIKUVA

Riku Rantala ja Tuomas Milo-
noff muistetaan myös kaarna-
venevisioistaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) hyväksyi 
STEA-avustukset esimerkiksi seuraaville kohteille: 
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Pääosin julkisista varoista, keräyksistä ja 
lahjoituksista rahoituksensa saavat kan-
salaisjärjestöt palkitsevat johtajiaan avo-
kätisesti. Parhaiten tienaavilla järjestöpo-
moilla on lähes ministeritason ansiot.
SUOMESSA toimii usei-
ta avustusjärjestöjä, jotka 
maksavat johtajilleen korke-
aa palkkaa. Suomen Uutisten 
vertailussa järjestöjohtajien 
tulotiedoissa voidaan vuosi-
tasolla tarkasteltuna osoittaa 
kymmenien tuhansien eroja. 
Silti kaikki ansaitsevat vähin-
täänkin mukavasti.

Palkkakärkeen nousevat eri-
tyisesti tiettyjen lastensuo-
jelualan järjestöjen johtajat. 
Parhaiten tienaavilla on lähes 
ministeritason ansiot.

Linnanmäen toimi-
tusjohtajalle yli 11 000 
euroa kuukaudessa

Linnanmäen huvipuistoa yl-
läpitävän Lasten Päivän Sää-
tiön toimitusjohtaja Pia Ad-
livankin on vertailussamme 
korkeapalkkaisin järjestöpo-
mo. Hänen vuositulonsa ovat 
134 941 euroa, eli kuukausi-
palkka on yli 11 000 euroa.

Adlivankin aloitti tehtäväs-
sään neljä vuotta sitten. Hän 
toimii samalla Linnanmä-
en huvipuiston toimitusjoh-
tajana. Lasten Päivän Sää-
tiö jakaa vuosittain miljoonia 
euroja lastensuojelutyöhön 
säätiön perustaneille järjes-
töille. Rahaa hupenee myös 
investointeihin ja palkkoihin.

Sotainvalidien Veljesliit-
to ry:n pääsihteeri Markku 
Honkasalo ansaitsee vuo-

SPR:n pääsihteeri 

tienaa liki 9 000 € 

kuukaudessa

jestö. Presidentinvaalien alla 
Animalia ei kuitenkaan malt-
tanut olla ryhtymättä ala-ar-
voiseen politikointiin ja jär-
jestö vihjaili verkkosivullaan, 
kuinka perussuomalaisten 
presidenttiehdokkaalla Lau-
ra Huhtasaarella olisi ol-
lut jotain tekemistä rasismin 
kanssa.

Animalian varoista yli 80 
prosenttia tulee yksityishen-
kilöiltä jäsenmaksujen sekä 
kerta- ja kuukausilahjoituk-
sien muodossa. Animalian 
vt. toiminnanjohtajan Hei-
di Kivekkään vuositulot ovat 
61 532 euroa. Kivekäs ker-
too tulojen olevan vuodelta 
2016, jolloin hän ei ollut vie-
lä Animalian palveluksessa. 
Hän aloitti työnsä Animali-
assa huhtikuussa 2017 ja sa-

PERUSSUOMALAISTEN eduskunta-
ryhmä tukee kansalaisaloitetta kan-
sanedustajien sopeutumiseläkkeen 
poistamiseksi. Niin sanottua sopeutu-
miseläkettä maksetaan ennen vuotta 
2011 vähintään seitsemän vuotta kan-
sanedustajina toimineille henkilöille.

Sopeutumiseläkettä maksetaan, mi-
käli edustaja ei työllisty. Vuonna 2011 
ja sen jälkeen valittuja kansanedusta-
jia sopeutumiseläke ei koske.

- Tämä sopeutumiseläke on täysin 
kohtuuton ja kansalaisten oikeustajun 
vastainen etu. Ministereinä toiminei-
den kansanedustajien palkkiot voivat 
nousta jopa 6 000 euroa kuukaudes-
sa, jos ansiotuloja ei ole – siis teke-
mättä mitään, eduskuntaryhmä huo-
mauttaa. 

Julkisuudessa olleiden tietojen mu-
kaan sopeutumiseläkkeen käytössä 
on havaittu vähintään moraalisia on-

gelmia, kun esimerkiksi oman yrityk-
sen kautta on nostettu pääomatuloja, 
jotka eivät vaikuta sopeutumiseläk-
keen suuruuteen.

- Tällaiset moraalittomuudet on es-
tettävä ja ilman niitäkin tällainen suo-
jaraha pitää poistaa.

Eduskunnassa on vajaat 70 kansan-
edustajaa tai ministerinä toimivaa, jot-
ka eduskunnan jättäessään saisivat 
sopeutumiseläkettä.

PS-ryhmä tukee kansalaisaloitetta sopeutumiseläkkeen poistamiseksi

Järjestöjohtajilla muhkeat tulot: 

dessa 115 855 euroa. Honka-
salo on tosin aiemmin tar-
kentanut, että kaikki ei ole 
Sotainvalidien Veljesliitto 
ry:n hänelle maksamaa palk-
kaa, vaan hän saa tuloa myös 
muualta.

Sotainvalidien Veljesliitos-
sa on viime vuosina työsken-
nellyt useampia kymmeniä 
työntekijöitä. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön myöntämää 
STEA-avustusta järjestölle 
ohjattiin tänä vuonna 152 000 
euroa, eli saman verran kuin 
edellisinäkin vuosina.

U-landshjälp från Folk till 
Folk i Finland eli UFF on 
yleishyödyllinen yhdistys, 
joka tunnetaan lähinnä käy-
tettyjen vaatteiden kierrä-
tysmyynnistä. Vuonna 2016 
UFF:lla oli Suomessa 16 myy-
mälää ja lisäksi nettikauppa. 
Myyntituotolla UFF sanoo 
rahoittavansa erilaisia kehi-
tysyhteistyöhankkeita kol-
mansissa maissa.

UFF:n toiminnanjohtaja 
Virve Kivi ansaitsee vuodes-
sa mukavat 120 282 euroa, eli 
kuukausipalkka on yli 10 000 
euroa.

SPR:llä huimat 
palkkakulut

Suomen Punainen Ris-
ti (SPR) on yksi Suomen suu-
rimpia avustusjärjestöjä. SPR 
tekee esimerkiksi kehitysyh-

teistyötä ja se on myös viime 
vuosina pyörittänyt Suomes-
sa vastaanottokeskustoimin-
taa. Tänä vuonna SPR:lle on 
myönnetty 4,7 miljoonaa eu-
roa STEA-avustusta, minkä 
lisäksi toimintaa rahoitetaan 
lahjoituksilla, avustuksilla ja 
keräyksillä.

Vuonna 2014 SPR:n keskus-
hallinnon palveluksessa työs-
kenteli lähes 800 työntekijää, 
joten sen palkkakulut ovat 
suuret. SPR itse kertoo, ettei 
sen Suomessa toimivan hen-
kilökunnan palkkoja rahoite-
ta keräysvaroilla vaan muun 
muassa jäsenmaksuilla sekä 
julkisilla avustuksilla.

SPR:n pääsihteeri Irene 
Kumpula ansaitsee vuodes-
sa mukavat 107 442 euroa, eli 
lähes 9 000 euroa kuukau-
dessa.

Ex-poliitikot 
tienaavat järjestö-
pomoina

Pelastakaa Lapset ry on 
kansalaisjärjestö, joka sanoo 
edistävänsä lapsen oikeuksi-
en toteutumista Suomessa ja 
maailmalla. Järjestö saa vuo-
sittain suuria summia julki-
sina avustuksina, esimerkik-
si STEA-avustusta tulee tänä 

vuonna yli 2,8 miljoonaa eu-
roa. 

Pelastakaa Lapset ry:n pää-
sihteeri on ex-kansanedusta-
ja Hanna Markkula-Kivisil-
ta. Hänen vuosiansionsa ovat 
100 578 euroa.

Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto (MLL) on yhtei-
sö, joka muodostuu keskus-
järjestöstä, 10 piirijärjestöstä 
ja 556 paikallisyhdistykses-
tä. MLL on yksi Lasten Päi-
vän Säätiön perustajajäsenis-
tä. MLL tekee jonkin verran 
omaa varainhankintaa, mut-
ta toiminta on vahvasti sidok-
sissa avustusvaroihin. STEA 
rahoittaa yli kolmasosan 
MLL:n toiminnasta. Tälle 
vuodelle MLL saa STEA-ra-
haa yli 2,9 miljoonaa euroa.

MLL:n pääsihteerin Mil-
la Kalliomaan vuositulot 
ovat 94 749 euroa. Kalliomaa 
on työskennellyt aiemmin 
MLL:n järjestöjohtajana sekä 
kristillisdemokraattien puo-
luesihteerinä.

Ihmis- ja eläinoikeus-
järjestöt maksavat 
mukavaa palkkaa

Animalia esittelee olevan-
sa eläinten oikeuksia edistävä 
kansalais- ja asiantuntijajär-

Vuonna 
2014 SPR:n 

keskushallinnon
palveluksessa 

työskenteli
lähes 800 työn-

tekijää, joten sen 
palkkakulut
ovat suuret.

Palkkakärjessä 
erityisesti lastensuojelu-
järjestöjen johtajat

Sopeutu-
miseläkettä 
nauttiva 
toimitusjoh-
taja Päivi Lip-
ponen (sd.).
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PERUSSUOMALAISET kansan-
edustajat sekä puolustusvalio-
kunnan jäsenet Jari Ronkainen ja 
Mika Raatikainen ovat jättäneet 
hallitukselle toimenpidealoitteen 
Ottawan jalkaväkimiinat kieltä-
västä sopimuksesta irtautumi-
seksi. Aihe on ollut viime aikoina 
jälleen ajankohtainen. Myös istu-
va presidentti Sauli Niinistö sanoi 
vaalikampanjansa aikana, että 

”maamiinoihin voitaisiin ehkä pa-
lata sodan sattuessa”. Ronkaisen 
ja Raatikaisen mielestä ne pitäisi 
palauttaa mahdollisimman pian.

- Jos hallituksessa on vähän-
kin halua irtautua sopimukses-
ta, niin annamme oppositiosta 
täyden tulitukemme. Useat tur-
vallisuus- ja ulkopolitiikasta hy-
vin perillä olevat henkilöt pitä-
vät Ottawan sopimusta virheenä. 

Jalkaväkimiinat ovat tehokas, ta-
loudellinen ja puolustusvoimien 
käyttämänä turvallinen puolus-
tuskeino, jolle ei löydy korvaavaa 
ratkaistua, Ronkainen toteaa.

- Maamiinat vähentävät omi-
en joukkojemme henkilöstötap-
pioita merkittävästi, koska niiden 
valvontaan vihollisen hyökkäys-
hetkellä ei tarvita henkilöitä, Raa-
tikainen kertoo.

PS: Suomi irti Ottawan sopimuksesta

noo Animalian maksaman 
palkan luontaisetuineen vas-
tavan suomalaista mediaani-
palkkaa.

Amnesty International ker-
too nettisivullaan olevan-
sa ihmisoikeusjärjestö ja että 
järjestö tutkii, paljastaa ja py-
säyttää ihmisoikeusloukka-
uksia kaikkialla maailmassa. 
Virallisesti ihmisoikeuslouk-
kauksien tutkiminen ja mah-
dollinen seuraamuksien 
määrääminen tosin kuuluu 
riippumattomille tuomiois-
tuimille eikä kansalaisjärjes-
töille.

Amnestyn pääasiallinen 
tapa rahoittaa toimintaansa 
ovat kuukausilahjoittajat, joi-
ta järjestön ”feissaajat” etsi-
vät kaupunkien kaduilla al-
lekirjoittamaan paperisen 
toimeksiantolomakkeen.

Amnestyn Suomen osastos-
sa on 24 työntekijää. Amnes-
tyn vt. toiminnanjohtajan, 
nykyisen ihmisoikeustyön 
johtajan Niina Laajapuron 
vuositulot ovat 54 989 euroa.

Kirkon Ulkomaan-
avussakin mukavat 
tienestit 

Kirkon Ulkomaanapu on 
säätiömuodossa toimiva ke-

hitysyhteistyöjärjestö, jonka 
puheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenet valitsee kirkolliskoko-
uksen täysistunto. Kirkon ul-
komaanavun varat tulevat ul-
koasiainministeriöltä, Suomen 
luterilaisen kirkon seurakun-
nilta, yksityisiltä ihmisiltä, yh-
teisöiltä ja yrityksiltä. 

Kirkon Ulkomaanavun toi-
minnanjohtaja Jouni Hem-
berg ansaitsee vuodessa 77 
548 euroa. Kuukausipalkka on 
siten lähes 6 500 euroa.

Greenpeace kertoo olevan-
sa politiikasta ja liike-elämästä 
riippumaton maailmanlaajui-
nen järjestö, joka toimii ym-
päri maailmaa puuttuakseen 
keskeisiin globaaleihin ympä-
ristöongelmiin.

Greenpeace on kuitenkin 
herättänyt epäilyksiä, kos-
ka järjestö katsoo olevansa oi-
keutettu tarvittaessa myös rik-
komaan lakia päämääriään 
edistääkseen. Greenpeacen ra-
hoitus maailmanlaajuisesti 
koostuu pääosin yksityisten ih-
misten lahjoituksista.

Greenpeace Suomen maajoh-
tajana toimii Sini Harkki. Hä-
nen vuositulonsa ovat 48 385 
euroa. Kuukausipalkaksi muu-
tettuna kyse on noin neljän tu-
hannen euron ansioista.

Lasten-
oikeusjärjestön 
pääsihteerillä 
menee hyvin

Plan on kansainvälinen las-
tenoikeusjärjestö, joka pyrkii 
kehitysmaiden lasten elinolo-
suhteiden parantamiseen. Suo-
messa toiminta on organisoitu 
Plan Suomi -säätiön kautta.

Toiminnan pääasiallisia ra-
hoittajia ovat yksityiset, kum-
mitoiminnan ja muiden lahjoi-
tusten kautta mukana olevat 
ihmiset, ulkoasiainministeriö, 
EU sekä yritykset. STEA-avus-
tusta Plan Suomi -säätiö saa 
tänä vuonna 434 000 euroa.

Plan Suomen pääsihteeri-
nä toimii Ossi Heinänen. Hä-
nen vuositulonsa ovat 73 863 
euroa.

Suomen luonnonsuojeluliit-
to on Suomen suurin ympäris-
töjärjestö, joka tunnetaan eh-
käpä parhaiten saimaannorpan 
suojelutyöstä. Liiton toiminta 
rahoitetaan pääosin jäsenmak-
suilla ja avustuksilla, kuten 
ympäristöministeriön vuosit-
taisella valtionavulla. Vuon-
na 2014 valtionapu oli 407 000 
euroa. Myös yksityishenkilöi-

den ja yritysten lahjoitukset 
ovat merkittävä rahoituslähde. 
Liittoon kuuluu yli 30 000 jä-
sentä ja tukijaa.

Suomen luonnonsuojelulii-
ton toiminnanjohtaja Päivi 
Lundvallin vuositulot ovat 55 
605 euroa.

Seta-pomolla 
parempi palkka kuin 
Sexpo-kollegalla

Sexpo-säätiö on organisaatio, 
joka tuottaa seksuaalineuvon-
taa ja -terapiaa sekä kouluttaa 
seksologian alan ammattilai-
sia. Sexpo ilmoittaa edistä-
vänsä seksuaalisen vapauden, 
tasa-arvon ja seksuaalioikeuk-
sien toteutumista. Sexpo aloit-
ti toimintansa jo 1969 ja yksi 
sen perustajista on presidentti 
Tarja Halonen.

Sexpon toiminta on täysin si-
doksissa julkiseen rahoituk-
seen: 2000-luvulla Sexpolle on 
luovutettu yli kolme miljoonaa 
euroa STEA:lta ja sen edeltä-
jältä Raha-automaattiyhdis-
tykseltä. Tälle vuodelle myön-
netyn STEA-avustuksen määrä 
on 454 500 euroa.

Sexpon toiminnanjohtaja, 
seksuaalieetikko Tommi Paa-
lanen ansaitsee vuodessa 39 
883 €. Kuukausipalkka on siten 
runsaat 3 300 euroa.

Seta eli Seksuaalinen tasaver-
taisuus ilmoittaa olevansa ih-
misoikeusjärjestö, joka muun 
muassa korostaa jokaisen oi-
keutta määritellä – tai olla 
määrittelemättä – itse itsensä, 
perheensä ja ihmissuhteensa. 
Presidentti Halonen on hääri-
nyt myös Setassa, toimimalla 
sen puheenjohtajana 1980-lu-
vun alussa.

Seta rahoittaa toimintaan-
sa pääosin STEA-avustuksel-
la sekä opetusministeriön ja 
kuntien tuella. Tänä vuonna 
avustuksen määrä on 724 000 
euroa. Lisäksi Setan paikallis-
järjestöille myönnetään STEA-
avustusta yhteensä runsaat 270 
000 euroa.

Setan pääsihteerinä on mar-
raskuusta 2015 toiminut Kert-
tu Tarjamo. Hänen vuosi-
tulonsa ovat 51 445 euroa. 
Sexpo-kollegaansa Paalaseen 
verrattuna Tarjamo tienaa siis 
vuodessa yli kymppitonnin 
enemmän.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVA LEHTIKUVA

SPR tekee esimerkik-
si kehitysyhteistyötä
ja se on myös viime 
vuosina pyörittänyt 
Suomessa vastaanot-
tokeskustoimintaa.

Aktiivimallista harmia 
myös yrittäjälle

EDUSKUNNAN kevätkauden 
ensimmäisellä kyselytunnil-
la keskusteltiin pitkään ak-
tiivimallista. Aktiivimallis-
sa työttömän työnhakijan 
on kuudenkymmenenviiden 
työttömyysturvan maksupäi-
vän tarkastelujakson aika-
na täytettävä niin sanottu ak-
tiivisuusedellytys, jotta hän 
on oikeutettu työttömyyse-
tuuteen.

Mikäli aktiivisuusedelly-
tys ei täyty, työtön menettää 
työttömyysetuuttaan seuraa-
van tarkastelujakson ajalta 
4,65 prosenttia. Malli tarkoit-
taa sitä, että työttömän on 
esimerkiksi tehtävä 18 tuntia 
palkkatyötä.

- Aktiivimallissa on hyvää 
muun muassa omavastuupäi-
vien lyheneminen. Kannus-
taminen ja aktivointi on hyvä 
asia, mutta pakolla ja pelol-
la näitä toimia ei saisi tehdä. 
Pelko siitä, että työtön me-
nettää perustoimeentuloaan 
siksi, ettei löydä 18 tunnin 
työtä, on työttömillä todelli-
nen. Pakko taasen löytää työ-
tä ahdistaa työnhakijaa ja luo 
toki myös yrittäjille painet-
ta, sanoo perussuomalaisten 
kansanedustaja Arja Juvonen.

- Me perussuomalaiset 
olemme nostaneet toistuvas-
ti esiin mallin huonot puolet 
ja aktiivimalli olisi pitänyt ve-
tää pois käsittelystä sosiaali- 
ja terveysvaliokunnassa asi-
antuntijakuulemisten jälkeen 
kuten esitimme.

Yhteiskuntavastuuta 
sysätään yrittäjille

Työn tarjoajan eli yrittäjän 
tilanne on jäänyt aktiivimal-
likeskustelussa lähes koko-
naan huomiotta.

- Kun vastuuta aktiivisuu-
desta sysätään työttömälle, 
niin yhteiskuntavastuuta sy-
sätään myös erittäin paljon 
yrittäjille. Yrittäjän halu pal-
kata työttömiä lyhyisiin työ-
suhteisiin voi olla olemassa, 
mutta käytännössä lyhyeen 
työsuhteeseen palkkaami-
nen voi osoittautua yrittäjäl-
le mahdottomaksi, Juvonen 
huomauttaa.

Juvonen muistuttaa, että 

lyhyenkin työsuhteen aika-
na henkilö tarvitsee pereh-
dytystä ja neuvontaa, tähän 
velvoittavat jo työturvalli-
suussäännöt ja -ohjeet. Pien-
yrittäjän ei ole välttämättä 
mahdollista lohkaista henki-
löstöä tällaiseen perehdyttä-
miseen.

- Suomalainen yrittäjä on 
hyvin vastuullinen ja olen 
tavannut erityisesti mo-
nia pienyrittäjiä, jotka koke-
vat suurta vastuuta palkata 
työntekijöitä. Työttömyys on 
työttömälle ahdinko, jonka 
ennaltaehkäisyyn ja vastais-
kuun myös yrittäjät haluavat 
tehdä toimia. Pienyrittäjän re-
surssit eivät välttämättä sii-
hen kuitenkaan riitä ja nämä 
tuntemukset voivat olla myös 
yrittäjälle raskaita.

- Hallitus on sysännyt suur-
ta vastuupalloa suomalaisille 
pk-yrittäjille aktiivimallin to-
teutumisesta ja tämä on täy-
sin vääränlaista toimintaa. 
Yrittäjä on unohdettu täysin. 
Miten hallitus aikoo mahdol-
listaa sen, että yrittäjä voi pal-
kata työttömän työnhakijan 
hyvinkin lyhyeksi aikaa? Ju-
vonen kysyy.

Epäinhimillisyyttä 
monella saralla

Juvonen ihmettelee, ettei 
työllistävän yrittäjän tilan-
ne osana aktiivimallia tullut 
esiin eduskunnan puheen-
vuoroissa.

- Olisin esittänyt kysymyk-
sen, mikäli olisin saanut pu-
heenvuoron. Olen valmiste-
lemassa hallitukselle aiheesta 
kirjallista kysymystä, sillä niin 
tärkeä tämä yrittäjän näkö-
kulma mielestäni tässä asias-
sa on.

- Aktiivimallista on pahim-
millaan tulossa loukku, joka 
laukeaa siihen, että yrittä-
jä kyllä haluaisi palkata työn-
tekijän, mutta ei siihen re-
surssien puuttuessa kykene. 
Kyseessä on siis malli, joka ai-
heuttaa epäinhimillisyyttä ja 
murhetta monella saralla, Ju-
vonen muistuttaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Yrittäjät saattaisivat palkata työttömiä aktiivimallin 
mukaisesti, mutta käytännössä lyhyeen työsuhteeseen 
palkkaaminen voi osoittautua yrittäjälle mahdottomaksi.
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Vuosittain liki puoli miljardia euroa ve-
ronmaksajien rahaa käyttävässä Yleis-
radiossa pomojen päät kolisevat yhteen 
ja toimittajat matkustavat ympäri maa-
ilmaa. Avoimuudessa ja uutistoiminnan 
laadussa on silti paljon korjattavaa.

YLEISRADIO (Yle) halu-
aa mielellään vahvistaa ase-
maansa julkaisemalla erilais-
ten kyselyjen tuloksia, joissa 
Yle pyrkii osoittamaan, kuin-
ka luotettavana sitä pidetään.

Viime vuoden lopussa Yle 
teetti Ylen arvo suomalaisille 
–tutkimuksen, jonka mukaan 
80 prosenttia suomalaisista 
luottaa melko tai erittäin pal-
jon Yleen. Eniten luottoa oli-
si siten perheellisten ja eläke-
läisten keskuudessa.

Vaikka hyvin tiedetään, 
kuinka monet kansalaiset ei-
vät pidä Ylen rahoituksen pe-
rustana olevasta Yle-verosta, 
tutkimuksen mukaan 72 pro-
senttia suomalaisista olisi silti 
erittäin tyytyväisiä tai melko 
tyytyväisiä Yle-veroon.

Vastaavia kyselyjä Yle on 
teettänyt ja julkaissut usein 
aiemminkin, eikä Ylen mu-
kaan mikään ole juuri viitan-
nut muuhun kuin vahvaan 
luottamukseen Yleä kohtaan.

Ylen luotettavuutta voi kui-
tenkin arvioida myös reaali-
silla mittareilla, esimerkik-
si uutistoiminnan laadulla ja 
toiminnan avoimuudella.

Ylen luotettavuus 
riippuu siitä, keneltä 
kysyy

Voiko Ylen todeta luotetta-
vaksi, kun seuraa Ylen päivit-
täistä uutis- ja ohjelmavirtaa 
eri kanavissa? Vastaus riip-
puu siitä, keneltä kysyy.

Luotettavuuteen voitaneen 
katsoa kuuluvan muun mu-
assa presidenttiehdokkai-
den tasapuolinen ja asiallinen 
kohtelu television vaaliohjel-
missa, mikä ei tietenkään tar-
koita sitä, etteikö ehdokkaita 
saisi haastaa ja esittää heille 
tiukkoja kysymyksiä.

Ylen tasapuolisuutta ja asi-
allisuutta oli mahdollista ar-
vioida presidentinvaalien 
alla, kun toimittaja Kirsi Hei-
kel esitti tv-tentissä melko 
epäasiallisia ja osin virheel-
lisiä huomautuksia Laura 
Huhtasaarelle. Tv-katsojat 
kummastelivat, miksi toimit-
taja tarrasi Huhtasaaren hen-
kilöön ja tivasi oudosti sitä, 
miksi tämä hymyilee.

Voiko Yleen 
luottaa?

Käyttää puolueellisia asiantuntijoita, salailee rahankäyttöään

Heikel sortui virheeseen 
ryöpyttäessään Huhtasaarta 
siitä, että presidenttiehdokas 
sanoi haluavansa edistää Suo-
men vientiä. Heikelin mu-
kaan viennin edistäminen ei 
kuuluisi presidentin tehtäviin 
vaan ”Team Finlandille”.

Heikel ei siis ollut tietoinen 
vaikkapa siitä, että president-
ti Sauli Niinistöllä on ollut 
ulkomaanmatkoilla muka-
naan useita vientiä edistäviä 
valtuuskuntia esimerkiksi Ja-
panissa, Iranissa ja Kiinassa.

Kummalliselta Heike-
lin väite näyttäytyy myös 
sen vuoksi, että Ylen kaikil-
le presidenttiehdokkaille jär-
jestetyssä tentissä ehdokkail-
ta juurikin kysyttiin, miten 
kukin ehdokas presidentti-
nä edistäisi Suomen vientiä. 
”Team Finland” jäi sillä ker-
taa mainitsematta.

Epämiellyttävät 
asiat voidaan jättää 
kertomatta

Luotettavuutta voidaan ar-
vioida myös tarkastelemal-
la uutisoinnissa valittu-
ja näkökulmia, painotuksia 
ja laajemminkin toiminnan 
avoimuutta. Näillä arviointi-
perusteilla aihetta moitteille 
on useasti.

Yle valikoi usein uutisvir-
taansa enimmäkseen uutisia, 
jotka miellyttävät toimitusta. 
Sen sijaan Ylen näkökulmas-
ta epämiellyttävät asiat voi-
daan joko jättää kertomatta 
tai niistä ehkä muodon vuok-
si julkaistaan vain lyhyt juttu 
Ylen verkkosivuilla. Tällöin 

luodaan väistämättä yksipuo-
linen ja usein vääristynytkin 
kokonaisuus, koska kaikki ei-
vät voi tietää, mitä Yle on lei-
kannut pois.

Yleisö voi huomata tällaisen 
menettelytavan myös uutis-
seurannan äkillisenä ja yllät-
tävänä katkeamisena tai vaik-
ka siinä, että tv-lähetyksessä 
Ylen toimittaja ei kysy haas-
tateltavaltaan olennaista ja 
ajankohtaista kysymystä, jos-
ta yleisö silti haluaisi tietää.

”Puolueettomilla” 
asiantuntijoilla 
poliittiset taustat 

Usein Yle kutsuu asiantunti-
joiksi politisoituneita ja puo-
lueellisia tahoja jättäen kerto-
matta tällaisten henkilöiden 
taustat. Esimerkkejä on pal-
jon. Melko usein Yle pyytää 
juttuunsa kommenttia Vesa 
Puuroselta, joka esitellään 
”rasismitutkijana” tai sosiolo-
gian professorina.

Jutuissa Yle kuitenkin peit-
tää sen, että Puuronen on 
myös vasemmistoliittoa edus-
tava poliitikko, joka on usein 
ollut vasemmiston ehdokkaa-
na useissa eri vaaleissa.

Otetaan toinen esimerkki. 
Suomessa on paljon päteviä ja 
omaan erikoisalaansa syväl-
lisesti perehtyneitä oikeus-
oppineita, joita Yle kuitenkin 
haastattelee vain satunnaises-
ti tai jättää kokonaan huomi-
oimatta. Asiantuntijaroolissa 
Ylen kanavilla pääsee melko 
usein ääneen Martin Schei-
nin, joka esitellään kansain-
välisen oikeuden professo-
rina.

Yle ei kuitenkaan tuo esille, 
kuinka Scheinin on pitkään 
vaikuttanut SKDL:n ja SKP:n 
riveissä. Hän on myös toimi-
nut Suomen Kommunistisen 

Puolueen keskuskomitean jä-
senenä.

Ei kertonut 
vaalikoneen suosikkia

Jokainen voi itse pohtia, 
mistä syystä Yle ei useiden 
muiden tiedotusvälineiden 
tapaan julkistanut tietoa sii-
tä, kuka oli Ylen vaalikoneen 
suositelluin presidenttieh-
dokas. Suomen Uutiset kysyi 
asiasta muutama viikko sit-
ten, jolloin Ylen verkkotuot-
taja Juho Salminen väitti, et-
tei tietoa olisi edes teknisesti 
mahdollista poimia Ylen vaa-
likoneen keräämästä aineis-
tosta.

Mainittakoon tässä, että 
Laura Huhtasaari oli suositel-
luin presidenttiehdokas esi-
merkiksi MTV:n ja Uutissuo-
malaisen vaalikoneissa.

Ylen toimittaja Marja San-
nikka lausui keskiviikkona 
24. tammikuuta Ylen A-studi-
on lähetyksessä: ”Me pidäm-
me valehtelua ja vääristelyä 
hyvin tuomittavana”. Linja-
us vaikuttaa lähinnä tekopy-
hältä.

Palkitsemis-
järjestelmästä valuu 
rahaa johtajille

Ylen toimintakulut ovat 
vuosittain vajaat 0,5 miljar-
dia euroa. Koska Yle rahoi-
tetaan verovaroilla, luotetta-
vuutta olisikin mahdollista 
lisätä myös avoimuudella sii-
tä, kuinka se käyttää sille ka-
navoidut verovarat.

Vaikka Yle näennäisesti jul-
kaiseekin paljon tietoa toi-
minnastaan, emme silti tiedä, 
miten Ylen rahat tarkalleen 
käytetään. Näin ollen ei ole 
mahdollista arvioida Ylen te-
kemien hankintojen tai ra-

hankäytön järkevyyttä.
Kansalaiset eivät enimmäk-

seen tiedä esimerkiksi sitä, 
kuinka paljon kenellekin yle-
läiselle maksetaan kuukausi-
palkkaa.

Yle törsäsi jättisumman ve-
roeuroja Rion olympialaisiin 
2016. Televisiointioikeuksi-
en lisäksi paikan päälle oli lä-
hetetty yli 150 työntekijää. Jo 
yksinomaan majoittamises-
ta tuli veronmaksajille iso las-
ku. Työntekijöille lisäksi mak-
settiin matkan ajalta Brasilian 
ulkomaanpäivärahaa, joka on 
65 euroa.

Kauppalehden haastattelus-
sa Ylen urheilupomo Panu 
Pokkinen kieltäytyi kerto-
masta, kuinka paljon yhtiö 
maksoi Rion televisiointioike-
uksista.

Riossa Ylen delegaatioon 
kuuluivat tuolloin myös esi-
merkiksi toimitusjohtaja 
Lauri Kivinen ja hallituksen 
puheenjohtaja Thomas Wil-
helmsson. Voi vain ihmetel-
lä, miksi Yle kustansi paikan 
päälle pomojaan, jotka tuskin 
tekivät minkäänlaista toimi-
tuksellista työtä Riossa.

Ylessä on käytössä johtajien 
palkitsemisjärjestelmä. Vuon-
na 2016 Yle maksoi johtoryh-
mälleen tulospalkkiota 78 632 
euroa. Järjestelmän puitteis-
sa esimerkiksi toimitusjohtaja 
Kivinen sai palkkiota 10 755 
euroa. Kivisen vuositulot ovat 
323 531 euroa. Siten Kivisen 
kuukausipalkka on lähes 27 
000 euroa.

Ylen johto on 
poliittisessa 
ohjauksessa

Torstaina 25. tammikuuta 
Yle tiedotti, että Kivinen lo-
pettaa Ylessä ja jättää tehtä-
vänsä vuoden 2018 aikana. 

Yle 
valikoi usein 

uutisvirtaansa
enimmäkseen 

uutisia,
jotka 

miellyttävät 
toimitusta.

Ylen toimittaja Kirsi Heikel 
esitti tv-tentissä melko epä-
asiallisia ja osin virheellisiä 
huomautuksia Laura
Huhtasaarelle.
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vuoksi, että on viime aikoi-
na kritisoinut presidentti Do-
nald Trumpia.

Ulkomaankirjeen-
vaihtajilta löyhiä 
raportteja

Yle on nähnyt tarpeelliseksi 
lähettää maailmalle jopa kah-
deksan kirjeenvaihtajaa. Eu-
roopan ulkopuolisia kirjeen-
vaihtajien asemakaupunkeja 
ovat Peking, Washington, Je-
rusalem ja Moskova. Ulko-
maanpäivärahat tietysti pyö-
rivät kaikilla, ja esimerkiksi 
Israelin päiväraha on 77 eu-
roa ja Kiinan ulkomaanpäivä-
raha 66 euroa.

Uutisvoittoja maailmalta on 
saatu niukasti. Tavanomai-
sesti ulkomaankirjeenvaihta-
ja antaa silloin tällöin rapor-
tin Ylen iltauutisiin etukäteen 
sovitusta aiheesta. Mones-
ti raportin sisältö on lähin-
nä kertomus siitä, mitä ul-
komaankirjeenvaihtaja on 
sattunut samana päivänä kau-
pungilla näkemään.

Dramaattista uutiskuvaa 
sentään saatiin viime syksy-
nä, kun tuuli riepotteli ulko-
maankirjeenvaihtaja Mika 
Hentusta raportoimassa suo-
malaisille hurrikaani Irman 
tuhovoimasta Floridassa.

Ylen verkkosivuilla jul-
kaistaan myös Mistä maail-
ma puhuu –juttusarjaa. Ylen 
mukaan sarjassa ”Ylen kir-
jeenvaihtajat kertovat asioita 
suurten uutisten taustalta ja 
paneutuvat arkielämän yksi-
tyiskohtiin kohdemaissaan”.

Verkkosivuillaan Yle kertoo 
kirjeenvaihtajien tehtävästä 
myös seuraavasti: 

”Bundesliiga, amerikkalainen 
missi ja kiinalainen kaupunki-
pyöräily. Nämä ovat muuta-
ma esimerkki lukuisista aiheis-
ta, joita Ylen kirjeenvaihtajat 
seuraavat tänä syksynä – tie-
tenkin isojen uutisten lisäk-
si. Mutta jääköhän kirjeen-
vaihtajiltamme joskus jotakin 
oleellista huomaamatta? Voit 
nyt lähettää toimittajillemme 
omia toiveitasi niistä aiheista, 
joista haluaisit heidän tekevän 
vastuualueiltaan.”

Pääministeri 
painosti – Yle taipui 
muokkaamaan 
juttuaan

Suomen Uutisten selvityk-
sen perusteella Yle saa melko 
toistuvasti langettavia päätök-
siä Julkisen sanan neuvostol-

ta (JSN). 
JSN on joukkoviestinnän 

julkaisijoiden ja toimittajien 
vapaaehtoisuuteen perustu-
va itsesääntelyelin, jonka jä-
senten on noudatettava JSN:n 
laatimia Journalistin ohjei-
ta. JSN vastaanottaa yleisöltä 
kanteluita journalistin ohjei-
den epäillyistä rikkomisis-
ta. Käsittelyn perusteella JSN 
voi antaa tiedotusvälineelle 
joko langettavan tai vapautta-
van päätöksen.

Maaliskuussa 2017 JSN an-
toi Ylelle langettavan pää-
töksen pääministeri Juha 
Sipilään liittyneessä Terra-
fame-jutussa, joka oli julkais-
tu vuoden 2016 lopussa. Ky-
symys oli siitä, että jutun 
julkaisun jälkeen Sipilä oli ol-
lut yhteydessä toimitukseen. 
Seurauksena Yle taipui muok-
kaamaan juttuaan tavalla, 
jonka JSN tulkitsi merkitse-
vän journalistisen päätösval-
lan luovuttamista toimituksen 
ulkopuolelle. Silloisen Ylen 
päätoimittajan Atte Jääske-
läisen mielestä kyseessä oli 
”kieltämättä kova päätös”.

JSN:lta viime 
vuonna useita 
langettavia Ylelle

Terrafame-jutun lisäksi Yle 
sai pelkästään vuonna 2017 
JSN:ltä neljä langettavaa pää-
töstä. Tässä artikkelissa ei ole 
huomioitu aiempien vuosien 
langettavia päätöksiä.

Maaliskuussa Yle julkaisi 
myös Yhdysvaltain president-
ti Donald Trumpia koskevan 
uutisen, jossa oli olennainen 
asiavirhe. Ylen jutussa väitet-
tiin Trumpin sanoneen, että 
Ted Cruzin isä oli Lee Har-
vey Oswald. Jutun lähteenä 
olleen haastattelun mukaan 
Trump oli kuitenkin ainoas-
taan sanonut, että Cruzin isä 
oli ollut Oswaldin seurassa.

Journalistin ohjeiden mu-
kaan olennainen asiavirhe on 
korjattava viipymättä. Vir-
heestä olikin nopeasti ilmoi-
tettu vastaavalle päätoimitta-
jalle ja ohjelmapalautteeseen. 
Tästä huolimatta Yle korjasi 
virheen vasta saatuaan tiedon 
kantelusta JSN:lle. Tämän 
vuoksi JSN katsoi Ylen rikko-
neen journalistin ohjeita.

Toukokuussa Yle julkaisi 
verkossa jutun, joka perustui 
kansanedustaja Satu Hassin 
Facebook-sivullaan julkai-
semaan nimettömään kirjoi-
tukseen, jossa kerrottiin hak-
kuista Inarissa. Yle kuitenkin 
laiminlöi tietojen tarkistami-
sen ja tulkitsi kirjoitusta vir-
heellisesti. Yle kertoi kirjoi-
tuksessa väitetyn, että Suomi 
100 -luontohelmikohteek-
si nimetyllä alueella olisi teh-
ty hakkuita. Tämä oli olennai-
nen asiavirhe, ja virheellinen 
tulkinta toistui useita kerto-
ja jutussa haastattelujen läh-
tökohtana.

Kantelija oli pyytänyt Yleä 
oikaisemaan juttuaan ja olisi 
halunnut myös tulla kuulluk-
si asiassa. Yle ei oikaissut jut-
tuaan eikä haastatellut kante-
lijaa. JSN katsoi, että Yle oli 

rikkonut journalistin ohjei-
den kohtia 8, 10 ja 20 ja antoi 
Ylelle huomautuksen.

Yle leimasi huolimattomasti 
tehdyllä jutullaan Satu Hassin 
perättömän tiedon levittäjäk-
si, täysin aiheetta.

Väitti venäläisten 
kouluttaneen 
sotahirviä

Toukokuussa Ylen Oulun 
paikallistoimituksen Insta-
gram-tilillä vieraili viikonlop-
puisin toimituksen ulkopuoli-
sia taiteilijoita ja muusikoita, 
jotka saivat julkaista sisältöjä 
itsenäisesti ilman, että toimi-
tuksella oli mahdollisuus tar-
kastaa sisältöä ennen niiden 
julkaisemista.

Ulkopuolisille henkilöille 
oli annettu vain suurpiirteiset 
ohjeet sisällön suuntaviivois-
ta, eikä Yle Oulu ollut var-
mistanut, tunsivatko vieraili-
jat sen toimituspolitiikan sekä 
journalistin ohjeet tai sitoutu-
neet niiden noudattamiseen. 
JSN katsoi langettavassa pää-
töksessään, että tämä oli jour-
nalistin ohjeiden vastais-
ta journalistisen päätösvallan 
luovuttamista toimituksen ul-
kopuolelle.

Kesäkuussa Yle väitti verk-
kosivuillaan – ja jopa televi-
sion pääuutislähetyksessä, 
kuinka Neuvostoliiton pu-
na-armeija oli aikoinaan kou-
luttanut hirviä taistelutarkoi-
tuksiin. Tiedot Yle oli saanut 
turisteille suunnatusta muse-
osta, mutta tietojen alkupe-
räisenä lähteenä oli venäläi-
sen lehden aprillipila.

Ongelma alkoi paisua, kun 
Yle ei suostunut viipymät-
tä ja asianmukaisesti korjaa-
maan uutista, joka oli paljas-
tunut perättömäksi jo heti sen 
julkaisun jälkeen ja Ylekin oli 
tästä tietoinen.

Vasta heinäkuun lopussa Yle 
esitti pääuutislähetyksessään 
sähkeen, jossa kerrottiin, ettei 
sotahirvijuttu pitänyt paik-
kaansa. Verkossa olevaa jut-
tua Yle korjasi puutteellisesti 
ja epämääräisesti, jolloin jut-
tuun jäi edelleen asiavirheitä.

Journalistin ohjeiden mu-
kaan yleisön on kuitenkin voi-
tava erottaa tosiasiat mie-
lipiteistä ja sepitteellisestä 
aineistosta. Myöskään kuvaa 
tai ääntä ei saa käyttää har-
haanjohtavasti. Edelleen jour-
nalistin ohjeiden mukaan tie-
tolähteisiin on suhtauduttava 
kriittisesti. Olennainen asia-
virhe on korjattava viipymättä 
ja niin, että se tavoittaa mah-
dollisimman kattavasti vir-
heellistä tietoa saaneen ylei-
sön.

JSN antoi Ylelle langettavan 
päätöksen, jossa Ylen katsot-
tiin rikkoneen viittä journa-
listin ohjeiden kohtaa.

Suomen Uutiset ei ole JSN:n 
jäsen, koska se on puoluejul-
kaisu. Vahvan puoluesidok-
sensa vuoksi Suomen Uutiset 
ei voi katsoa olevansa riippu-
maton tiedonvälittäjä.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVA KUVAKAAPPAUS/YLE

Helsingin Sanomien haastat-
telussa Thomas Wilhelmsson 
vakuutti, ettei uutta toimitus-
johtajaa valita poliittisella pe-
rusteella.

- Haemme johtajaa, joka 
pystyy olemaan mukana näis-
sä mahdollisissa muutoksissa, 
Wilhelmsson lausui.

Tosiasiassa Ylen johto on 
aina ollut vahvasti politisoitu-
nut. Wilhelmsson itse kuului 
vuosikymmenien ajan vasem-
mistolaiseen SKDL:ään (Suo-
men Kansan Demokraatti-
nen Liitto) aina vuoteen 1990 
saakka, jolloin puolueen toi-
minta lakkautettiin.

Käytännössä myös kaikil-
la aikaisemmilla Ylen toimi-
tusjohtajilla on ollut puo-
luesidoksia. Vuodesta 1970 
vuoteen 2010 saakka Ylen toi-
mitusjohtajan puoluekanta on 
aina ollut SDP. Viimeisin de-
maritaustainen toimitusjohta-
ja Mikael Jungner jopa toimi 
demarien puoluesihteerinä. 
Jungner myös eteni Ylestä 
SDP:n kansanedustajaksi vuo-
den 2011 eduskuntavaaleissa.

Väistyvä toimitusjohtaja Ki-
vinen taas on 1970-luvulla 
häärännyt aktiivisesti kokoo-
musnuorissa.

Muutenkin Yle on vahvas-
ti poliittisessa ohjauksessa ja 
tarkkailussa. Ylen korkein toi-
mielin on poliittisin perus-
tein valittu hallintoneuvosto, 
jonka jäsenet nimittää edus-
kunta.

Väestömäärään 
suhteutettuna 
isompi kuin BBC

Ylessä tiedetään olevan usei-
ta väliportaan pomoja tai 
päälliköitä niin paljon, että ti-
lanne on jo omiaan hidasta-
maan päivittäistä journalis-
tista työtä. Eri päälliköillä 

saattaa olla erilaisia käsityk-
siä tai poikkeavia näkemyksiä 
päivittäisistä asioista, jolloin 
julkaisupäätösten tekemiseen 
tai erilaisten vastuukysymyk-
sien selvittelyyn hupenee pal-
jon aikaa.

Esimerkiksi Ylen uutis- ja 
ajankohtaistoimituksen joh-
dossa hyörivät vastaava pää-
toimittaja, päätoimittaja, viisi 
sisältöpäällikköä, yhteiskun-
tatoimituksen päällikkö, ulko-
maantoimituksen päällikkö, 
A-studion päällikkö, urhei-
lun päällikkö, TV- ja radiolä-
hetysten päällikkö, studio- ja 
kuvatuotannon päällikkö, ke-
hittämisen päällikkö, alue-
toiminnan päällikkö, kolme 
vastaavaa tuottajaa ja kuusi 
sisältötuottajaa.

Vuoden 2016 Ylen toimin-
takertomuksesta selviää, 
että Ylessä työskenteli tuol-
loin 2 951 henkilöä. Niinpä 
Ylen vuosittaisista toiminta-
kuluista suurin osa onkin vii-
me vuosina mennyt henkilös-
tökuluihin eli työntekijöiden 
palkkoihin ja palkkojen sivu-
kuluihin. Vuonna 2014 täl-
laisiin kuluihin hupeni 236,5 
miljoonaa euroa.

Jo vuonna 2009 Iltaleh-
ti kertoi, kuinka Yle on väes-
tömäärään suhteutettuna ja 
henkilöstöllä mitattuna pal-
jon suurempi kuin Ison-Bri-
tannian BBC.

Matkustelua 
ympäri maailmaa

Ylellä on toimituksia kah-
dellakymmenelläviidellä 
paikkakunnalla Tammisaa-
resta Inariin, vaikka vähem-
mälläkin ehkä pärjäisi. Nel-
jä aluetoimitusta on kokonaan 
ruotsinkielisiä. Jokaisessa 
aluetoimituksessa on useita 
päälliköitä ja toimittajia.

Esimerkiksi pelkästään Yle 
Kajaanin aluetoimituksen or-
ganisaatiota johtavat päällik-
kö, vastaava tuottaja, sisältö-
vastaava, radiotuottaja sekä 
verkkospesialisti. Heidän li-
säkseen toimitukseen kuuluu 
yksitoista henkilöä.

Tarkasteluun on syytä ottaa 
myös Ylen toiminta ulkomail-
la. Se tiedetään, että Ylen toi-
mittajat matkustelevat pal-
jon. Mistään ei kuitenkaan 
voida selvittää, kuinka paljon 
vuositasolla matkoihin hu-
penee rahaa, kuka toimitta-
ja on matkustanut ja minne, 
mistä syystä ja kuinka pitkäk-
si aikaa. Emme tiedä sitäkään, 
kuinka paljon kenellekin toi-
mittajalle on maksettu ulko-
maanpäivärahaa vuoden ai-
kana.

Ylen ulkomaantoimitus an-
taa vahvasti tilaa kulttuuriai-
heille ja erilaisille esiintyvien 
taiteilijoiden haastatteluil-
le. Tiistaina 23. tammikuuta 
Yle julkaisi verkkosivuillaan 
jutun ”Amerikan pelle provo-
soi ja haluaa välittää – Patch 
Adams muuttaa maailmaa 
pelleillen”. Jutussa oli haas-
tateltu sirkuspellenä esiinty-
vää amerikkalaislääkäriä, joka 
myös muun muassa väittää 
saavansa tappouhkauksia sen 

Vuoden 
2016 toiminta-
kertomuksesta

selviää, että 
Ylessä 

työskenteli 
tuolloin

2 951 henkilöä.
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Suomessa on hukassa tuhansia 
15-29-vuotiaita vain peruskoulun suorit-
taneita nuoria miehiä, joista ei mahdol-
lisen intin suorittamisen jälkeen tiede-
tä juuri mitään. Heidän syrjäytymisensä 
työ- ja opiskeluelämästä maksaa yhteis-
kunnalle liian paljon.
SUOMALAISMIESTEN hy-
vinvoinnin hyväksi työtä te-
kevässä Miessakit ry:ssä on 
mietitty paljon nuorten mies-
ten katoamista yhteiskunnas-
ta. Yhdistys muun muassa to-
teuttaa pääkaupunkiseudulla 
Auta miestä mäessä -han-
ketta, jolla tuetaan nuorten 
miesten opiskeluun ja työllis-
tymiseen liittyvää toimintaa. 

Kehittämis- ja koulutus-
päällikkö Peter Peitsalo 
Miessakit ry:stä löytää yksi-
näisyydestä syyn siihen, mik-
si nuoret miehet näyttävät 
monesti selviävän huonom-
min monimutkaistuvassa yh-
teiskunnassa kuin nuoret 
naiset.

- Miesten kohdalla haas-
teet ovat monesti yhteisöl-
lisyydessä. Naisilla sosiaa-
linen pääoma mahdollistaa 
paremmin ystävien tuen eri 
elämäntilanteissa. Sen puut-
tuminen sekä yksinäisyys 
näyttäytyvät nuorilla miehil-
lä muun muassa päihde- ja 
rikollisuusongelmina. Mies-
ten elämässä väkivalta on 
usein rajumpaa kuin naisten 
elämässä.

Pelkän peruskoulun varassa 
on tänä päivänä paha löytää 
paikkaansa työmarkkinoilta. 
Henkilötasolla se on iso asia, 
mutta niin myös yhteiskun-
nallisesti: tutkimusten mu-
kaan kroonisesti syrjäytynyt 
nuori voi aiheuttaa yhteis-
kunnalle jopa seitsenkertai-
set terveydenhuoltokustan-
nukset verrattuna nuoreen, 
jolla asiat ovat hyvin.

Kotiolot vaikuttavat 
vahvasti

Peitsalon mukaan ongelmis-
ta tekee vielä kimurantimpia 
se, että monesti ne ovat yli-
sukupolvisia. Kodissa, jossa 
on esimerkiksi työttömyyt-
tä, alkoholismia ja/tai mie-
lenterveysongelmia, nuorella 
miehellä on suurempi vaara 
syrjäytyä. 

Samaa miettii perussuoma-

Nuori mies, 
sinua tarvitaan!

Syrjäytyminen on estettävissä

laisten kansanedustaja Ritva 
“Kike” Elomaa. 

- Kotiolot vaikuttavat vah-
vasti lasten ja nuorten ter-
veyteen ja hyvinvointiin. Elä-
mäntavat periytyvät ja tämä 
vaikuttaa myös syrjäytymis-
riskiin. Kun ongelmat ko-
tona kasautuvat, se voi olla 
nuorelle kova paikka. Li-
sääntyvän eriarvoistumisen 
taustalla on myös sosiaalie-
konomisen kuilun kasvami-
nen suomalaisten perheiden 
välillä, Elomaa toteaa.

Perheitä tuettava 
enemmän

Asioihin voidaan Elomaan 
mielestä vaikuttaa yhteis-
kunnan tulojakoa ja palvelu-
ja kehittämällä. Lisäksi hän 
nostaa esille alueelliset erot 
nuorten palvelujen saatavuu-
dessa ja kattavuudessa. Sekä 
Peitsalo että Elomaa korosta-
vat koulutusjärjestelmän ke-
hittämisen merkitystä siinä, 
että yhteiskunnasta puto-
aisi mahdollisimman harva 
nuori.

- Perheitä on tuettava 
enemmän. Samalla kun nuo-
rille tarjotaan työtä, apua ja 
tukea, on perhetyössä huo-
mioitava myös isyyden ja äiti-
yden erityispiirteet. Esimer-
kiksi perhevalmennusta olisi 
kehitettävä niin, että isät oli-
sivat siinä enemmän muka-
na. Kokemus kertoo, että se 
antaa heille valmiuksia ottaa 

parempia koppeja elämässä 
vastaan tulevista ongelmista, 
Peitsalo sanoo.

Viimeisimmän Nuorisoba-
rometrin (2016) mukaan 86 
prosenttia kyselyyn vastan-
neista nuorista suhtautui sil-
ti omaan tulevaisuuteensa 
optimistisesti. Tässäkin ky-
selyssä tytöt olivat selkeäs-
ti optimistisempia kuin pojat. 
Samana vuonna julkaistus-
sa Maanpuolustustiedotuk-
sen suunnittelukunnan tur-
vattomuuskyselyssä kasvava 
osuus 15-24-vuotiaista uskoi 
elävänsä viiden vuoden pääs-
tä turvattomammassa yhteis-
kunnassa – ja jälleen pojilla 
luottamuksen lasku oli jyr-
kempää kuin tytöillä.

Epävarmuus 
osa tätä päivää

Syyt turvattomuuden tun-
teen lisääntymiseen ovat sel-
villä:

- Maailma on muuttunut. 
Nykyisin on helppoa saada 
tietoa siitä, mitä maailmalla 
tapahtuu. Se on omiaan lisää-
mään turvattomuutta. Mitä 
enemmän asioita miettii yk-
sin, sitä isompia ongelmia 
niistä tulee, Peitsalo sanoo.

- Odotukset työllisyydestä 
heijastuvat väistämättä nuor-

ten tulevaisuudenuskoon. 
Jatkuvat negatiiviset uutiset 
arveluttavat monia. Toisaalta, 
kun nykynuoria verrataan ai-
empiin sukupolviin, ovat tie-
donsaantimahdollisuudet ai-
van eri luokkaa. Epävarmuus 
on osa tätä päivää. Nuoria on 
opetettava elämään sen kans-
sa, arvioi Elomaa.

Työtä ja liikunta-
mahdollisuuksia

Elomaalla on mielessä myös 
keinoja, joilla tätä kehitystä 
voidaan tukea:

- Peruskoulunopettajien 
koulutuksessa tulee panostaa 
heidän taitoihinsa tunnistaa 
ja tukea syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria. Koulunkäyn-
nin yhteydessä tulisi järjes-
tää matalan kynnyksen apua 
lieviinkin psyykkisiin ongel-
miin. Terveystiedon opetusta 
on kehitetty mielestäni järke-
vään suuntaan. 

Liikkuvana ihmisenä Elo-
maa vaatii, että nuorten lii-
kuntaharrastuksen tuke-
miseen on panostettava 
riittävästi julkisia varoja.

- Se on kustannustehokas 
tapa vaikuttaa nuorten hyvin-
vointiin. Jopa hyvää kuntoa 
tärkeämpi anti ovat yhteisöl-
lisyyteen liittyvät asiat ku-

ten ystävien löytäminen, on-
nistumisen kokemukset sekä 
yhteenkuuluvuuden tunteen 
kokeminen.

- Jos perheitä ei tueta, se 
heijastuu lasten mahdolli-
suuksiin harrastaa, sanoo 
Miessakit ry:n Peitsalo sa-
masta asiasta. 

- Ennaltaehkäisyyn kannat-
taa panostaa. Peruskoulun 
jälkeen tarvitaan opiskelu-
paikkoja, harrastusmahdolli-
suuksia ja perheille apua krii-
sitilanteisiin.

Ei pelkkää 
some-elämää

Oma aktiivisuus on mo-
nesti edellytyksenä esimer-
kiksi psykiatriseen hoi-
toon pääsemiseen. Harmi 
vain, että usein syrjäytymis-
vaarassa oleva nuori mies 
on juuri hän, jolla on vähän 
aineellisia, sosiaalisia tai mie-
lenterveydellisiä voimava-
roja olla aktiivinen omien 
asioidensa hoitaja. Pitkät pu-
helinodotusajat voivat olla 
myrkkyä hänelle, jolle pelk-
kä sähköpostin lähettäminen 
tuntuu vaikealta. 

Moni nuori kaipaakin hen-
kilökohtaista tukihenkilöä 
byrokratian viidakossa selviä-
miseen.

”Ennalta-
ehkäisyyn kannattaa

panostaa. 
Peruskoulun

jälkeen tarvitaan 
opiskelupaikkoja,

harrastus-
mahdollisuuksia
ja perheille apua 

kriisitilanteisiin.”

Yhteiskunnasta syrjäytyneeksi määritellään 

henkilö, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä 

koulutusta, joka ei käy töissä, ei ole 

suorittamassa varusmiespalvelusta tai 

hoida lapsia kotona, eikä hän ole pitkäaikaisella 

sairaslomalla tai eläkkeellä. 

Tällaisia 15-29-vuotiaita nuoria miehiä 

on Suomessa useita tuhansia.
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- Tällä hetkellä näyttää va-
litettavasti siltä, etteivät hal-
lituksen tarjoamat resurssit 
riitä henkilökohtaisen avun 
tarjoamiseen eri palvelujen 
yhteydessä, Elomaa harmit-
telee. 

- Liukuhihnamaista luukul-
ta luukulle -toimintaa saa-
daan vähemmäksi, jos julki-
siin palveluihin panostetaan 
enemmän talouskasvun myö-
tä. Ihminen on kuitenkin so-
siaalinen eläin. Aitoa kans-
sakäymistä ei voi korvata 
some-elämällä.

(Lähteet: Nuoret luukulla – 
Kolme näkökulmaa syrjäyty-
miseen ja nuorten asemaan 
palvelujärjestelmässä. THL 
2015. Katse tulevaisuudessa. 
Nuorisobarometri 2016. Toim. 

Sami Myllyniemi. 
Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, Valtion 
nuorisoneuvosto ja 
Nuorisotutkimus-
verkosto.)

TEKSTI 
MARTTI LINNA
KUVAT LEHTIKUVA 
JA MATTI 
MATIKAINEN

- Nuorilla pitäisi olla sel-
lainen tunne, että viime 
kädessä isänmaa pitää 
huolen omistaan. Slo-
gan “sinua tarvitaan” 
on tarkoitettu jokai-
selle nuorelle. Sopii se 
meille vanhemmillekin, 
sanoo kansanedustaja 
Ritva “Kike” Elomaa.

Suomessa yli 120 000 
peliongelmaista 
SUOMI on rahapeliautomaattien luvattu maa. Sosiaali- ja 
terveysministeriön syksyllä 2017 julkaiseman raportin mu-
kaan meillä on automaatteja 3,3 kappaletta tuhatta asukasta 
kohden, Ruotsissa vastaava luku on 0,58. 

RAHAPELIAUTOMAATTIEN suuren lukumäärän ja pe-
likoneiden sijoittelun vuoksi niiden aiheuttamat ongelmat 
ovat Suomessa merkittäviä. Rahapelejä yksinoikeudella jär-
jestävän Veikkaus Oy:n arvion mukaan Suomi sijoittuu pe-
lihaitoissa eurooppalaisen keskitason yläpuolelle. Yli 60 
prosenttia pelihaitoista aiheutuu pääosin raha-automaatti-
pelaamisesta.

SUOMESSA rahapelien tuotoilla tuetaan mm. nuoriso- ja 
sosiaalityötä, mutta myös taidetta, tiedettä ja erilaisia tut-
kimusprojekteja sekä hevoskasvatusta. Rahapeleistä saa-
tujen tuottojen käyttökohteiden lisäksi olisi syytä miettiä, 
mistä ja keneltä rahat tulevat. Tutkimusten mukaan erityi-
sesti pienempituloiset kuluttavat enemmän rahaa pelaami-
seen nettotuloihinsa nähden kuin suurempituloiset. Heik-
ko terveydentila ja runsas päihteiden käyttö liittyivät myös 
suurempaan pelaamiseen. Kärjistäen voidaan sanoa, että 
rahapeliautomaateilla harjoitetaan tulonsiirtoa köyhiltä 
rikkaille. 

NYKYISELLÄÄN rahapeliautomaatit on Suomessa sijoi-
tettu usein kauppojen kassojen läheisyyteen tai muuhun ti-
laan, missä valvonta ei käytännössä toimi. Terveyden- ja hy-
vinvoinnin laitoksen tutkijan mukaan on viitteitä siitä, että 
automaatteja sijoitetaan sosioekonomisesti heikommille 
alueille, joissa tuotot ovat isommat. 

MARRAS-JOULUKUUSSA 2017 tehdyissä kokeissa vain 
12 prosenttia myyjistä kysyi rahapeliautomaateilla pelan-
neilta ”koeostajilta” henkilöllisyystodistuksen. Lain mu-
kaan vain 18 vuotta täyttäneet saavat pelata rahapelejä, 
mikä on valvonnan puuttumisen vuoksi jäänyt lain kuol-
leeksi kirjaimeksi. Myöskään raha-automaattipeleissä ei ole 
euromääräisiä rajoituksia, joten hävityt summat voivat olla 
huomattavia. 

AUTOMAATTIEN paikka ei ole kauppojen kassojen lä-
heisyydessä tai valvomattomassa tilassa. Toivon, että on-
gelmaan löytyy kansallinen ratkaisu. Ongelmapelaamisen 
ja raha-automaattien välinen yhteys on tiedetty jo pitkään, 
mutta poliittista tahtoa ongelman korjaamiseksi ei kuiten-
kaan ole löytynyt. Veikkaus on ilmoittanut ottavansa käyt-
töön tunnistautumisen pelaajille vuonna 2023. Pidän viiden 
vuoden siirtymäaikataulua liian pitkänä, tämäkin osoittaa 
Veikkauksen rajatonta ahneutta. 

PELIRIIPPUVUUS on kuin alkoholi- tai huumeriippu-
vuus, josta on vaikea selviytyä omin avuin kuiville. Myös 
Maailman terveysjärjestö WHO harkitsee peliriippuvuu-
den nostamista kansainväliseen tautiluokitukseen. Pahim-
millaan peliriippuvaisen uni häiriintyy, ruokailu unohtuu ja 
ihmissuhteet kärsivät. Suomessakin on lukuisia tapauksia, 
joissa peliriippuvaiset ovat menettäneet koko omaisuuten-
sa ja joutuneet pitkäaikaiseen pikavippikierteeseen ja lo-
pulta ulosoton asiakkaiksi. 

SUOMESSA on peliongelmaisia yli 120 000. On arvioitu, 
että joka viidennellä suomalaisella oli vuonna 2015 lähei-
nen, jolla on rahapeliongelma. Mielestäni yhteiskunnan ja 
meidän päättäjien tärkeämpi tehtävä on auttaa peliongel-
mista kärsiviä kuin sallia Veikkauksen harjoittama villi ja 
vapaa toiminta.

PIRKKO 
RUOHONEN-LERNER 
EUROPARLAMENTAARIKKO, 
PS/ECR

 KOLUMNI

Kodissa, jossa on 
esimerkiksi työttö-
myyttä, alkoholismia 
ja/tai mielenterveys-
ongelmia, nuorella
miehellä on suurempi 
vaara syrjäytyä.
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