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Turussa vietettiin terrori-iskun vuosipäivää

Halla-aho: Suomalaisen 
duunarin elinkustannuksia 

laskettava

Tavio: Kielteisen päätöksen 

saaneet palautettava 
sotilaskoneilla

Leena Meri poistaisi 
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

JOTKUT ovat lentäjien poikia. Minä 
olen tilastotieteilijän poika. 

Jotkut isät käyvät poikiensa kanssa 
lätkäharkoissa. Minä nakuttelin oma-
ni kanssa tietokantaan tuloverotauluk-
koja. 

Monet isät pitävät lastensa kuvia 
työhuoneensa seinällä. Oma isäni piti 
seinällään syntymäkuukauteni ulko-
lämpötilastoa, jossa oli piikki synty-
mäpäivän kohdalla. Silloin oli lämmin 
päivä.

 
KUMMASTELIN jokin aika sitten 
isän tekemää hirmuista Excel-tau-
lukkoa, johon hän oli koonnut auton-
sa bensakuitit 1970-luvulta - siis kaik-
ki kuitit. Teki sitten erilaisia laskelmia 
ja kuvaajia siitä, miten Nissanin keski-
kulutus nousee kylmänä talvena ja las-
kee lämpimänä.

Ja niin edelleen. 
Isä on kaikesta ylläsanotusta huoli-

matta – tai oikeastaan sen takia – oi-
kein mukava tyyppi ja hyvä seuramies. 
Vanhan liiton demari, mutta annetta-
koon moinen anteeksi tilastopoikkea-
mana. Häneltä opin, että verotus ei ole 
koskaan aivan yksinkertaista. 

+ + +
VAIKKEI olisi tilastotieteilijä, voi silti 
olla hyvä tilastoinnissa. Poliisin liiken-
neturvallisuuskeskus on viime aikoina 
kunnostautunut liikennevalvontaka-
meroiden räpsyjen tilastoinnissa.
 
MTV3: ”Tässä on Helsingin pahin sak-
korysä – nopeusvalvontakamera räpsy-
nyt satoja kertoja tuntien aikana”
HELSINGIN UUTISET: ”No nyt räp-
syi koko Suomen ennätys Kehä I:llä!”
IL: ”Peltipoliisi ylikierroksilla: yli 2 000 
räpsäytystä vuorokaudessa”
  Ja niin edelleen. 

KEHÄ ykkösestä, niin kuin mones-
ta muustakin vilkkaasta autotiestä, 
on tullut temppurata. Huomio ei enää 
kiinnity liikenneturvallisuuden kan-
nalta olennaisiin asioihin vaan silmät 
hakkaavat jatkuvaa sik-sakkia nopeus-
mittarin, nopeusrajoitusmerkkien ja 
varsinaisen tien välillä. Valoisalla tämä 
vielä saattaa onnistua, mutta valitse 
nyt sitten yön pimeinä tunteina sen 
väliltä, tarkkailetko metsästä valtatiel-
le juoksevia hirviä vai kamerapylvästä.
 
ONHAN niitä piittaamattomia kaaha-
reita, jotka ovat sakkonsa ansainneet. 
Mutta on myös jatkuvassa oravanpyö-
rässä sinnitteleviä duunareita, jotka 
asuvat kaukana kaupunkikeskustoista, 
ja joille auto ei ole luksusvärkki vaan 
ainoa mahdollinen keino pitää per-
he leivässä. Heillä on usein kiire. Kiire 
töihin, kiire töistä. Hae lapsi tarhasta! 
Vauhtia! Muista tuo, muista tämä, olet 
jo myöhässä! 

Hivenen väärä jalan asento kaasu-

polkimella voi tarkoittaa monen sa-
dan euron sakkoa. 7 km/h ylitys riit-
tää. Pienipalkkaisen duunarin talous 
voi mennä viikkokausiksi sekaisin yh-
destä ainoasta sakosta.

 
KAMEROIDEN määrä on noussut Si-
pilän hallituksen aikana rajusti. Vuon-
na 2014 niitä oli 40, nyt 120. Rikesa-
koista kertyi 2014 valtiolle noin 20 
miljoonaa euroa, nyt 50 miljoonaa. 
Sakkoja määrä on kasvanut 178 000:sta 
272 000:een. 

Kun yliviritetetyt räpsykonekivää-
rit ovat hakanneet riittävästi rikesak-
koja, saapuu kotiin kirje, jossa poliisi 
lakiin vedoten määrää ajokieltoon vä-
hintään kuukaudeksi. Harkinnanvaraa 
alaspäin ei ole.

 
KYSYMYS: miten duunarin, jolle on 
lätkäisty ajokielto, ja joka ei asu jouk-
koliikenteen reiteillä, olisi tarkoitus 
käydä töissä? 

Sakkoräpsyautomaatti on käytännös-
sä verotuksen muoto. Se on siitä vihe-
liäinen verotuksen muoto, että se iskee 
kaikkein todennäköisimmin niihin, 
joiden on pakko ajaa kovassa kiireessä 
paljon. Vanhusten kotihoitaja matkal-
la keikalta toiselle? Räps. Kiinteistön-
välittäjä? Räps. Sairaanhoitaja? Räps. 

Räpsyttäminen on muutakin kuin 
verotusta. Se on yksi monista tavoista, 
joiden tavoitteena on vähentää autoi-
lua radikaalisti. Ja lisää on tulossa.

 
LIIKENNEMINISTERIÖN teh-
tävä oli ammoisina aikoina varmis-
taa liikenteen sujuvuus. Nyt päätyö 
on liikenteen estäminen. Liikennettä 
ja ilmastonmuutosta pohtiva työryh-
mä julkaisee 14.9. väliraporttinsa. Tä-
hänastiset linjanvedot ovat olleet vä-
hemmän helliä. Lainaan Ilta-Sanomia, 
joka kiteytti asian hyvin: ”Sitten vuo-
rossa ovatkin jo huhtikuun 2019 edus-
kuntavaalit sekä vaivaisen kymme-
nen vuoden kokoinen aikaikkuna, jossa 
vanhoilla polttomoottoriautoilla kulke-
va Suomi aikoo jollain ihmeen konstil-
la toteuttaa EU:n rajuimpiin kuuluvat 
maantieliikenteen päästövähennykset.”

KANNATTAA kuunnella tarkkaan, 
kun joku sanoo sinulle seuraavan ker-
ran painokkaasti sanan ”ilmaston-
muutos”. Ei sitä lämpimikseen sinulle 
sanota. Se tarkoittaa suomeksi: ”Luo-
vu autostasi”.
 
SAMMAKKO tunnetusti keitetään 
vettä pikku hiljaa kuumentamalla. Sa-
maa tekniikkaa sovelletaan tässäkin. 
Liikenneturvallisuuteen vetoamalla 
rakennetaan mätä kameravalvontajär-
jestelmä, joka saa ihmiset säikkymään, 
ajavatko he hivenen liian lujaa vai ei-
vät. 

VALITETTAVASTI tarkoitus ei ole 
vähentää ylinopeutta, vaan autoja. 

Isän kädestä

EDUSKUNTARYHMÄN puheen-
johtaja Leena Meri vastaili kansalais-
ten kysymyksiin perussuomalaisten 
kyselytunnilla. Monet kysymyksis-
tä koskivat verovaroin rahoitettavaa 
Yleisradiota.

Mitä ajattelet Yleisradiosta?

- Perussuomalaisten eduskunta-
ryhmä on tavannut Ylen toimittajia. 
Olemme esitelleet itsemme ja olem-
me kertoneet puolueesta. Vaikka mei-
hin on suhtauduttu tapaamisissa ihan 
asiallisesti, emme siitä huolimatta ole 
juurikaan päässeet kertomaan ajatuk-
siamme Ylen kanavissa.

- Kun olemme maininneet perus-
suomalaisten heikosta näkyvyydes-
tä eduskunnan kyselytunneilla, niin 
vastaus on ollut se, että kaikki puolu-
eet valittavat siitä. Voidaan kuitenkin 
melko tarkasti osoittaa, että ei meidän 
kannanottoja ole Ylessä paljoa näky-
nyt, Meri sanoo.

Hän toteaa, että vaikka perussuoma-
laisten viesti ei menekään läpi Ylen 
kanavilla, puolueen käytössä on mui-
takin tiedotuskanavia kuten some.

Puolueellista toimintaa

Meri sanoo pohtineensa sitä, onko 
Ylessä käytäntönä se, että perussuo-
malaisia ei kutsuta ohjelmiin tai muu-
tenkaan ei haluta tuoda esille perus-
suomalaisten ajatuksia.

- Jotkut puolueet saavat sen sijaan 
surkeallakin kannatuksella paljon nä-

kyvyyttä, koska ilmeisesti niiden kan-
natusta halutaan nostaa.

- Minua harmittaa se, että monissa 
Ylen keskusteluohjelmissa on aiheita, 
joissa perussuomalaiset olisivat aivan 
vastakkaisella kannalla kuin käsitel-
tävän aiheen kohdalla yleensä ollaan. 
Siitäkään huolimatta meitä ei pyy-
detä mukaan debatoimaan, vaan oh-
jelmaan valitaan yleensä keskustan, 
kokoomuksen tai jonkun muun puo-
lueen edustaja.

Esimerkiksi Meri ottaa kesällä vah-
vasti esillä olleen laittomien maahan-
muuttajien tilanteen, johon perus-
suomalaiset ovat esittäneet selkeitä 
ratkaisuja.

- Ilmeisesti meille ei vain sallita esit-
tää näkemyksiämme julkisuudessa.

Yle-veron aika on ohi

Ylen toiminta rahoitetaan kansalai-
silta kerättävällä Yle-verolla. Meri pi-
tää järjestelyä vanhentuneena ja esit-
tää, että Ylen ohjelmatuotanto tulisi 
siirtää maksukortin taakse.

- Minusta olisi järkevää, että Ylestä 
tehtäisiin maksullinen siten, että ne, 
jotka haluavat seurata Ylen ohjelmia, 
maksavat siitä ja ne, jotka eivät tarvit-
se Yleä, niin heidän ei myöskään tar-
vitsisi maksaa. Hätätiedotteet ja vas-
taavat toki täytyisi edelleen tarjota 
kaikille.

Meren esittämässä uudistukses-
sa Ylen tulot väistämättä laskisivat 
rajusti. Meri näkee tässä kuitenkin 
myös hyviä puolia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohta-
ja Leena Meri ehdottaa, että Yleisradion tuotannosta 
tehtäisiin maksullista siten, että ne jotka haluavat seu-
rata Ylen ohjelmia, maksavat siitä ja ne, jotka eivät näi-
tä ohjelmia tarvitse, vapautetaan kaikista maksuista.

Ylen ohjelmisto maksukortin taakse

Meri vapauttaisi kansalaiset

pakkoverosta
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Ylen ohjelmisto maksukortin taakse
- Yle joutuisi sitten monipuolisem-

min huomioimaan ohjelmatuotan-
nossaan, mitä kansalaiset todella ha-
luavat.

Demarikansanedustaja älähti

Kansalaiset ovat ottaneet Meren 
ehdotuksen innolla vastaan, samaa 
ei voi sanoa demarileiristä. SDP:n 
kansanedustaja Ilkka Kantolan 
mukaan Meren ehdotus on ”raju ja 
käsittämätön irtiotto, joka merkitsisi 
sananvapauden oleellista kaventu-
mista suomalaisessa yhteiskunnas-
sa.” Kantolan näkemyksiä esitteli 
Verkkouutiset.

Meren mielestä Kantolan purkaus 
on vähintäänkin erikoinen.

- Koskaan et muuttua saa. Ei saa 
ehdottaa mitään uutta tai on kum-
mallinen, Meri kirjoittaa Faceboo-
kissa.

- Eikö politiikka ole sitä, että saa 
esittää omia ideoita muilta kysymät-
tä? Vai onko tarkoitus, että olemme 
kaikki samaa mieltä sellaisista asi-
oista, joista SDP haluaa, että ollaan 
samaa mieltä?

Rasti ruutuun 
veroilmoituksessa

Meri pitää Yle-veroa vanhentunee-
na ja esittää, että Ylen ohjelmatuo-
tanto tulisi siirtää maksukortin taak-
se.

- Muutenkin voisi olla enemmän 
vapautta valita mistä maksaa. Esi-
merkiksi tämä olisi toteutettavissa 
niin, että jos haluat maksaa Yle-ve-
roa, niin laitat rastin ruutuun veroil-
moituksessa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

- Yle joutuisi 
huomioimaan  
monipuoli-
semmin, mitä 
kansalaiset 
todella halu-
avat, Leena 
Meri painot-
taa.

“Hätätiedotteet ja 

vastaavat toki 

täytyisi edelleen 

tarjota kaikille.”

Ne maksavat, jotka haluavat

HYVÄNÄ esimerkkinä Jari Ronkainen 
mainitsee Ylen aamu-tv-ohjelman Jälki-
viisaat, jossa Ruotsin hiljattaisia autopa-
loja vihjailtiin ruotsidemokraattien vaa-
litempuksi.

- Ylen omassa strategiassakin puhu-
taan siitä, että tiedonvälityksen tulee 
olla riippumatonta ja tasavertaista. Yllä 
antamani esimerkki on kuitenkin pelk-
kä jäävuoren huippu, eikä edes siel-
tä räikeimmästä päästä. Esimerkiksi 
Yhdysvaltain ja Suomen presidentinvaa-
likampanjoiden tai Brexit-äänestyksen 
aikaan toimittajien kannat eivät jääneet 
epäselviksi.

Tiedon jättäminen 
pois johtaa harhaan

Ronkainen painottaa, että yhteisen ja 
yleisen median tehtävänä tulisi olla tie-
don välittäminen mitään siitä muutta-
matta tai salaamatta.

- En väitä, että Yle antaa väärää tie-
toa, mutta aivan yhtä harhaanjohtavaa 
on jättää tietoa pois. Median tulisi jättää 
mielipiteiden muodostaminen kuulijan 
tai lukijan tehtäväksi.

- Se, että toimittajan oma poliittinen 
kanta näkyy puolueettomaksi julistau-
tuvassa mediassa, on mielestäni silkkaa 
ammattitaidottomuutta. Kun puhutaan 
koko kansan mediasta, ei se voi eikä saa 
muodostua toimittajien omien näkö-

kantojen kautta, Ronkainen sanoo.

Esteettömät palvelut 
Huoltovarmuuskeskukselle

Ronkainen sanoo, että ohjelmiston 
muuttaminen maksulliseksi poistaisi ve-
rorasitteen kansalaisilta ja siirtäisi mak-
sun niille, jotka haluavat Ylen ”tämän-
hetkisestä paatoksesta” nauttia.

- Ylen tehtävä on kuitenkin uutis- ja 
ajankohtaistoimintaa laajempi. Sen tar-
joamat esteettömät palvelut esimerkik-
si näkö- ja kuulovammaisille tuskin selvi-
äisivät kaupallisen maailman tyrskyissä. 
Kuka tämän palvelun tuottaisi ja mak-
saisi? Lisäksi Yle vastaa viestinnän huol-
tovarmuudesta ylläpitämällä tiloja, lait-
teistoa ja henkilöstöä, millä on suuri 
merkitys kriisiaikoja ajatellen.

- Jos tämä saataisiin erotettua Ylen 
muusta tuotannosta, esimerkiksi Huol-
tovarmuuskeskukselle, joka tekisi sopi-
muksen jonkin mediatoimijan kanssa 
kriisitilanteiden hallinnasta, niin mikä-
päs siinä, Ronkainen linjaa.

Negatiivisen palautteen 
määrä on suuri

Ainoa tapa, miten nykyinen malli voi 
Ronkaisen mielestä jatkua, on se, että 
Yle toimii oman strategiansa mukaises-
ti. Sen strategian missioksi on julistettu, 

- Ehdotus on varteenotettava. Tuntuu kummalliselta, että kansalaisilta 
kerätyillä verorahoilla tuotetaan sisältöä, erityisesti uutisia ja ajan-
kohtaisohjelmia, jotka eivät ole tasapuolisia, sanoo perussuomalaisten 
kansanedustaja ja Ylen hallintoneuvoston jäsen Jari Ronkainen.

Ylen hallintoneuvoston jäsen kannattaa ehdotusta: 

että ”Yle vahvistaa suomalaista yhteis-
kuntaa ja kulttuuria.”

- Strategiaan kirjattujen riippumatto-
muuden ja luotettavuuden tulee koskea 
toimittajiakin. Yle seuraa sisäisesti tilas-
toja luotettavuudesta kansan parissa. Ti-
lastot ovat kuitenkin yksi asia, joita voi-
daan lukea itselle mieluisiksi, Ronkainen 
huomauttaa.

- Toinen asia on, että negatiivisen pa-
lautteen määrä on suuri erityisesti räi-
keiden tapausten ollessa esillä. Opera-
tiivisen johdon olisikin syytä astua ulos 
kuplastaan ja katsoa toimintaansa ulko-
puolisen silmin. Vain siten Ylen nykyinen 
toiminta voi kehittyä koko kansaa pal-
velevaksi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Jari Ronkainen

Meri vapauttaisi kansalaiset

pakkoverosta
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– Ihmiset eivät ymmärrä tai hyväksy sitä, 
kuinka turvapaikanhakijoista ja laittomasti 
maassa olevista aiheutuvat, jatkuvasti kasva-
vat menot ovat koko ajan pois vähävaraisten 
tilanteesta, muistuttaa perussuomalaisten 
kyselytunnille osallistunut eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Leena Meri.

PERUSSUOMALAISTEN 
puheenjohtaja Jussi Halla-
aho on esittänyt verohelpo-
tuksia keskituloisille. Mitä 
perussuomalaiset vastaavasti 
tarjoaa pienituloisille tai ko-
konaan työttömille kansalai-
sille ja onko minimitoimeen-
tulon tasossa korjattavaa?

- Perussuomalaisten kan-
nattajissa on hyvin erilaisia 
ihmisiä: pienituloisia, yrittä-
jiä, keskituloisia ja myös suu-
rituloisia, jotka kaikki ovat 
meidän maahanmuutto- ja 
EU-linjauksistamme samaa 
mieltä, perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Leena Meri toteaa.

- Mielestäni politiikassa ei 
kuitenkaan voi ajaa vain yh-
den henkilöryhmän asioi-
ta, vaan meidän täytyy ottaa 
huomioon kaikki suomalaiset 
ja vastata kaikkiin ongelmiin. 
Se on täysin mahdollista te-
kemällä oikeudenmukaista 
politiikkaa.

”Miten piikki 
voi olla auki, 
kun Suomi elää 
jo valmiiksi 
velkarahalla?”

Hallitus varautuu jopa 100 000 

turvapaikanhakijan saapumiseen 

kertarysäyksellä

Maahanmuuton 
kasvavat menot ovat 
pois vähävaraisilta

Perussuomalaiset haluavat 
auttaa niitä, jotka eivät pär-
jää omilla tuloillaan. Perus-
turvan rahoittamiseksi olisi 
kuitenkin olennaista rajoit-
taa humanitaarista maahan-
muuttoa, joka kasvattaa yh-
teiskunnan menoja.

- Me otamme jatkuvasti vas-
taan valtavasti turvapaikan-
hakijoita, ja samalla hallitus 
on kasvattamassa turvapai-
kanhakijoiden määrää turva-
paikkakiintiötä nostamalla. 

Käytännössä se sitten joh-
taa siihen, että meidän netto-
maksumme lisääntyvät, koska 
turvapaikanhakijoina saapu-
vat ihmiset eivät tilastollisesti 
tuota mitään ja he työllistyvät 
hyvin heikosti.

- Perustuslakimme mukaan 
jokaiselle laillisesti maassa 

hyväksy sitä, että turvapai-
kanhakijoista ja laittomas-
ti maassa olevista aiheutuvat, 
jatkuvasti kasvavat menot 
ovat koko ajan pois vähäva-
raisten tilanteesta, Meri sa-
noo.

PS ei halua ottaa 
velkaa maailman 
parantamiseen

Perussuomalaiset ehdotti jo 

olevalle joudutaan antamaan 
samat etuudet. Hallinto-oi-
keus onneksi antoi äsket-
täin päätöksen, jonka mukaan 
laittomasti maassa olevalle 
ei kuulunut pitempiaikainen 
toimeentulo, Meri toteaa.

Perussuomalaiset lähtevät 
siitä, että laittomasti maassa 
olevat tulisi sijoittaa asumis-
keskuksiin, joista he voivat 
palata kotimaihinsa.

- Ihmiset eivät ymmärrä tai 

”Kenen 
ihmisoikeuksia 

tässä nyt 
lopulta punnitaan 

ja kenen 
rahoilla?”

viime syksynä, että pienitu-
loisimmilta poistuisi 50 eu-
ron omavastuu lääkekuluista.

- Se on monille iso raha. Sil-
ti siihen ei löytynyt rahaa. 
Kuitenkin samaan aikaan, nyt 
julkisuudessa olleiden tieto-
jen mukaan piikki on auki sii-
hen, kuinka Suomi varautuu 
jopa 100 000 turvapaikan-
hakijan saapumiseen. Miten 
niin tänne voi yhtäkkiä tulla 
sellainen määrä turvapaikan-
hakijoita, ei kai itsenäiseen 
valtioon voi noin vaan tulla?

- Suomi ottaa tälläkin het-
kellä kaksi miljardia lisää vel-
kaa. Jokainen voi miettiä, 
kuinka paljon tämä on edel-
leen seurausta vuoden 2015 
tilanteesta, jolloin Suomeen 
tuli ennätysmäärä turvapai-
kanhakijoita. Pelkät vastaan-
ottokeskusten kulut olivat 
muistaakseni puoli miljardia 
euroa vuodessa. Suomalais-
ten lääkekulujen kattamisen 
kulut olisivat olleet vain joi-

Turvallisista 
maista ei pidä 
ottaa ketään

PERUSSUOMALAISET 
ovat vaatineet jo pitkään raja-
valvonnan palauttamista.

- Huvittavaa on, että meille 
on aina vakuutettu, että rajat 
eivät mene kiinni, mutta aika 
hyvin rajavalvonta palau-
tettiin, kun Donald Trump 
ja Vladimir Putin tapasi-
vat täällä heinäkuussa, edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Leena Meri huomauttaa.

- Varmaankaan jokaista mil-
limetriä ei pystytä rajalla val-
vomaan niin, etteikö joku 
pääsisi livahtamaan sisään. 

Mutta me voimme silti pan-
na rajavalvonnan päälle ja to-
deta, että turvallisista mais-
ta tänne ei oteta ihmisiä. Jos 
joku siis tulee tänne turvalli-
sesta maasta kuten Ruotsista, 
niin kysymys kuuluu: mihin 
sinä oikein tarvitset turva-
paikkaa?

Poliittinen tahto 
puuttuu muilta 
puolueilta

Kun Mereltä kysytään, onko 
olemassa mitään todellis-

– Jos joku tulee tänne turvallisesta maasta kuten 
Ruotsista, niin kysymys kuuluu: mihin sinä oikein 
tarvitset turvapaikkaa? toteaa rajavalvontaa vaa-
tiva Leena Meri.

ta syytä sille, että rajoille ei 
saada tiukkaa kontrollia, tu-
lee vastaus kuin apteekin hyl-
lyltä:

Leena Meren 
mielestä hal-
litus pelastaa 
maailmaa 
suomalaisten 
kustannuk-
sella.



- Poliittinen tahto.
Meren mielestä niiden, jot-

ka ovat saaneet turvapaikan, 
tulisi ylipäätään integroi-
tua Suomeen eikä niin päin, 
että Suomi muuttuu maahan-
muuttajien vaatimusten mu-
kaiseksi.

- Jos vaikka minä päättäisin 
nyt lähteä Yhdysvaltoihin ja 
sanoisin siellä, että en halua 
puhua englantia, vaan halu-
an kaikkien puhuvan suomea, 
ja vaatisin että nyt on ryhdyt-
tävä noudattamaan suomalai-
sia tapoja, kuten että jouluna 

syödään riisipuuroa ja lisäk-
si ilmoittaisin, että minut pi-
tää kouluttaa ja elättää teidän 
rahoillanne, niin kaikki nau-
raisivat minulle. Tällä taval-
la me valitettavasti Suomessa 
nyt tehdään, Meri ihmettelee.

Iso lasku 
veronmaksajille

Turvapaikanhakijoiden vas-
taanottamisesta ja turvapaik-
kaprosessiin liittyvistä tulon-
siirroista lankeaa vuosittain 
iso lasku veronmaksajille. 

Valtiovarainministeriön ensi 
vuoden budjettiehdotus on 
1,7 miljardia euroa alijäämäi-
nen, joka katetaan ottamalla 
lisää velkaa.

- Jos kuitenkin turvapaik-
kaprosessiin hupenevista ku-
luista tällä hetkellä puhuu, 
niin silloin sanotaan, että olet 
ihmisoikeusvastainen. No, 
kenen ihmisoikeuksia tässä 
nyt lopulta punnitaan ja ke-
nen rahoilla? Meri kysyy.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
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takin kymmeniä miljoonia. Ja 
nämäkö kuluerät eivät muka 
ole vastakkain? Meri kysyy.

Hän korostaa, kuinka perus-
suomalaisen puolueen kes-
keinen arvo on oikeudenmu-
kaisuus.

- Ajattelemme kaikissa pöy-
dissä ensisijaisesti omia kan-
salaisiamme. Me myös jaam-
me vain niitä varoja, mitä 
meillä jo on ja kohdennamme 

Perussuomalaiset 
lähtevät

siitä, että 
laittomasti maassa

olevat tulisi 
sijoittaa asumis-

keskuksiin,
joista he voivat

palata kotimaihinsa.

Ketä kiinnostaa? 
VUOSI sitten 18.8.2017 Turun kauppatorilla tapahtui 
Suomen ensimmäinen jihadistinen terrori-isku. Turun 
kaupunginvaltuusto ei katsonut aiheelliseksi pitää hil-
jaista hetkeä uhrien muistoksi. 

KAUPUNGINVALTUUSTON välinpitämättömyys 
jatkui myös iskun vuosipäivänä, jolloin Turun kau-
punginjohtaja kieltäytyi pitämästä muistotilaisuutta. 
Turun valtuustoryhmät sen sijaan tuomitsivat rasis-
min. Perussuomalaisten valtuustoryhmä tuomitsi ter-
rori-iskun. Turun perussuomalaisten puheenjohta-
ja Kai Sorto totesi keskusteluilmapiirin olevan täysin 
epäterve. 

EPÄTERVE suhtautuminen näkyi myös medias-
sa tuon päivän osalta. Yhtään artikkelia, kolumnia tai 
pääkirjoitusta ei löytynyt, jossa olisi käsitelty islamis-
tisia terrori-iskuja, vaikka tämä Turun isku oli sitä sa-
maa sarjaa kuin mitä muualla Euroopassa on siirto-
laiskriisin 2015 jälkeen nähty. 

SURULLISTA muistopäivää viettämään tulleet kan-
salaiset saivat laskea kukkia jokeen kovan huudon sii-
vittämänä, kun toisella puolella jokea oleva mielen-
osoittajajoukko huuteli natsien vastaisia lauseita. 

VALTAMEDIALLA ja vallassa olevilla poliittisilla ta-
hoilla ei ole kykyä käsitellä mitään ongelmia, jotka liit-
tyvät maahanmuuttoon tai islamiin. Ainoa tapa reagoi-
da on tuomita rasismi ja vihapuhe ja vastustaa natseja. 
Tämä johtaa huomion viemiseen muualle ja lietsoo 
vastakkainasettelua. 

MIKSI turvallisuus ei kiinnosta? Sen tulisi olla valtion 
ydintehtävä. Perussuomalaisten tavoite on nolla pol-
tettua autoa, sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) vas-
tine Ruotsissa palaviin autoihin oli entistä rankempi 
kantaväestön vihapuhesensuuri. Jos et pidä humani-
taarisen massamaahanmuuton seurauksista, kokoo-
mus tukkii suusi. Olisiko aika vaatia digitaalisten oi-
keuksien julistusta tasa-arvon nimissä? 

EU:TA ei voisi vähempää kiinnostaa suomalaisten 
viljelijöiden ahdinko. Suomi lähetti EU-komissiol-
le pyynnön kriisiavusta. MTK:n mukaan kuivuudes-
ta kärsivä maatalous ei ole saamassa tukea Euroopan 
unionilta. EU on maailman suurin kehitysavun anta-
ja, harmi vain, että EU on unohtanut kehittää jäsenval-
tioidensa syrjäytyviä maaseutuja ja ruuan tuotannon 
omavaraisuutta. Suomi joutuu tulevaisuudessa pistä-
mään yhä enemmän varojaan EU:n loputtomaan kas-
saan, saamatta takaisin edes nykyistä määrää. 

MEILLE on uskoteltu, että sote-uudistus on välttä-
mätön. Ei ole. Ainoastaan resurssien lisääminen on 
välttämätöntä. Kyse on arvovalinnoista, haluamme-
ko sijoittaa suomalaisten varat suomalaisille vai soten 
organisaatiouudistuksen myötä vähentää entisestään 
terveyskeskuksia. Suomalainen terveydenhuolto on jo 
hinta-laatusuhteeltaan maailman tehokkainta. 

PERUSSUOMALAISIA kiinnostaa suomalaisten ih-
misoikeudet. Miksi mikään muu puolue kuin perus-
suomalaiset ei enää uskalla tai halua sanoa, että suo-
malainen ensin?

LAURA HUHTASAARI
PERUSSUOMALAISTEN 
1. VARAPUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

ne omalle kansalle. Pyrimme 
työllä ja yrittämisellä myös 
kasvattamaan sitä pottia, että 
voimme jakaa vielä enemmän 
omalle kansalle. Perussuoma-
laiset eivät halua ottaa velkaa 
sitä varten, että voimme pa-
rantaa koko maailman.

Hallituksen veron-
alennuslupaukset 
pelkkää bluffia

Meri moittii myös hallituk-
sen veronalennuslupauk-
sia, jotka on niputettu yhteen 
”haittaverojen” kanssa. Lop-
putulos nostaisi Meren mu-
kaan autoilun, energian ja 
asumisen hintaa eli tosiasias-
sa korottaisi keski- ja pienitu-
loisten verotusta. 

Hallitus on valtiovarainmi-
nisteri Petteri Orpon (kok.) 
suulla ilmoittanut alentavan-
sa tuloverotusta Kiky-sopi-
muksen mukaisesti, mutta 
samalla kiristävänsä ”haitta-

veroja” eli suomeksi sanottu-
na mm. autoilun ja energian 
ja sitä kautta asumisen vero-
tusta. 

- Nämä verot ovat tasavero-
ja ja iskevät kovimmin keski- 
ja pienituloisiin. Veronalen-
nuslupaukset ovat siis pelkkä 
bluffi.

Perussuomalaiset vastusta-
vat näitä korotuksia ja ovat jo 
aiemmin vaatineet polttoai-
neveron ja sähköveron alen-
tamista. 

- Suomalaisille on muun 
muassa tärkeää, että asumis-
ta halpuutetaan. Jotta suoma-
laisilla on jatkossakin varaa 
asua, tarvitaan muun muas-
sa kohtuuhintaista energiaa, 
asumista sekä mahdollisuut-
ta kulkea autolla, Meri muis-
tuttaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

Suomi ottaa 

lisävelkaa 

2 miljardia euroa.
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- Kokoomuksen ja keskustan ilmeisenä 
tavoitteena on luoda Suomeen halpatyö-
reservi polkemaan palkkoja suorittavan 
työn alueella, sanoo perussuomalaisten 
puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

TIEDOTUSVÄLINEET 
ovat kertoneet hallituksen 
aikeista avata suomalaisten 
rahoittamaa sosiaaliturva-
järjestelmää entisestään ul-
komaalaisille. Esimerkiksi 
lapsilisien ja sairausvakuu-
tuksen piiriin pääsisi käytän-
nössä ilman minkäänlaista 
työskentelyehtoa kuka ta-
hansa. 

Sekä kokoomus että keskus-
ta ovat myös vaatineet työ-
voiman saatavuusharkinnan 
lopettamista.

- Mitä on sellainen ”työpe-
räinen” maahanmuutto, jota 
pitää houkutella sosiaali-
turvalla? Siirtotyöläisten si-
jaan hallitus on avaamassa 
ovia siirtotyöttömille, perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Jussi Halla-aho kritisoi.

- Pääministeri Juha Sipi-
lä (kesk.) puhuu jatkuvas-
ti ”huippuosaajista” ja ”asi-
antuntijoista”, joita Suomi 
tarvitsee, mutta todellisuu-
dessa tällaiset ryhmät eivät 
nytkään ole saatavuushar-
kinnan piirissä. Kokoomus ja 
keskusta haluavat vapauttaa 

Mitä se sellainen 
”työperäinen” 
maahanmuutto on, 
jota houkutellaan 
sosiaaliturvalla?

Hallitus hamuaa ulkomaalaista 
työvoimaa - Halla-aho: 

lähinnä kehitysmaista tule-
vien, kouluttamattomien hal-
patyöläisten maahanmuuton, 
Halla-aho kertaa saatavuus-
harkinnasta luopumisen lo-
giikkaa.

Suomalaisten 
sosiaaliturvaa 
ajetaan alas

Kuten perussuomalaiset 
on tuonut esille, kokoomuk-
sen ja keskustan ilmeisenä ta-
voitteena on luoda Suomeen 
halpatyöreservi polkemaan 
palkkoja suorittavan työn alu-
eella. Koska halpatyöläiset ei-
vät elä saamallaan palkalla, 
osa heidän elatuksestaan on 
ulkoistettu veronmaksajalle 
tulonsiirtojen muodossa.

- Tämä puolestaan joh-
taa asteittain sosiaaliturvan 
alasajoon, koska sen rahoi-
tuspohja murenee. Tämäkin 
lienee hallituspuolueiden tie-
toinen tavoite: mitä huonom-
pi sosiaaliturva Suomessa on, 
sitä vähemmän suomalaisella 
duunarilla on mahdollisuuk-
sia vaatia asiallista palkkaa tai 

asiallisia työehtoja, Halla-aho 
huomauttaa.

Suomessa jo nyt 
matala työllisyysaste

Suomessa on länsieuroop-
palaisittain matala työllisyys-
aste. Halla-aho muistuttaa, 
että käyttämätöntä työvoima-
reserviä kyllä riittää, niin suo-
malaista kuin maahanmuut-
tajataustaistakin.

- Työvoimapula, josta elin-
keinoelämä ja sen etuja pal-
veleva hallitus valittavat, joh-
tuu siitä, että työstä ei voida 
tai haluta maksaa kunnollis-
ta palkkaa. Tämä puolestaan 
johtuu osittain siitä, että ve-
roratkaisuillaan ja ympäristö-

politiikallaan hallitus heiken-
tää yritysten mahdollisuutta 
menestyä.

Perussuomalaiset vastus-
tavat halpatyövoiman maa-
hantuonnin vapauttamista 
ja varsinkin avoimen kutsun 
esittämistä suomalaisen sosi-
aaliturvan piiriin. Tällainen 
politiikka ei vastaa edes halli-
tusohjelman kirjausta epäter-
veiden vetovoimatekijöiden 
karsimisesta.

Keskeisten tulija-
ryhmien edustajista 
vain 10-15 % käy töissä

Hallituksen arvioiden mu-
kaan sosiaaliturvan avaami-
nen ulkomaalaisille lisäisi 

kustannuksia noin kahdella 
miljoonalla eurolla.

- Arviolle ei ole uskottavia 
perusteita. Kun kehitysmaa-
maahanmuutto Suomeen to-
den teolla alkoi 1990-luvulla, 
tulijoiden ”arvioitiin” työl-
listyvän muutamassa vuo-

”Työvoimapula, 
josta elinkeinoelämä
ja sen etuja palveleva 

hallitus valittavat,
 johtuu siitä, että 
työstä ei voida tai 

haluta maksaa 
kunnollista palkkaa.”

JULKISUUDESSA puitu Ville Vä-
hämäkeä (ps.) ja Teuvo Hakkarais-
ta (ps.) koskeva asumisasia on edel-
leen selvittelyn kohteena. Kun 
tapaus rävähti julkisuuteen, oli uu-
tisoinnin sävy PS-kansanedusta-
jia kohtaan voimakkaan leimaavaa. 
Molemmat ovat pitäneet kiinni kan-
nastaan, että he ovat vuokranneet 
asunnon vilpittömin mielin.

 Asiaa selvitettäessä on esiin tullut 
useita uusia seikkoja, jotka tukevat 
kansanedustajien kantaa. Esimerkik-
si Oikotie.fi-verkkopalvelussa olleen, 
2013 julkaistun vuokrailmoituksen 
mukaan Taka-Töölön huoneistoa voi 
käyttää ”satunnaisesti asuntona”.

 Kokoomustaustainen vuokraisän-
tä Dennis Pasterstein on tähän saak-
ka väittänyt, että vuokralaisille olisi 

nimenomaisesti ilmoitettu, ettei tila 
sovellu asuinkäyttöön.

 Asiasta kirjoitti 23.8. myös Iltaleh-
ti:  ”Iltalehden haltuunsa saaman 
vuokrailmoituksen mukaan poliisin 
liikenneturvallisuuskeskuksen Den-
nis Pastersteinin omistamaa saunaa 
on vuokrattu tietoisesti ja rakennus-
luvan vastaisesti asuinkäyttöön.”

Selvittely jatkuu.

Vähämäen ja Hakkaraisen asumisasiaan 
lisävalaistusta

“Suomesta halutaan 

tehdä globaali 

sosiaalitoimisto.”
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Suomalaisen duunarin 
elinkustannuksia laskettava

PERUSSUOMALAISTEN 
puheenjohtaja, europarla-
mentaarikko Jussi Halla-
aho haluaa pysäyttää koulut-
tamattoman halpatyövoiman 
tuonnin Suomeen ja nostaa 
suomalaisen työn sille kuulu-
vaan arvoonsa.

- Minun sukupolvelleni 
opetettiin koulussa, että suo-
malainen työ on valtiovallan 
erityissuojeluksessa. Tällai-
seen ajatteluun me perussuo-
malaiset haluamme palata, 
Halla-aho sanoi perussuoma-
laisten Työmiehen tuumaus-
tunnilla.

- Elinkeinoelämä ja lä-
hes kaikki puolueet oikeal-
ta vasemmalle vaativat, että 
EU-alueen ulkopuolelta tu-
levan työvoiman saatavuus-
harkinnasta pitäisi luopua 
seuraavalla vaalikaudella. 
Tosiasiassa kyse on koulutta-
mattomien ihmisten maahan-
tulon vapauttamisesta.

Pienyrittäjille edelly-
tyksiä työllistämiseen

Halla-aho muistuttaa, kuin-
ka hallitus on taputellut itse-
ään selkään työllisyysasteen 
noususta 72 prosenttiin. Vä-
hemmälle huomiolle on kui-
tenkin jäänyt se, että Suomes-
sa on tällä hetkellä 600 000 
työikäistä, joilla ei ole toisen 
asteen tutkintoa.

- Eikö tässä ole riittävästi 
halpatyövoimareserviä ja työ-
sarkaa hallitukselle?

Hän muistuttaa, kuinka 
myös valtion tulonsiirtoihin 
käytettäviä menoja voidaan 
supistaa lisäämällä työllisty-
misen edellytyksiä.

- Se onnistuu tarkastelemal-
la, mistä suomalainen talous 
muodostuu. Meidän on luota-
va puitteet, että pienyrittäjät 
pystyvät kestävästi työllistä-
mään ihmisiä. Pitkällä aika-

Hallitus on taputellut itseään selkään työlli-
syysasteen noususta 72 prosenttiin. Vähem-
mälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että 
Suomessa on tällä hetkellä 600 000 työikäis-
tä, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

dessa ja olevan Suomelle 
lottovoitto. Todellisuudes-
sa keskeisten tulijaryhmien 
työllisyysaste on vuodesta 
ja vuosikymmenestä toiseen 
10–15 %, muistuttaa Hal-
la-aho.

- Pahinta hallituksen ai-
keissa on kuitenkin niiden 
lähettämä viesti: Suomesta 
halutaan tehdä globaali so-
siaalitoimisto ja luokkayh-
teiskunta. Perussuomalais-
ten linja on, että Suomen 
tulee huolehtia ennen kaik-
kea omista kansalaisistaan, 
niin duunareista, yrittäjistä 
kuin muistakin.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

välillä ei ole varaa rahoittaa 
tulonsiirtoja, kenellekään, jos 
meillä ei ole yrittäjiä.

Tehtaan piippu 
Suomessa on ekoteko

Halla-aho painottaa myös 
ympäristön ja ilmaston suoje-
lun olevan tärkeitä asioita.

- Täytyy kuitenkin ymmär-
tää, että haasteet ovat glo-
baaleja, ja niihin pitää vasta-
ta globaalisti. Jos Suomi, tai 
Eurooppa laajemmin, aset-
taa itselleen liian kunnianhi-
moisia, yksipuolisia päästöta-
voitteita, seurauksena on se, 
että tuotanto siirtyy johonkin, 
missä kunnianhimon taso on 
paljon matalampi. Kuten Kii-
naan tai Intiaan.

- Häviäjinä ovat sekä Suomi 
että ilmasto. Voidaankin kär-
jistetysti sanoa, että tehtaan 
piippu Suomessa on ympäris-
töteko. Energian ja polttoai-
neiden hinta on saatava alas, 
jotta Suomen kilpailukyky 
turvataan. Energian hinnal-
la on pyrittävä kompensoi-
maan Suomen kylmää ilmas-
toa, syrjäistä sijaintia ja pitkiä 
etäisyyksiä, Halla-aho toteaa.

Suurin osa 
tuloista menee 
elinkustannuksiin

Halla-ahon mielestä vero-
tuksen pitää tukea työllisyyt-
tä ja kokonaistaloutta.

- Oikein kohdennetut vero-
leikkaukset ovat investointi, 
joka maksaa itseään takaisin. 
Kun keskituloinen ihminen 
saa omasta palkastaan enem-
män käteen, raha siirtyy ku-
lutukseen, joka samalla luo 
työtä etenkin palvelualoille.

- Pienimmissä tuloluokissa 
ongelma ei ole niinkään, tai 
ainakaan yksinomaan siinä, 

että ihmiset tienaavat liian 
vähän, vaan se, että liian suu-
ri osa heidän pienistä tulois-
taan menee asumisen, liik-
kumisen ja ruuan kaltaisiin 
välttämättömyyksiin. 

Elinkustannusten alentami-
nen on keskeisellä sijalla pe-
russuomalaisten tulevissa 
vaaliohjelmissa.

- Pienituloisella mutta työs-
säkäyvällä ihmisellä ei ole va-
raa asua kaupungeissa, koska 
edullisiin asuntoihin majoite-
taan julkisella rahalla asuvia 
maahanmuuttajia. Toisaal-
ta hänellä ei ole varaa kulkea 
töihin kauempaa, koska liik-
kuminen maksaa liikaa. Ja 
sitten valitetaan, että on työ-
voimapula, Halla-aho ihmet-
telee.

Perussuomalainen 
Suomi pitää huolta 
omistaan

Halla-aho tuo esille, kuin-
ka perussuomalaisten peri-
aatteena on, että vain sellais-
ta voidaan jakaa, jota on.

- Jos valtio velkaantuu lä-
hes kahden miljardin euron 

vuosivauhtia nousukaudel-
la, se tarkoittaa, että emme 
elä suu säkkiä myöten. Toi-
nen perussuomalainen peri-
aate on, että sitä kakkua, jota 
jaetaan, pitää myös kasvattaa. 
Kuitenkin vaurautta syntyy 
vain tuottavasta työstä ja yrit-
tämisestä.

Neljän vuoden vaalisyk-
li johtaa Halla-ahon mukaan 
helposti siihen, että puolu-
eet etsivät nopeita ratkaisuja 
raskailla tulonsiirroilla, jotka 
puolestaan pakottavat verot-
tamaan työtä ja yrittämistä 
entistä enemmän.

- Tulonsiirtoja tarvitaan, 
koska perussuomalainen 
Suomi pitää huolta omistaan, 
myös niistä, jotka eivät sii-
hen itse kykene. Ensisijainen 
tavoite pitää kuitenkin olla 
työkykyisten ihmisten tuki-
riippuvuuden vähentämi-
nen. Tämä pienentää julkisen 
vallan menoja, lisää ihmis-
ten hyvinvointia ja on samal-
la kestävää kehitystä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustajat ja si-
vistysvaliokunnan jäsenet Ritva ”Kike” Elomaa 
ja Sami Savio ovat huolissaan suomalaisnuor-
ten tulevista työllisyysnäkymistä ja vaativat 
hallitusta satsaamaan budjettiriihessä erityi-
sesti ammattiin valmistavaan koulutukseen.

- Työurien pirstoutuessa koulutuksen mer-
kitys korostuu ja elinikäisen oppimisen tarve 
lisääntyy. Ammattikoulutuksen lisäksi aikuis- 
ja muuntokoulutus ovat hyväksi havaittu-

ja keinoja parantaa työllisyyttä. Myös niihin 
on syytä panostaa, Elomaa ja Savio muistut-
tavat.

Vaikka työttömyys onkin hitaasti vähenty-
nyt, on yli 200 000 henkilöä yhä vailla työtä. 
Korkeasta työttömyydestä huolimatta halli-
tus on esittänyt toistuvasti huolensa Suomea 
uhkaavasta työvoimapulasta. Perussuoma-
laisedustajien mukaan sen on viimein vastat-
tava maalaamaansa uhkakuvaan järkevällä 

koulutuspolitiikalla.
- Suomalaisille on tarjottava koulutusta var-

sinkin niillä aloilla, joilla työvoiman tarve kas-
vaa jatkossa. Oppilaitoksissa annettavan 
opetuksen ohella erityisesti työpaikoilla an-
nettava oppisopimuskoulutus mahdollistaisi 
työntekijöiden kustannustehokkaan täsmä-
kouluttamisen. Samalla se parantaisi olen-
naisesti työllistymismahdollisuuksia, kansan-
edustajat huomauttavat.

Elomaa ja Savio: Hallitus vastatkoon työvoimapulaan 
suomalaisnuorten koulutuksella

- Perussuoma-
laisten linja on, 
että Suomen
tulee huolehtia 
ennen kaikkea
omista kan-
salaisistaan, 
Jussi Halla-aho 
painottaa.
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Turussa hiljennyttiin muistamaan 18.8. kauppatorilla ta-
pahtuneen terrori-iskun vuosipäivää. Vaikka Turun kau-
punki ei järjestänyt muistotilaisuutta, kävivät Turun 
Perussuomalaiset viemässä kukkia ja kynttilän iskun te-
kopaikalle klo 16, tasan vuosi iskun jälkeen.

Turussa vietettiin terrori-iskun vuosipäivää

TURUN Perussuomalaisten 
hallitus tuomitsee kaupungin 
päättäjien välinpitämättömän 
suhtautumisen terrori-is-
kun vuosipäivään. Kaupunki 
ei järjestänyt hiljaista hetkeä 
eikä muistotilaisuutta, vaan 
yritti lakaista tapahtuneen 
maton alle.

Esimakua välinpitämättö-
myydestä saatiin perussuo-
malaisten mukaan jo viime 
elokuussa, jolloin kaupungin-
valtuustossa ei pidetty hiljais-
ta hetkeä iskun uhreille. 

Päättäjät 
halusivat haudata 
tapahtumat

Perussuomalaiset moittivat 
kaupunginjohtaja Minna Ar-
ven (kok.) toimintaa asias-
sa. Arven mukaan ”traaginen 
rikos tai sen tekijä ei sellais-
ta ansaitse”, vaan kaupunki 
kunnioitti uhreja parhaiten 
työskentelemällä ”turvalli-
suuden, kulttuurien yhteis-
ymmärryksen ja maahan-
muuttajien kotoutumisen 
parantamiseksi”.

- Vaikka päättäjät haluaisi-

vatkin unohtaa elokuun ta-
pahtumat, teko on jäänyt 
historiaan ja suomalaisten 
mieliin, perussuomalaiset 
painottavat.

- Turvallisuusuhkiin, kuten 
terrorismiin ja ääri-islamis-
min huolestuttavan nopeaan 
leviämiseen ei pidä suhtautua 
naiivisti, mutta tällä hetkellä 
koko keskusteluilmapiiri asi-
an ympärillä on täysin epä-
terve. Ei ongelmia voi lakaista 
maton alle loputtomiin, vaan 
tarvitaan ennaltaehkäiseviä ja 
konkreettisia toimia, Turun 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Kai Sorto sanoo.

Turkulaisten 
turvallisuus 
etusijalle

Perussuomalaisten Turun 
valtuustoryhmä on tehnyt vii-
me vuosina lukuisia muu-
tosehdotuksia Turun maa-
hanmuuttopolitiikkaan ja 
esittänyt muun muassa tur-
vakameroiden lisäämistä kes-
kustan alueelle. Päätöksen-
teko on kuitenkin mennyt 
kaupungissa täysin päinvas-

taiseen suuntaan, jopa vii-
mevuotisen terrori-iskun jäl-
keen.

- Esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyslautakunta teki huhti-
kuussa SPR:n kanssa puiteso-
pimuksen laittomasti maas-
sa olevien majoittamisesta 
tavalliseen asuintaloon Va-
rissuolla. Jätimme asiasta 
eriävän mielipiteen sekä sel-
vityspyynnön monista avoi-
mina olevista kysymyksistä, 
toteaa Turun Perussuoma-
laisten 1. varapuheenjohtaja 
Pirjo Lampi.

Turun Perussuomalaiset 
muistuttaa, että hätämajoi-
tuksen järjestäminen sekä 
terveyspalvelujen laajentami-
nen laittomasti maassa ole-
ville uhkaa yhteiskunnan si-
säistä vakautta ja yleistä 
turvallisuustilannetta.

- Näitä houkuttimia ei pidä 
ylläpitää tai lisätä, vaan tur-
kulaisten turvallisuuden tu-
lee olla etusijalla.

Muistotilaisuuksia ja 
mielenosoituksia

Turussa järjestettiin usei-

VUOSI on kulunut siitä, kun 
Suomi sai kokea jotain niin 
järkyttävää, etteivät mitkään 
sanat riitä kertomaan niistä 
surun, tuskan, pelon ja pet-
tymyksen tunteista, joita se 
meissä kaikissa aiheutti, ai-
heutti silloin ja aiheuttaa vie-
lä nyt.

Olemme kokoontuneet 
tänne Turun Aurajoen ran-
taan muistamaan ja kunni-
oittamaan terrori-iskussa 
menehtyneitä viattomia uh-
reja, sekä antamaan hiljaisen 
tukemme uhrien läheisille.

Maailman sanottiin muut-
tuneen, edistyneen, kanso-
jen lähentyneen ja kansal-
listen rajojen hälventyneen, 
eikä sitä muutosta saisi pe-
rua. Niin sanoivat viisaat. 
Minä olisin halunnut pe-
rua, me kaikki olisimme ha-
lunneet perua tuon kehityk-
sen juuri vuosi sitten, vaikka 
edes niiksi muutamaksi mi-
nuutiksi, jolloin koko kan-
samme usko ihmisen hyvyy-
teen päättyi ja pelko pääsi 
hiipimään sydämiimme.

Emme tienneet, mitä maa-
ilman ja maailman kanso-

jen lähentyminen voisi meil-
le tuoda tullessaan. Emme 
tienneet, emme uskoneet, 
vaikka jossain kaukana ja 
ihan lähellä Euroopassa ta-
pahtui ihan vastaavanlai-
sia terrori-iskuja, mutta ne-
hän eivät koskeneet meitä, 
eikä meidän niin turvallisek-
si ja rauhalliseksi väitettyä ja 
meille uskoteltua kotimaa-
tamme. Me kaikki kuvittelim-
me, että olemme voittamat-
tomia ja maailman pahuus ei 
meitä koskettaisi, me olim-
me turvassa ja me olimme 
niin väärässä.

Mitään ei voi perua, mikään 
paha ei mene pois, vaikka 
kuinka silmämme ummis-
tamme ja suumme suljem-
me. Mutta me voimme muis-
taa, muistuttaa ja samalla 
kantaa yhteistä surun taak-
kaa toisiamme tukien, tä-
nään, tässä hetkessä ja tästä 
eteenpäin. Vaikka aika unoh-
taisi uhrimme, me emme 
unohda!

Mauri Peltokangas
kunnanvaltuutettu (ps.), 
Kaustinen

Turun Perussuomalaiset 
pitivät hiljaisen hetken 
terrori-iskun tapahtuma-
paikalla.

Kansallismieliset laskivat 
kukkansa Aurajokeen Tu-
run terrori-iskun uhrien 
muistoksi.

Vaikka aika unohtaisi 
uhrimme, me emme unohda
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Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Im-
monen ja Mika Raatikainen eivät usko, että 
sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) esittä-
mät lähiöpoliisit ratkaisisivat ongelmia, jot-
ka muhivat jo maahanmuuttajapainotteisis-
sa suomalaislähiöissä.

”Suomi kokee tällä menolla 
Ruotsin kohtalon”

Turussa vietettiin terrori-iskun vuosipäivää
Maahanmuutto-ongelmaa ei korjata 

muutamalla kymmenellä lähiöpoliisilla

PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Olli Immo-
nen ei lämpene sisäminis-
teri Kai Mykkäsen (kok.) 
ajatukselle lähiöpoliiseis-
ta. Mykkäsen mielestä on-
gelmalähiöihin sijoitettavat 
kaksikymmentä uutta polii-
sivirkaa ehkäisivät nuorten 
jengiytymistä.

- Sen sijaan, että hallitus 
hoitaisi itse taudin pois päi-
väjärjestyksestä, se pyrkii ai-
noastaan hoitamaan taudin 
oireita. Ongelma on haital-
linen humanitaarinen mas-
samaahanmuutto, josta to-
distettavasti seuraa paljon 
ikäviä asioita eurooppalaisil-
le yhteiskunnille.

Tarve on seurausta 
haitallisesta maahan-
muutosta

Mykkänen uskoo, että esi-
merkiksi Ruotsissa maahan-
muuttajien harrastamaa jen-
giväkivaltaa, mellakointia ja 
autojen polttamisia voitai-
siin estää lähiöpoliisilla.

- Maahanmuutto-ongel-
maa ei korjata muutamalla 
kymmenellä lähiöpoliisilla, 
vaan lopettamalla huma-
nitaarinen massamaahan-
muutto. Tarve lähiöpolii-
seille on suoraa seurausta 
haitallisesta maahanmuutos-
ta, Immonen huomauttaa.

- Näyttää vahvasti siltä, että 
tällä menolla Suomi tulee 
kokemaan Ruotsin kohta-
lon. Sen verran epäloogisesti 
ja ”musta tuntuu” -fiiliksellä 
poliitikot maahanmuuttoasi-
oita maassamme hoitavat.

“Kuulostaa paluulta 
menneisyyteen”

Perussuomalaisten poliisi-
kansanedustaja Mika Raa-
tikainen ottaa kantaa hal-
lituksen sisäiseen riitaan 
poliisien resursseista. Raati-
kainen muistuttaa, että pe-
russuomalaiset ovat jo vuo-
sia vaatineet poliiseille lisää 
resursseja.

- Muun muassa syksyl-
lä 2014 teimme välikysy-
myksen poliisien resurssi-
en riittävyydestä. Nykyinen 
ja edellinen hallituksemme 
eivät ole osoittaneet suurta 
asiantuntemusta näihin asi-
oihin.

- Sisäministeri Kai Myk-
käsen (kok.) esittämä aja-
tus lähiöpoliisista kuulostaa 
paluulta menneisyyteen. Oli-
si tehokkaampaa, että taa-
jamissa näkyisi normaale-
ja poliisipartioita ennen kuin 
olemme tilanteessa, jossa 
se yksinäinen lähiöpoliisi ei 
voi enää edes mennä alueel-
le, josta on muodostunut no-
go-lähiö. Tästä olemme va-

roittaneet useaan otteeseen, 
Raatikainen toteaa.

Suomessa liian 
vähän poliiseja

Raatikainen huomauttaa, 
että Suomessa on edelleen 
väkilukuun suhteutettuna vä-
hemmän poliiseja kuin mel-
kein missä tahansa muussa 
maassa.

- Suomessa on noin 1,2 po-
liisia tuhatta asukasta kohti. 
Keskimääräinen eurooppalai-
nen taso on 2,5 poliisia tuhat-
ta henkilöä kohti. Jotta polii-
seja olisi meillä yhtä paljon 
kuin keskimäärin Euroopas-
sa, se tarkoittaisi yli 7 000 po-
liisin palkkaamista!

Rahaa riittää 
turvapaikanhakijoille 

Sisäministerin mukaan vaa-
timus 800 uudesta poliisista 
tarkoittaisi yli 50 miljoonan 
euron tasokorotusta vuosi-
menoihin. Mykkänen ei näe 
mahdolliseksi 800 poliisin li-
säämistä, kun velkaa otetaan 
tänäkin vuonna.

- Kuitenkin hallitus varau-
tuu 100 000 uuden turvapai-
kanhakijan elämisen rahoit-
tamiseen. Yhtälö on täysin 
vastuuton ja älytön. Miten 
hallitus löytää rahat heille, 
mutta ei poliiseille? ihmette-
lee Raatikainen.

Ääri-ilmiöihin 
varauduttava myös 
Suomessa

Raatikainen olettaa ”jopa 
nykyhallituksen huoman-

neen, mitä Ruotsissa tapah-
tuu”.

- On viisasta varautua jat-
kossa autopaloihin, mella-
kointiin ja muihin ääri-il-
miöihin myös Suomessa. 
Lauantaina 18.8. oli Turun 
terrori-iskun vuosipäivä.

- Valtion perustehtäviin 
kuuluu hoitaa ulkoista ja si-
säistä turvallisuutta. Siksi po-
liisien resursseja tulee lisätä, 
Raatikainen vaatii.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

ta tapahtumia terrori-iskun 
muistopäivänä. Kansallis-
mielisten Liittouma järjes-
ti hiljaisen kulkueen Turun 
Tuomiokirkolta Aurajoelle, 
jossa tehtiin kukkien lasku. 
Muistopuheen piti vahva-
sanaisena puhujana tunnet-
tu perussuomalaisten kaus-
tislainen kuntapoliitikko 
Mauri Peltokangas.

Turun Perussuomalaiset 
kunnioitti uhrien muistoa 
terrori-iskun tapahtuma-
paikalla.

- Murhapaikka oli puomi-
tettu vielä hetkeä aiemmin, 
emmekä tienneet, pääsem-
mekö laskemaan kukat ta-
pahtumapaikalle. Onneksi 
kaupunki antoi edes pie-
nen kädenojennuksen meil-
le, jotka halusimme muistaa. 
Vaikka päättäjät haluavat 
unohtaa, me emme unohda 
tapahtunutta koskaan, ker-
too Turun Perussuomalais-
ten hallituksen jäsen Jyr-
ki Åland.

Mieltään kaupungissa 
osoittivat kansallissosialis-
tinen Pohjoismainen Vasta-
rintaliike PVL sekä sitä vas-
tustava Turku ilman natseja, 
jonka radikaalimpi osasto 
häiriköi äänekkäästi kansal-
lismielisten kukkien laskua.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      TURUN PS

Olli Immonen

Mika Raatikainen

Haittamaa-
hanmuut-
toon liittyviä 
ongelmia ei 
korjata lä-
hiöpoliiseil-
la. Kuvitus-
kuva.
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Perussuomalaisten kansanedustaja 
Ville Tavio ehdottaa, että ulkomaalaisten 
palautuslentoja voitaisiin toteuttaa myös 
kurinalaisina massapalautuksina sotilas-
koneilla.
JURISTIKANSANEDUS-
TAJA Ville Tavion mukaan 
sopiva konetyyppi voisi olla 
ilmavoimien omistama Casa 
C-295M.

- Vaihtoehtoisesti ilmavoi-
mille voitaisiin harkita uut-
ta joukkojenkuljetuskonetta, 
jota hyödynnettäisiin jatku-
vassa palautuslentokäytössä.

- Nykyiset palautuslennot, 
joissa vähintään kaksi poliisi-
miestä saattaa yhtä palautet-
tavaa, ovat poliisiresurssien 
tuhlausta. Lisäksi palautus-
lento hankaloituu siviiliko-
neessa liikaa, jos palautettava 
alkaa käyttäytymään huonos-
ti tai jos ulkopuolinen mat-
kustaja aloittaa protestin, Ta-
vio toteaa.

Lento ei estyisi 
palautettavan 
huutoon

Tavion mielestä sotilas-
koneilla tehtävät massapa-
lautukset olisivat kustan-
nustehokas ja turvallinen 
vaihtoehto. Poliisimiehiä ei 
tarvittaisi saattajiksi yhtä pal-
jon ja järjestyksen ylläpito 
olisi helpompaa. 

- Lento ei estyisi, vaikka pa-
lautettava huutaisi kurkku 
suorana koko lennon, Tavio 
sanoo.

- Olen ollut itsekin ilmavoi-
mien Casan kyydissä, joten 
tiedän sen soveltuvuuden. 
Jos yhteen kohteeseen palau-

IKÄÄNTYVIEN digipalveluopastus on 
pitkälti vapaaehtoistyön varassa. Kun-
nilta tarvittaisiin pikaisesti toimia, jot-
ta kaikkien kansalaisten perusoikeu-
det voivat toteutua. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
Ikäteknologiakeskuksen vuonna 2017 
tekemän kyselyn mukaan yli 75-vuo-
tiaista lähes 70 prosenttia ei ollut kos-
kaan käyttänyt internetiä. 65–74-vuo-

tiaissa osuus oli jo paljon pienempi, 
mutta tässäkin ikäryhmässä kokonaan 
netin ulkopuolelle jäi joka neljäs.

Perussuomalaisten kansanedustaja 
Laura Huhtasaari sanoo, että kunnille 
pitäisi antaa porkkana – erikseen mer-
kitty raha – jolla varmistettaisiin, että 
perusoikeudet toteutuvat myös nii-
den ihmisten kohdalla, joilla ei ole ky-
kyä tai mahdollisuuksia toimia digi-

maailmassa.
- Erilaiset palvelupisteet esimerkik-

si kirjastojen yhteydessä saattaisivat 
olla joidenkin kohdalla avuksi. Tarvit-
semme erilaisia ja yksilöllisiä ratkaisu-
ja. Meidän päättäjien velvollisuus on 
huomioida ikäihmisten tasavertainen 
mahdollisuus toimia yhteiskunnassa. 
Ratkaisuja kyllä löytyy, kun varaamme 
riittävät voimavarat.

Huhtasaari: Kunnille korvamerkittyä rahaa 
ikäihmisten palveluiden takaamiseen

- Edes 
kielteisen 
turvapaik-
kapäätöksen 
saaneita henki-
löitä ei pystytä te-
hokkaasti poistamaan 
maasta. Maahan jääneiden 
työllistyminen on äärimmäi-
sen heikkoa, mikä kasvattaa 
toimeentulotukimenoja, ja 
he syyllistyvät suhteettoman 
usein väkivalta- ja seksuaali-
rikoksiin. Myös terrorismin 
riski kasvaa, kuten Turun ta-
paus vuonna 2017 osoitti, 
Halla-aho huomauttaa.

Veronmaksajille 
miljardiluokan lasku

Halla-aho muistuttaa, 
että pääministeri Juha Si-
pilä (kesk.) esitti syksyllä 
2015 tiedotusvälineissä avoi-
men kutsun tulijoille, ja hal-
litus seisoi tumput suorana, 
kun rajan yli käveli yli 30 000 
pääasiassa irakilaista nuorta 

tettavia olisi riittävä määrä 
kasassa, voitaisiin heidät pa-
lauttaa Casassa, Tavio sanoo.

Tulijat pysäytettävä 
jo rajalla

Samoilla linjoilla on perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Jussi Halla-aho, jonka mie-
lestä seuraavaa Suomeen saa-
puvaa siirtolaisaaltoa ei pidä 
ryhtyä majoittamaan, vaan 
tulijat on pysäytettävä jo ra-
jalla. 

- Siirtolaispaine kolmannes-
ta maailmasta Eurooppaan 
ja Suomeen liittyy väestörä-
jähdykseen Afrikassa ja Lähi-
idässä. Tämä merkitsee sitä, 
että tulijoita riittää niin kau-
an kuin heitä otetaan vastaan. 
Monissa Euroopan maissa 
tämä on ymmärretty Suomea 
paremmin, ja niissä on ryh-
dytty toimiin rajavalvonnan 
parantamiseksi ja maahantu-
losääntöjen kiristämiseksi.

Tavio vaatii palautuslentoja kurinalaisiksi 

miestä. 
- Vastaanottopalveluja tuot-

tavat yritykset rikastuivat, 
mutta veronmaksajalle halli-
tuksen kyvyttömyys ja sinisil-
mäisyys aiheutti miljardiluo-
kan laskun, jota maksetaan 
vielä pitkään.

- Kansainvaellusten ja tur-
vapaikkaturismin salliminen 
ei ratkaise maailman ongel-
mia, mutta se aiheuttaa huo-
mattavaa ja peruuttamaton-
ta taloudellista ja sosiaalista 
tuhoa vastaanottaville maille 
kuten Suomelle. Julkisen val-
lan tulee kantaa vastuuta en-
nen kaikkea suomalaisista ja 
heidän turvallisuudestaan. 
Kun seuraava siirtolaisaalto 
saapuu maamme rajoille, tu-

Kielteisen päätöksen 
saaneet palautettava 
sotilaskoneilla
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PERUSSUOMALAISET Nuoret vastus-
taa jyrkästi puolustusvoimien han-
ketta pakottaa varusmiehet syömään 
pakollisesti kasvisruokaa varusmies-
palveluksensa yhteydessä. Puolustus-
voimat on siirtymässä syksyllä malliin, 
jossa yhtenä päivänä viikossa kahdella 
aterialla ei ole ollenkaan lihaa tarjolla.

- Pakollisen kasvisruoan sijaan ha-
luamme kehittää varusmiesten pal-

veluksessa oloa. Päivärahoja on syytä 
tarkastaa ja kotouttamisraha palaut-
taa. Varusmiehet tekevät arvokasta 
työtä maamme turvallisuuden eteen 
ja on erikoista, että puolustusvoimat 
keskittyy nyt ruokalajeihin, kun sillä ei 
ole varsinaisen päätehtävän - sodan-
ajan joukkojen tuottamisen - kanssa 
mitään tekemistä, vaatii Perussuoma-
laisten Nuorten puheenjohtaja Samu-

li Voutila.
Ruotuväki-lehden vuonna 2017 te-

kemän tutkimuksen mukaan 20 000 
varusmiehestä vain 88 oli kasvissyöjiä. 
Perussuomalaiset Nuoret myös muis-
tuttaa, että armeijan tehtävä ei ole ot-
taa kantaa ilmastonmuutokseen tai 
ruokatrendeihin, vaan puolustaa Suo-
men valtion alueellista koskematto-
muutta.

PS-Nuoret: Varusmiehiä ei tule alistaa 
punavihreälle ideologialle

Maahanmuuttajataustaisia nuoria 
epäillään Ruotsissa yli 120 auton 
tuhopolttamisesta.

Mykkänen avaamassa 
uutta väylää tulijoille?
PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Jari Ronkainen 
epäilee sisäministeri Kai Myk-
käsen (kok.) pisteytysjärjestel-
män tarkoitusperiä. 

Mykkänen väläyttää Austra-
lian ja Kanadankin käyttämää 
ulkomaalaisten pisteytysjär-
jestelmää, jotta Suomeen saa-
taisiin enemmän osaavaa työ-
peräistä maahanmuuttoa.

- Ehdotus on yllättävä otta-
en huomioon, että meillä on 
vähintään 200 000 työtön-
tä aktiivimallin piirissä odot-
tamassa työllistymistä. Lisäksi 
EU-alueen sisäistä työvoiman 
liikkumista ei estä mikään, 

Ronkainen kommentoi.
- Meillä on olemassa jo tar-

veharkinta, jonka puitteissa 
ulkomaalaisia voidaan ottaa 
sellaisiin töihin, joihin suo-
malaista työvoimaa ei löydy. 
Työperäistä tai muunlaista-
kaan maahanmuuttoa ei tar-
vita yhtään enempää ennen 
kuin maassa jo nyt olevat on 
työllistetty tai palautettu ko-
timaihinsa. Lisäksi entisissä-
kin maahanmuuton väylissä 
olisi karsimisen varaa. Varau-
tuminen jopa 100 000 turva-
paikanhakijan vastaanotta-
miseen viestittää kuitenkin 
jotain aivan muuta.

“Koko maa on 
menossa säpäleiksi”

ASIALLA olleet tekijät olivat 
pukeutuneet mustiin, myös 
kasvot peittäviin asuihin. Eri 
puolilla eteläistä valtakuntaa 
paloi tai hajotettiin ensimmäi-
sessä rytäkässä 120 autoa. Sen 
jälkeen roihusi Uppsalassa. 

Poliisi on ottanut kiinni 
epäiltyjä ja rikoksia tutkitaan 
törkeinä tuhopolttoina sekä 
yllytyksenä rikokseen.

Ensimmäisen aallon tuho-
poltoissa oli uutta tekojen 
samanaikaisuus eri puolil-
la maata. Trollhättanin poliisi 
epäileekin, että hyökkäyksistä 
oli sovittu sosiaalisessa medi-
assa. Poliisi tunnisti ja otti kiin-
ni iskujen jälkeen muutaman 
henkilön. Poliisin edustajan 
mukaan palopaikalla oli 30-
40 nuorta, jotka estivät pelas-
tushenkilökuntaa pääsemästä 
sammutustöihin. Nuoret myös 
kivittivät poliiseja.

Iskut olivat suunniteltuja 

Expressen-lehdelle puhunut 
ja tapahtumia vierestä todis-
tanut henkilö piti tekoja har-
kittuina:

Ruotsidemokraattien Åkesson tuhopoltoista:

Ruotsissa jatkuva väkivalta alkaa muistuttaa suunni-
telmallisuudessaan terrorismia. Vain muutama viikko 
sitten henkilöt yrittivät polttaa poliisiaseman ja sen 
jälkeen paloi puolessa Ruotsia. Tekijät ovat osoittautu-
neet maahanmuuttajataustaisiksi.

- Tämä oli varmasti suunnitel-
tu teko, he halusivat saada ai-
kaan niin paljon vahinkoa kuin 
mahdollista. Näin kolme-nel-
jä mustiin pukeutunutta mies-
tä, jotka heittivät polttopulloilla 
autoa. Sitten kuului vain pa-
mahdus ja auto paloi soihtuna.

Aftonbladet-lehden mukaan 
poliisi pidätti myös Göteborgis-
sa useampia henkilöitä tuho-
poltoista epäiltynä. On toden-
näköistä, että pidätyksiä tulee 
lisää.

- Erona aikaisempiin tuhotöi-
hin nyt tapahtumat alkoivat 
monella paikalla samanaikai-
sesti, siinä on täytynyt olla jo-
takin suunnitelmallisuutta ta-
kana, pohtii Göteborgin alueen 
poliisipäällikkö Robert Karlsson. 
Jo aiemmin myös Göteborgin 
poliisi kertoi, että sen tietojen 
mukaan polttoiskut on koordi-
noitu sosiaalisessa mediassa.

Seurausta epäonnistuneesta 
maahanmuuttopolitiikasta

Ruotsidemokraattien puheen-
johtaja Jimmie Åkessonin mu-
kaan vaikuttaa siltä, että polii-

sin eväät eivät yksinkertaisesti 
riitä torjumaan nykyisenkaltais-
ta rikollisuutta. Se ei ole poliisin 
itsensä syy vaan johtuu väärin 
suunnatuista ja liian vähäisistä 
resursseista. 

Åkesson haluaakin apuun lain 
salliessa sotilaat, myös muiden 
EU-maiden poliisivoimien mah-
dollinen tuki rikollisuuden tal-
tuttamiseksi saattaisi olla tar-
peen.

- Ei ole kyse siitä, että muu-
tama kundi polttaa pari autoa. 
Olemme nyt tilanteessa, jossa 
epäonnistuneen maahanmuu-
ton ja väestöryhmien eriytymi-
sen takia koko maa on menos-
sa säpäleiksi. Tämä on isku koko 
yhteiskuntaa vastaan ja se täy-
tyy selvittää pohjamutia myö-
ten. 

- Nykyisellä hallituksella on ol-
lut neljä vuotta aikaa ratkais-
ta ongelma mutta se ei ole saa-
nut mitään aikaan. Nyt on aika 
pistää heidät pihalle, Åkesson 
kommentoi Aftonbladet-leh-
delle.

Ruotsissa käydään valtiopäi-
vävaalit 8. syyskuuta. Ruotside-
mokraateille povataan vaaleis-
sa joko suurimman tai toiseksi 
suurimman puolueen paikkaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

“Nykyiset palautus-

lennot ovat poliisi-

resurssien tuhlausta.”

lijoita ei pidä ryhtyä majoitta-
maan, vaan heidät on pysäy-
tettävä rajalla.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA
      MATTI MATIKAINEN

Palautuksiin sopiva konetyyppi 
voisi olla ilmavoimien omista-
ma Casa C-295M.
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Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen Finnairin ko-
neessa järjestämä häiriköintiperformanssi herätti melkoises-
ti keskustelua. Suomen Uutisten kooste lentohäiriköinnistä 
kertoo karua tarinaa siitä, kuinka sekoilu lentokoneessa voi 
tulla erittäin kalliiksi, johtui se sitten alkoholista, huumeista 
tai jostain muusta syystä.
MAAILMALLA lentoliiken-
teen häirintä on rikos, johon 
suhtaudutaan vakavasti ja jos-
ta voi napsahtaa todella kovat 
rangaistukset ja korvausvaati-
mukset.

Kännykkäfirman 
pomo puri itsensä 
vapaaksi nippusiteistä

Torontosta Pekingiin mat-
kalla ollut Air Canada joutui 
tekemään välilaskun Vancou-
veriin, koska kaksi Black-
berry-kännyköistä tunnetun 
elektroniikkafirman johtoteh-
tävissä työskennellyttä mies-
tä napsi unilääkkeitä ja viinaa 
yhtä aikaa. 

Kohtalokkaan cocktailin 
seurauksena huipputekno-
logian edelläkävijät ryhtyi-
vät räyhäämään niin pahasti, 
että henkilökunta joutui lait-
tamaan heidät nippusiteisiin. 
Tämä ei kuitenkaan lannista-
nut toista teknologiapomois-
ta, vaan hän puri hampaillaan 
muoviset nippusiteet poikki 
päästäkseen vapaaksi.

Lentohäiriköinti voi tulla todella kalliiksi

Lentoyhtiö esitti oikeudessa 
laskun ylimääräisistä kustan-
nuksista, joista 75 475 dollaria 
tuli ylimääräisestä polttoai-
neesta ja 42 000 dollaria mie-
histön palkoista. Räyhääjät 
tuomittiin ensin maksamaan 
lentoyhtiölle 35 878 taalaa per 
nuppi, mutta vetoomusoikeus 
alensi korvauksen 10 528 dol-
lariin, kertoo kanadalaislehti. 
Lisäksi miehet saivat ehdol-
lisen tuomion ja heitä kiellet-
tiin lentämästä Air Canadalla 
enää koskaan.

Hornetit 
saattamaan 
matkustajakonetta

Toisessa tapauksessa kak-
si nuorta ja hyvin humalais-
ta kanadalaisnaista päätti 
vetää oman performanssin-
sa Kuubaan matkalla ollees-
sa koneessa. Naiset polttivat 
koneen vessassa, tappelivat 
keskenään ja latelivat pom-
miuhkauksia siihen malliin, 
että koneen kapteeni päät-
ti kääntyä puolimatkasta ta-

kaisin.
Varmemmaksi vakuudek-

si Pohjois-Amerikan ilma-
puolustuskomentokeskus 
NORAD määräsi kaksi Hor-
net-hävittäjää saattamaan ko-
netta takaisin Torontoon. NO-
RAD oli ilmeisesti huolissaan 
lentokonekaappauksen mah-
dollisuudesta. Hornet CF-18 
-hävittäjän lentotunnin hin-
ta on kohtuulliset 16 750 dol-
laria, joten operaatiossa paloi 

reilusti veronmaksajien raho-
ja. Naiset tuomittiin yhdys-
kuntapalveluun ja sakkoihin 
ja 7 500 dollarin korvauksiin 
lentoyhtiölle.

100 000 dollarin 
korvaukset

Aina kännisekoilijat eivät 
selviä noin pienillä korvauk-
silla. Havaijilta New Yorkiin 
matkalla olleessa koneessa rä-
hinöinyt mies tuomittiin mak-
samaan lentoyhtiölle lähes 
100 000 dollarin korvaukset. 
Ehdolliseen tuomittu mies 
selvisi kuitenkin melko vä-
hällä, sillä maksimirangaistus 
lentoliikenteen häirinnästä on 
Yhdysvaltain lain mukaan 20 
vuotta vankeutta ja 250 000 
dollarin sakot.

Pappi niskoitteli 
kentällä

Vihreiden lainsäädäntösih-
teerin performanssi on tiettä-
västi ensimmäinen kerta Suo-
messa, kun lentomatkustaja 
joudutaan poistamaan ko-
neesta pakkopalautusta vas-
taan protestoimisen takia. 
Palautuksia vastaan on kui-
tenkin osoitettu mieltä aiem-
minkin, mutta niillä kerroil-
la mielenosoittajat eivät ole 
päässeet lähellekään lentoko-
netta.

Suomen Uutiset kertoi huh-

Poliisi tutkii vihreiden lainsäädäntösihteerin toimia

tikuussa, miten helsinkiläinen 
turvapaikka-aktivisti ja pap-
pi niskoitteli poliisia vastaan 
Helsinki-Vantaan lentoken-
tällä viime kesänä järjestetys-
sä mielenosoituksessa. Pappi 
ei noudattanut poliisin käskyä 
poistua terminaalista, joten 
poliisi joutui ottamaan hänet 
kiinni. Tuomioistuin antoi pa-
pille sakkoja.

Jujutsumiehet 
niputtivat häirikön

Myös suomalaiset ovat kän-
nihäiriköineet lentokoneissa. 
Vuosituhannen alkupuolel-
la Finnairin Thaimaan-len-
nolla sattuneessa tapauksessa 
suomalaismies oli sekä on-
gelma että ratkaisu. Viinaa ja 
pillereitä nauttinut, sekavas-
ti käyttäytynyt suomalaismies 
alkoi uhkailla muita matkus-
tajia. Stuertti ei mahtanut iso-
kokoiselle miehelle mitään, 
mutta onneksi koneessa mat-
kustivat myös Auvo Niini-
keto ja Risto Väntär, kak-
si turva-alan ammattilaista ja 
Hokutoryu-jujutsun ykkös-
nimeä.

Niiniketo yritti puhua riehu-
jalle järkeä, mutta humalik-
ko teki sen virheen, että yritti 
tarttua jujutsumestaria kur-
kusta. Tämän jälkeen jujut-
sumiehet niputtivat häirikön 
käsirautoihin ja nippusiteisiin 
ennätysajassa. Perillä odot-

Pennasella 
ei ollut 

protestiin
ryhtyessään 

mitään tietoa
siitä, minne 

ja miksi 
koneessa ollutta 

miestä oltiin 
palauttamassa.

Vihervasemmisto kehottaa sabotoimaan palautuslentoja
VIHERVASEMMISTO on jo pit-
kään kampanjoinut palautus-
lentojen sabotoinnin puolesta. 
Suomen Uutiset on käsitellyt 
useissa jutuissaan sosiaalises-
sa mediassa tapahtuvaa ylly-
tystä, jossa korkeat poliittiset 
toimijat kehottavat tunne-

kuohuun saateltuja ihmisiä la-
kien rikkomiseen. 

Vihreiden puheenjohta-
ja Touko Aallon mukaan ”kan-
salaistottelemattomuus on 
omaa harkintaa käyttäen hy-
väksyttävää”. Kansalaistottele-
mattomuus tarkoittaa tietoista 

lakien rikkomista. On poik-
keuksellista, että keskisuuren 
suomalaisen poliittisen liik-
keen puheenjohtaja yllyttää 
tällaiseen.

Aalto oli myös ensimmäisten 
joukossa suitsuttamassa puo-
lueensa lainsäädäntösihteerin 

lentohäiriköintiperformanssia. 
- Rohkea Aino Pennanen yritti 

estää ihmisen pakkopalautuk-
sen. Huutavien ihmisoikeus-
ongelmien esiin nostaminen 
ei voi olla kiinni vain yksittäis-
ten ihmisten kansalaisrohkeu-
desta.

Häiriköille usein 

sakkoja ja korvaus-

vaatimuksia.
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Lentohäiriköinti voi tulla todella kalliiksi
Palautuslento-
keskustelusta farssi

VERKOSSA kysyttiin, miksi po-
liittisesti herkkää aihetta kom-
mentoimaan otettiin kaksi niin 
samanmielistä henkilöä. Vielä 
enemmän on kummeksuttanut 
se, miksi Yle jätti tyystin mainit-
sematta toisen keskustelijan ak-
tivistitaustan ja esitteli hänet 
neutraalina tutkijana.

Palautuslentoja 
puolustaneita ei kutsuttu

Verkkojulkaisu Päivän Byro-
kraatti kiteytti mielipidevaikut-
tamista koskevassa kirjoituk-
sessaan A-studion keskustelun 
ongelmallisuuden:

- Studioon ei kutsuttu ketään 
laillisuusaatteen puolestapu-
hujaa, joka olisi kertonut, että 
koko turvapaikkajärjestelmä ro-
mahtaa, jos suojelua ei rajata 
sen tarpeessa oleviin, ja jos kiel-
teisiä päätöksiä ei voida panna 
täytäntöön.

- Sen sijaan kameroiden eteen 
tuotiin kaksi samanmielistä: tut-
kijaksi tituleerattu Erna Bod-
ström, joka tunnetaan kuitenkin 
ensisijaisesti Right to Live- ja 
Stop Deportations -liikkeiden 
aktivistina, ja sosiaalietiikan 
professori Jaana Hallamaa, joka 
taas tunnetaan kirkon sisällä 
toimivan liberaalin Tulkaa kaik-
ki -liikkeen aktiivina.

Yle käyttää puolueellisia 
asiantuntijoita

Aktivismissa ei tietenkään si-
nänsä ole mitään pahaa, mutta 
on kohtuutonta, että aatteelli-
sesti erittäin voimakkaasti si-
toutuneelle Bodströmille ei ole 
ohjelmassa opponenttia. Sitä, 
että hänen aktivismitaustas-
taan vaietaan tyystin ja esitel-
lään hänet tutkijana, voidaan 
pitää suoranaisena katsojien 
harhauttamisena.

Bodström vaati kesäkuussa 
2017 hallituksen eroa mielen-
osoituspuheessaan. Hän edus-
ti tilaisuudessa Right to Live 
-yhteisöä. Samassa tilaisuudes-
sa esiintyivät myös muun mu-
assa Stop Deportations, A-ryh-
mä, Refugees Welcome Finland 
-kansalaisverkosto jne. 

Onko kohtuullista esittää näin 
palavasydäminen aktivisti neut-
raalina tutkijana? Nähtävästi 
Ylen mukaan on.

Suomen Uutiset on aiemmin-
kin kysynyt, miksi Yleisradio 
käyttää jatkuvasti puolueellisia 
asiantuntijoita uutislähetyksis-
sään eikä mainitse näiden taus-
toja.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA KUVAKAAPPAUS/YLE

Ylen A-studiossa käsiteltiin vihreiden lainsäädän-
tösihteerin Aino Pennasen toimintaa palautuslen-
nolla. Ohjelman asiantuntijavalinnat ihmetyttivät 
verkkokeskustelijoita. 

ti thaimaalainen poliisi, eikä 
Finnair suostunut enää otta-
maan miestä paluulennolle.

Kakkakepponen
Joskus myös karkotetta-

vat ovat onnistuneet rähinöi-
mään koneessa siihen malliin, 
että palautuslento on joudut-
tu keskeyttämään. Senega-
liin karkotettavaksi määrätty 
mies kannettiin lentokonee-
seen kolmen poliisin voimin. 
Jo koneeseen tullessaan mies 
huusi Ilta-Sanomien mukaan 
miehistölle ja matkustajille: 
”You’re all gonna die! (te kaik-
ki kuolette)”.

Koneessa mies pyysi pääs-
tä vessaan. Vessasta tullessaan 
senegalilainen yllätti polii-
sit täysin syöksymällä heidän 
kimppuunsa molemmat kädet 
täynnä omaa ulostettaan.

Mies saatiin taltutetuksi, 
mutta ulostehyökkäyksen jäl-
keen haju matkustamossa oli 
sietämätön. Senegalilaismies 
sai tahtonsa läpi: lento jou-
duttiin keskeyttämään ja kone 
palasi Suomeen. Mies sai kä-
räjillä seitsemän kuukaut-
ta vankeutta virkamiehen vä-
kivaltaisesta vastustamisesta, 
mutta viimeisten mediatieto-
jen mukaan mies oli vapaalla 
jalalla Suomessa.

Pennasen toiminta 
esitutkintaan

Aino Pennanen halusi es-
tää koneen lähdön kieltäyty-
mällä istumasta ja yritti yl-
lyttää muitakin matkustajia 
yhtymään protestiinsa pak-
kopalautuksia vastaan. Muut 
matkustajat eivät lähteneet 
leikkiin mukaan, ja poliisi 
poisti vihreiden lainsäädän-
tösihteerin koneesta.

Finnairin viestintäpäällikkö 
Varpu Göös kertoi MTV:lle, 

Yle esitteli Oikeus 
elää -aktivistin neutraalina asiantuntijana

Turvapaikan-
hakijoiden kans-
sa hääräävä Erna 
Bodström on Ylen 
mielestä puolueeton 
asiantuntija.

Halla-aho: 
Onko vihreät oikeus-
valtioperiaatteeseen 
sitoutunut puolue?

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho 
kysyi lentohäiriköintikohun 
keskellä, onko Touko Aallon 
johtama puolue sitoutunut 
oikeusvaltioperiaatteeseen. 

- Yksi keskeinen ongelma 
suomalaisessa ja eurooppa-
laisessa turvapaikkajärjestel-
mässä on se, että edes kiel-
teisen päätöksen saaneita 
henkilöitä, jotka eivät siis ole 
turvapaikan tarpeessa, ei saa-
da tehokkaasti poistettua 
maasta. Syitä tähän on usei-
ta, ja tämä tosiseikka ruokkii 
turvapaikkajärjestelmän hy-
väksikäyttöä. Tämä puoles-
taan syö koko järjestelmän 
uskottavuutta kansalaisten 
silmissä.

- Oikeusvaltiossa viranomai-
set tulkitsevat ja panevat täy-
täntöön eduskunnan säätä-
miä lakeja. On oikeusvaltion 
kannalta sietämätöntä, jos 
jotkin ryhmittymät nosta-
vat itsensä lakien yläpuolelle 

ja katsovat oikeudekseen va-
lita, mitä lakeja, viranomais-
päätöksiä tai tuomioistuimen 
ratkaisuja ne kunnioittavat. 
Erityisen vaarallista on, jos 
vaikutusvaltaisessa asemas-
sa olevat henkilöt syyllistyvät 
tällaisen mielivallan lietsomi-
seen, Halla-aho painotti.

Halla-ahon mielestä polii-
si ja lentokapteeni toimivat 
Pennasen koneesta poistaes-
saan juuri oikealla tavalla. 

- Jos vihreät ovat sitä miel-
tä, että ketään ei saa poistaa 
maasta, heidän tulee pyrkiä 
muuttamaan lakeja, ei rikko-
maan niitä.

- Viranomaisten ja eduskun-
nan puhemiehen pitäisi va-
kavasti tutkia, ovatko vihreät 
parlamentaariseen vaikutta-
miseen ja oikeusvaltioperi-
aatteeseen sitoutunut puolue 
vai ulkoparlamentaarista toi-
mintaa harjoittava ja laitto-
muuteen kannustava vasta-
rintaliike ja äärijärjestö.

Häiriköille usein 

sakkoja ja korvaus-

vaatimuksia.

että kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun matkustaja joudu-
taan poistamaan koneesta, 
koska tämä protestoi pakko-
palautusta vastaan.

Pennasella ei ollut protes-
tiin ryhtyessään mitään tietoa 
siitä, minne ja miksi konees-
sa ollutta miestä oltiin palaut-
tamassa. Kyseessä saattoi olla 
kielteisen päätöksen saanut 

turvapaikanhakija tai rikos-
ten takia Suomesta karkotet-
tava ulkomaalainen. Mitään 
varmaa tietoa tästä asiasta ei 
ole, koska viranomaiset eivät 
lain mukaan voi kommentoida 
näitä asioita.

Aamulehti kertoi, että kar-
kotuksia vastustavan Stop De-
portations -verkoston mukaan 
kyseessä olisi ollut irakilais-

mies, joka palautettiin Bas-
raan. Turvapaikka-aktivistien 
verkoston mukaan irakilais-
mies kertoo olleensa yli kolme 
kuukautta Joutsenon säilöön-
ottoyksikössä. Tämä viittaisi 
siihen, että hänet on karkotet-
tu vakavien rikosten takia.

Itä-Uudenmaan poliisilai-
tos kertoo aloittavansa esitut-
kinnan Pennasen toiminnasta. 

Tässä vaiheessa asiaa tutki-
taan rikosnimikkeillä ilmai-
lurikkomus ja haitanteko vir-
kamiehelle. Rikosnimikkeet 
saattavat tarkentua esitutkin-
nan aikana.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      YOUTUBE/KUVAKAAPPAUS
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Peltikatto on kesähelteellä polttavan 
kuuma työpaikka. Vihtiläinen yrittäjä 
Veli-Matti Laitinen on kohta 30 vuotta 
kiipeillyt työkseen katoilla. 
VIHTILÄISEN Veli-Pekka 
Laitisen peltisepänliike pe-
rustettiin juuri 90-luvun suu-
ren laman alla, ja kattotyöt 
olivat mukana valikoimassa 
alusta lähtien. Kattoremon-
teille riittää yhä reilusti ky-
syntää, vaikkei Laitinen ole 
niitä enää pahemmin mainos-
tanutkaan.

Lama iski nuoreen yrityk-
seen toden teolla, koska ra-
kennustoiminta romahti ja 
valtiokin pisti kaikki hank-
keet seis. Laitinen ja alussa 
mukana ollut liikekumppani 
eivät olleet vielä ehtineet saa-
da laajaa asiakaspohjaa, jo-
ten alku oli todella hankalaa, 
mutta rauhallisesti puurtaen 
siitä selvittiin.

- Onneksi en ottanut ulko-
maanvelkaa, Laitinen toteaa. 
Hän kertoo nähneensä mo-
nen tutun yrityksen menevän 
nurin devalvaation ja korkei-
den korkojen loukussa.

Nyt yrityksen toiminta on jo 
vakiintunutta. Palveluvalikoi-
maan kuuluvat kaikki pelti-
työt. Urakoita riittää sopivasti 
ja työntekijämäärä vaihtelee 
kahden ja viiden hengen vä-
lillä, eli pienyrittäjyydestä on 
kysymys. 

Aito saumakatto 
on ikuinen

Laitinen kertoo, että katto-
peltien pinnoitteet ovat 30 
vuoden aikana kehittyneet 
paljon. Enää pinnoitteet eivät 
vaihda väriään eivätkä kuo-
riudu pois. Kaikkein paras on 
kuitenkin perinteinen sau-
mattu peltikatto.

- Aito saumakatto kestää. 
Sitä ei tarvitse ikinä vaihtaa, 
kunhan muistaa huoltaa, Lai-
tinen sanoo.

30 vuotta katolla

tinen pitää alati lisääntyvää 
byrokratiaa. Osana harmaan 
ja pimeän työvoiman vas-
taista taistelua verottaja vaa-
tii rakennusalalla toimivilta 
yrityksiltä yksityiskohtai-
sia urakka- ja työntekijätieto-
ja, jos sopimuksen arvo ilman 
arvonlisäveroa ylittää 15 000 
euroa. Verottaja haluaa tark-
kaan tietää, keitä työmaalla 
työskentelee ja kaikkien tun-
nit. Lomakkeiden täyttele-
miseen kuluu yrittäjältä pal-
jon aikaa. 

- Hyvä että valvotaan, mut-
ta mieluummin senkin ajan 
käyttäisi oikean työn tekemi-
seen, Laitinen puuskahtaa.

Valvonnan ja byrokratian li-
sääntyminen liittyy osittain 
ulkomaisen työvoiman tuloon 
Suomen rakennustyömaille.

Ensiyrittämällä 
valtuustoon

Laitinen kertoo harkin-
neensa politiikkaan mukaan 
lähtemistä jo parikymppise-
nä, mutta aikaa vierähti reilut 

Suomalaisen yrittäjän tarina 

Saumatun peltikaton teke-
minen on kuitenkin osaamis-
ta vaativaa ammattityötä, ja 
osaajista on nyt pulaa.

Osaavista 
tekijöistä pulaa

Suurin ongelma alalla on 
Laitisen mukaan osaavien 
työntekijöiden puute. Hantti-
miehiä kyllä löytyy, mutta to-
dellisia ammattilaisia on liian 
vähän. Oppisopimuskoulutus 
ja työssäoppiminenkaan eivät 
Laitisen mukaan ole yrittäjän 
kannalta aina välttämättä hy-
viä vaihtoehtoja. 

- Saumakattohommissa 
on vähän sellaista, että yh-
den kun saat opetettua niin 
se pistää jo oman firman pys-
tyyn, Laitinen naurahtaa.

Oppisopimuskoulutusta voi-
si Laitisen mielestä kehittää 
niin, että yrittäjälle maksetta-
vaa korvausta lisättäisiin rei-
lusti ja oppilaitoksen osuutta 
vähennettäisiin.

- Pääosa koulutuksesta ta-
pahtuu yrityksessä ja oppi-
sopimuskoulutus vaatii yri-
tykseltä jatkuvaa resurssia, 
mutta oppilaitoksessa käy-
dään vuodessa vain muuta-
mia viikkoja, joten korvauk-
senkin pitäisi olla samassa 
suhteessa, Laitinen selittää.

Aktiivimalli on turhaa 
juoksuttamista

Aktiivimallia Laitinen pitää 
turhana juoksuttamisena. Tu-
kityöllistäminen on hyvä sel-
laisille, jotka eivät muuten 
työllistyisi, mutta sekään ei 
ratkaise osaajapulaa.

Ensimmäisen ulkopuolisen 
työntekijän palkkaaminen 
on jokaiselle yrittäjälle valta-

va riski. 
- Voi olla, että koeaika me-

nee hyvin, mutta sen jälkeen 
ei menekään, Laitinen sanoo.

Hän helpottaisi ensimmäi-
sen työntekijän palkkaamis-
ta esimerkiksi sillä, että val-
tio alentaisi työn sivukuluja 
vaikkapa ensimmäisen vuo-
den ajaksi.

Viron malli verotukseen

Suomen yritysverotusta Lai-

tinen ei pidä kohtuuttomana. 
Yhteisövero alkaa hänen mu-
kaansa olla sopivalla tasol-
la, joten se ei ole este yrittä-
miselle. Viron malli olisi silti 
vieläkin parempi, koska siellä 
yhteisövero maksetaan vas-
ta kun rahat otetaan ulos fir-
masta, mikä tukee yrityksen 
laajentamista kassavirralla ja 
vähentää ulkoisen rahoituk-
sen tarvetta.

Verotusta paljon suurempa-
na esteenä yrittämiselle Lai-

PERUSSUOMALAISET näkevät, että 
pien- ja perheviljelmän toiminta-
edellytykset on turvattava koko Suo-
messa.

- Katsomme, että maatalousväes-
tön tulotason on vastattava yleistä 
tulokehitystä. Huomenna alkavassa 
hallituksen budjettiriihessä keskus-
tavetoisella hallituksella on näytön 
paikka, sanovat sekä maa- ja metsä-
talousvaliokunnassa vaikuttava kan-
sanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa että 

ympäristövaliokunnassa vaikutta-
vat kansanedustajat Olli Immonen ja 
Rami Lehto.

Hallitus on hyväksymässä viljelijöi-
den aseman heikennyksiä myös EU:n 
kautta.

- Kun britit lähtevät brexitin myö-
tä, Suomen nettomaksuosuus EU:lle 
kasvaa entisestään, mutta maatalou-
den tuet heikkenevät. Emme voi kä-
sittää tällaista nöyristelyä EU:n suun-
taan.

- Lähtökohtaisesti on todettava, 
että maatalouden ahdinko on pa-
hentunut vuosien myötä. Tähän on 
valitettavasti osittain syynä se asen-
ne, ettei koko Suomea tarvitse pitää 
asuttuna tai että Suomen ei tarvitse 
tuottaa itse ruokaansa, jos voimme 
tuottaa sitä halvemmalla muualta. 
Tähän asenteeseen me perussuoma-
laiset haluamme muutoksen. Nähtä-
väksi jää, haluaako samaa keskusta-
vetoinen hallituskin, Elomaa toteaa.

Viljelijöiden toimintaedellytykset turvattava

Peltikatto on kesähelteellä 
polttavan kuuma työmaa. 
Veli-Matti Laitinen asentaa 
piipun pellitystä remontti-
kohteen katolle Lohjalla.

Syöksytorven asennus ammattilaisen ottein.
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parikymmentä vuotta, ennen 
kuin hän lähti kuntavaaleihin 
2012 perussuomalaisten eh-
dokkaana. 

Laitinen helpottaisi 
ensimmäisen työntekijän 
palkkaamista
esimerkiksi sillä, 
että valtio alentaisi 
työn sivukuluja 
vaikkapa ensimmäisen 
vuoden ajaksi.

saatan päästä läpi rimaa hi-
poen ja pääsinkin, Laitinen 
kertoo. 

- Politiikka imaisikin sit-
ten mukaansa kunnolla ja to-
reilla ja muissa tapahtumissa 
on tullut aktiivisesti pyörit-
tyä. Viime kuntavaaleissa toi-
min Vihdissä vaalipäällik-
könä ja panostin omaankin 
kampanjaan kunnolla, Laiti-
nen jatkaa.

Vaalit menivät Vihdin pe-
russuomalaisten ja Laitisen 
itsensä osalta hyvin. Vaalime-
nestyksen myötä Laitinen is-
tuu nyt kunnanhallituksessa.

- Se on ollut mielenkiintois-
ta aikaa. Oikein verkostoitu-
malla ja hyvällä yhteistyöllä 
kaikkia asioita on mahdollis-
ta viedä eteenpäin, Laitinen 
kertoo.

Vain maahan-
muuttopolitiikassa 
ei järkipuhetta 
kuunnella

On kuitenkin yksi asia, jos-
sa politiikan ja päätöksenteon 
normaalit säännöt eivät päde. 

- Pakolaisten ja turvapai-
kanhakijoiden ottaminen 
on asia, jossa kustannuslas-
kelmat, työllistymistilastot, 
turvallisuusuhat ja kotout-
tamisen ongelmat eivät pal-
joa paina. Porukkaa otetaan 
edellä mainituista ongelmis-
ta välittämättä, pelkällä tun-
nepohjalla ja jätetään maail-
manparannus sitten tulevien 
sukupolvien maksettavaksi, 
Laitinen sanoo.

Tosin maahanmuuttokriit-
tisyys on Suomessakin kas-
vamassa. Laitinen uskoo, että 
muut puolueet joutuvat jat-
kossa miettimään  linjaansa ja 
tulevat pikkuhiljaa joissakin 
asioissa perussuomalaisten 
linjoille äänestäjien toivossa.

- Seuraavat eduskuntavaa-
lit määrittelevät, mihin Suo-
mea ollaan viemässä. Pelkona 
onkin, että mihin mennään, 
jos demarit ja vihreät ovat 
puikoissa. Olen itse asettu-
nut ehdokkaaksi eduskunta-
vaaleihin ja toivon, että saam-
me kunnon kannatuksen ja 
mahdollisuuden estää Ruot-
sin kaltainen katastrofi, Laiti-
nen kertoo.

■ TEKSTI JA KUVAT 
      SUOMEN UUTISET

YMPÄRISTÖN tila on tänä päivänä monil-
le suuri huolenaihe. Erityisesti keskuste-
lua ovat herättäneet muovisaasteet maail-
man merissä.

- Varmasti ketä tahansa järkyttävät koko-
naisten valtioiden kokoiset muovilautat, 
mutta ongelmaa kannattaa lähestyä järki-
peräisestä näkökulmasta. On tunnustetta-
va tosiseikat ja ymmärrettävä oma osuu-
temme oikeassa mittasuhteessa, kirjoittaa 
perussuomalaisten kansanedustaja Jani 
Mäkelä.

- Maailman jäteongelmat eivät ratkea, 
jos Suomessa käytäisiin tunteenomai-
sesti kieltämään muovipusseja tai mui-
ta yksittäisiä tuotteita. Meillä on hyvä jät-
teenkäsittely ja kierrätys; muovia päätyy 
luontoon enemmänkin ihmisten piittaa-
mattomuuden takia. Tässä on siis asen-
teisiin vaikuttamisen paikka ja kierrätys-
pisteitä olisi saatava entistä useampien 
ulottuville.

Mäkelä muistuttaa, että jätettä on mah-
dollista hyödyntää ympäristöteknologian 

keinoin. Hänen mielestään Suomessa tar-
vitaan kansallisen edun mukaista ympäris-
töpolitiikkaa.

- Suomi elää luonnonvaroistaan ja niitä 
tulee hyödyntää – työpaikkoja sekä vien-
titeollisuuden tuloja tarvitaan. Tämä tu-
lee toteuttaa oikein mitoitettujen suojelu-
toimien rajoittamana, sillä kukaan ei halua 
elää saasteiden keskellä. Ympäristö on 
kaikkien asia, sitä ei voi jättää ekointoilijoi-
den vastuulle.

Viljelijöiden toimintaedellytykset turvattava Mäkelä: Ympäristöä ei voi jättää ekointoilijoiden vastuulle

Pitkästä työurasta 
pitäisi palkita 
paremmin

KANSALAISET kokevat epäoi-
keudenmukaisuutta pienistä 
työeläkkeistä. Monet ovat pet-
tyneitä, koska erilaisia etuuksia 
hakevilla maahanmuuttajilla 
on tukenaan vahva edunval-
vontajoukko, mutta samaan ai-
kaan moni pitkän työuran pie-
nillä tuloilla tehnyt henkilö 
kituuttaa eläkeiässä.

- Olen saanut paljon tällaista 
palautetta iäkkäämmiltä henki-
löiltä, jotka ovat todellakin teh-
neet pitkän työuran. Osa on 
ollut ehkä välillä kotona ja hei-
dän eläkekertymänsä on ko-
vin pieni. He kokevat epäoi-
keudenmukaiseksi sen, että 
ovat tehneet koko ikänsä töi-
tä, mutta sitten he eivät kui-
tenkaan saa kuin ehkä satasen, 
pari enemmän kuin sellainen 
henkilö, joka ei ole tehnyt töi-
tä. Minunkin mielestäni se on 
epäoikeudenmukaista, sanoo 
perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Lee-
na Meri.

Pienempiin eläkkeisiin lisää

Perussuomalaiset on esittä-
nyt eduskunnassa työeläkkei-
den indeksikorotuksen palaut-
tamista.

- Olemme esittäneet, että las-
kettaisiin, mikä olisi indeksin 
palauttamisen vaikutus pieni- 
ja keskituloisten eläkkeensaa-
jien tuloluokassa, mutta suu-
rimpiin eläkkeisiin ei tarvitsisi 
koskea.

- Tapasin muutama vuosi sit-
ten Laura Huhtasaaren kanssa 
työeläkelaitoksen edustajia, jol-
loin kysyin, onko tällaista kos-
kaan laskettu ja sain vastauk-
seksi, että ei ole. He kehottivat 
myös miettimään kansaneläk-
keen nostamista, Meri kertoo.

Työnteosta palkittava

Hänen mielestään meidän pi-
täisi kuitenkin pystyä palkitse-
maan enemmän siitä, jos hen-
kilö on tehnyt työtä, koska hän 
on samalla rakentanut yhteis-
kuntaa ja tuonut oman korten-
sa kekoon.

- Toisaalta, joillakin on voinut 
olla sellainen tilanne, että he 
eivät ole voineet mennä töihin 
tai he ovat olleet kotona hoita-
massa lapsia, kyllähän heillekin 
toisaalta kuuluu minimieläke, 
Meri sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

PS kannattaa korotusta pieni- ja 
keskituloisten työeläkkeisiin 

Pitkän työuran tehneet eläkeläiset kokevat epäoikeu-
denmukaiseksi sen, että koko ikänsä työtä tehneet saa-
vat vain satasen, pari enemmän eläkettä kuin sellaiset 
henkilöt, jotka eivät ole olleet työelämässä.

- Vaalityö jäi käytännössä 
tekemättä, koska ajattelin lä-
hes koko ikäni Vihdissä asu-
neena, että jos kannatusta on, 

Perussuomalaiset helpottaisivat 
yrittäjäksi ryhtymistä

PERUSSUOMALAISET esitti-
vät tämän vuoden vaihtoeh-
tobudjetissaan panostuksia 
yrittäjyyteen, työllisyyteen ja 
koulutukseen. Perussuoma-
laiset haluaa parantaa yrittä-
jyyden edellytyksiä ja helpot-
taa yrittäjäksi ryhtymistä. 

- Haluammekin luoda työti-
limallin, joka vapauttaa aloit-
tavan yksinyrittäjän työllis-
tävästä byrokratiasta. Lisäksi 
yrittäjät saavat apua muun 
muassa arvonlisäverovelvolli-
suuden alarajan nostamisesta 
ja kotitalousvähennyksen ko-
rottamisesta.

Työllisyys paranee sääntelyn 
purkamisella, pitkäaikaistyöt-

tömien ja vajaakuntoisten 
työllisyysohjelmalla, matkai-
lunedistämispaketilla ja oppi-
sopimuskoulutuksen mestari-
kisälli-mallilla. 

- Lisäksi helpottaisimme 
maatalouden ahdinkoa luo-
malla satovahinkovakuutus-
rahaston ja tukemalla lomi-
tusta.

Koulutukseen ja tutkimuk-
seen perussuomalaiset an-
taisivat tukea muun muassa 
ammatillisen- ja korkeakou-
lutuksen lisäresursointiin. Pe-
russuomalaiset myös pie-
nentäisivät ryhmäkokoja ja 
laajentaisivat vapaaehtoista 
kielivalintaa.
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Ken on maassa kaikkein liberaalein? Vihreät rakastavat 
määritellä itsensä liberaaleiksi, ja heidän viholliskuvanaan 
on epäliberaaleiksi mielletyt perussuomalaiset. Tällainen 
mediankin pönkittämä mielikuvamaailma ei vastaa todel-
lisuutta, kävi ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n 
teettämästä kyselytutkimuksesta. 
EVA:n vuoden 2018 Arvo- 
ja asennetutkimukseen poh-
jautuvasta liberalismimitta-
uksesta käy ilmi, että Rkp:n, 
kokoomuksen, vihreiden ja 
perussuomalaisten kannat-
tajat ovat liberaalimpia kuin 
suomalaiset keskimäärin, kir-
joittaa EVAn tutkimuspääl-
likkö Ilkka Haavisto EVA:n 
sivustolla.

Liberalismimittaus paljas-
taa myös, että miehet kannat-
tavat keskimäärin laajemmin 
erilaisten yksilönvapauksien 
lisäämistä kuin naiset.

Arvo- ja asennetutkimuk-
sessa kysyttiin 21 eri asian tai 
elämänalueen kohdalla, onko 

niillä vapautta liian vähän, 
sopivasti vai liikaa.

Tutkimuksessa otettiin mu-
kaan 12 selvimmin mielipitei-
tä jakavaa asiaa. Faktoriana-
lyysissä näistä kiteytyi neljä 
vapauden ulottuvuutta, joi-
hin eri väestöryhmät suhtau-
tuvat eri tavoin. Nämä ovat 
sananvapaus, identiteetin va-
paus, talouden vapaus ja va-
paus holhouksesta.

Vihreät tukevat 
identiteetin vapautta

Vihreiden äänestäjät tukivat 
voimakkaasti ”identiteetin 
vapautta”, joka käytännös-

sä tarkoitti sukupuolivä-
hemmistöjen, kulttuurien ja 
taiteen vapauksia. Perussuo-
malaisten kannattajien tuki 
oli identiteetin vapaudelle al-
haisin, vaikka perussuomalai-
set muuten ovat mittarin li-
beraaleimmassa päässä.

Tutkimuksen tekijöiden 
mukaan liberalismin ytimes-
sä on usko siihen, että jo-
kainen tietää parhaiten itse, 
mikä hänelle on parhaak-
si. Yksilön vapauksien vaali-
minen johtaa myös koko yh-
teiskunnan edistykseen ja 
menestykseen. Politiikassa li-
beraalit ajattelevat, että val-
lan hajauttaminen on sen 

Vihreät ja perus-
suomalaiset yhtä 
liberaaleja – mutta 
aivan eri tavalla

Kreikan pelastusohjelma päättyi, 
mutta ongelmia ei ole ratkaistu

EUROALUEEN kummallisuuk-
siin kuuluu, että mitään ei saa-
da kestävästi ratkaistua, ja aina 
kaikki vaikeudet ovat muka ta-
kana, vaikka ne ovat todellisuu-
dessa vasta edessä.

Kreikka on virallisesti pääs-
syt pelastusohjelmastaan ulos 
20. elokuuta 2018. Sen olisi pi-
tänyt olla ensimmäinen päivä, 
kun ”Kreikka seisoo omilla ja-
loillaan”, ja ”tulevaisuus on va-
loisa”. Oikein ”valoa näkyy tun-
nelin päässä”.

Ennen pelastusohjelman lop-
pumista euroalueen valtiova-
rainministerit laativat Kreikalle 
viime kesäkuussa velkahelpo-

tuksen. Euromaat siirsivät Krei-
kan velkojen eräpäivää kauas 
tulevaisuuteen ja myönsivät sa-
malla kymmenen vuoden kor-
ko- ja lyhennysvapaan jakson. 
Samalla myönnettiin vielä vii-
meinen tukierä, jonka turvin 
Kreikka tulee toimeen jonkin  
aikaa.

Kreikan ei siis muutamaan 
vuoteen tarvitse murehtia 
lainalyhennyksistä tai lainojen 
koroista, eikä myöskään kiireh-
tiä lainamarkkinoille.

Velkahelpotuksessa lainojen 
kokonaissumma pysyy ennal-
laan. Voidaan siis teeskennellä, 
että Kreikkaa luotottaneet eu-

romaat eivät ole hävinneet mi-
tään, ja että lainatut rahat saa-
daan sitten joskus myöhemmin 
takaisin. Niin varmaan.

Ensinnäkin, tarjoamalla mata-
lakorkoista lainaa, ja myöhem-
min pidentämällä sen laina-ai-
kaa ja myöntämällä korko- ja 
lyhennysvapaata, on tehty tap-
piota. Jos joku on eri mieltä, 
niin ei muuta kuin vaan omal-
le pankinjohtajalle kertomaan, 
että asuntolaina pitää muuttaa 
satavuotiseksi, korkoja ei enää 
saa periä ja samalla pitää saada 
lyhennysvapaa. Tietenkin se on 
tappiota luotonantajalle.

Toiseksi, Kreikka on jo tehty-

Taloustoimittaja Juhani Huopainen ei lämpene vakuutteluille siitä, että Krei-
kan ongelmat olisivat takana päin. Huopaisen mukaan käytännössä kaikki 
kansantaloustieteilijät, jotka eivät ole poliittisessa ohjauksessa, kertovat 
kantanaan, ettei Kreikan ongelmaa ole ratkaistu. 

EVA:n arvotutkimus löysi yhdistäviä tekijöitä:

Lainattuja rahoja tuskin nähdään koskaan jen velkahelpotustenkin jälkeen 
velkakestävä hyvin epärealisti-
silla odotuksilla. Budjettiylijää-
män ennen korkomenoja pitäi-
si olla 3,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen 2018-
2022 ja sen jälkeen 2,2 prosent-
tia 2023-2060.

Verotulot eivät 
päätä huimaa

Vertailun vuoksi, Euroopas-
sa 3,5 prosentin tasoisia ylijää-
miä ovat aiemmin onnistuneet 
tekemään Sveitsi, Suomi Noki-
an ja it-kuplan huippuvuosina, 
Irlanti kiinteistökuplansa olles-
sa kuumimmillaan ja Norja sil-
loin, kun öljyn hinta oli muuta-
ma vuosi sitten taivaissa.

Huonossa jamassa olevan 
maan on paljon vaikeampi syn-
nyttää suuria budjettiylijäämiä. 
Verotulot eivät päätä huimaa, ja 
työttömien elättäminen kasvat-
taa menoja.

Kolmanneksi: se, että ongelma 
työnnetään vuosilla eteenpäin, 
ei korjaa ongelmaa. Kreikan 
poistuminen pelastusohjelman 
piiristä ei tarkoita, että Kreik-
ka olisi maksanut pelastuslainat 

Tavoite on siirtyä 
ajan myötä 

jonkinlaiseen 
liittovaltioon, missä 

euromaiden yhteinen
velka ja valtioiden 
väliset tulonsiirrot 

poistavat toistuvien
kriisitoimien tarpeen.

Politiikassa
konservatiivit 

korostavat 
jatkuvuutta,

lakia ja 
järjestystä.

keskittämistä järkevämpää. 
Taloudessa liberaalit uskovat 
vapaisiin markkinoihin sään-
telyn ja suunnittelun sijaan.

Konservatiivien tutkijat us-
kovat lähtevän siitä, että ih-
minen on erehtyväinen. Siksi 
kannustimet, ohjaus, sään-
nöt ja apu ovat tarpeen. 
Konservatiivit nojaavat pe-
rusarvoihin ja vakaisiin in-
stituutioihin. Politiikassa 
konservatiivit korostavat jat-
kuvuutta, lakia ja järjestys-
tä. Konservatiivisen talouskä-
sityksen mukaan markkinat 
tarvitsevat sääntelyä toimi-
akseen: ne ovat hyvä renki, 
mutta huono isäntä.

Arvokonservatiivit 
poliittisesti 
liberaaleja

Tutkijat siis määrittelivät li-
beralismin ja konservatis-
min toistensa vastakohdiksi. 
Se on yksi mahdollinen tapa 
hahmottaa yhteiskunnallista 
ajattelua. Monet arvokonser-
vatiivit ovat kuitenkin poliit-
tisesti liberaaleja, eivätkä näe 

konservatismia ja liberalis-
mia vastakohtina. Konserva-
tismin vastakohtana voi pitää 
radikalismia, kun taas libera-
lismin vastakohta on autori-
taarisuus.

Vihreät saivat liberalismi-
pisteensä muun muassa sa-
maa sukupuolta olevien avio-
liittojen kannattamisesta. 
Avioliittoinstituution säilyt-
täminen naisen ja miehen vä-
lisenä ei siis tutkijoiden mu-
kaan kuulu liberalismiin. Voi 
kuitenkin hyvin ajatella, että 
liberalismia on se, että val-
tiovalta ei puutu perinteisiin 
instituutioihin, kuten avio-
liittoon, ja ala määritellä nii-
tä uudelleen. Varsinainen li-
beraali uudistushan tehtiin jo 
1971, jonka jälkeen samaa su-
kupuolta olevat ovat saaneet 
harrastaa seksiä ja elää yhtei-
sessä taloudessa kuten muut-
kin.

Identiteettipolitiikka 
erottaa vihreät ja 
perussuomalaiset

Tutkijat huomauttivatkin, 
että keskeinen vihreät ja pe-
russuomalaiset erottavat di-
mensio on niin sanottu iden-
titeettipolitiikka.

Vihreiden äänestäjien sijoit-
tuminen väestöryhmien ja-
kauman liberaaliin päähän 
johtuu yksinomaan erittäin 
korkeasta faktoripisteiden 
määrästä identiteetin vapau-
dessa. Ilman tuota ulottu-
vuutta vihreiden kannattajat 
olisivat hyvin lähellä SDP:n 
tai vasemmistoliiton äänestä-
jiä, Haavisto kirjoittaa.

takaisin. Niitä on jo leikattu, ja 
Kreikkaa luotottaneet euromaat 
ovat kärsineet tappioita. Ja niitä 
tullaan leikkaamaan vielä lisää.

Kansainvälinen valuuttarahas-
to on jo ehtinyt ilmoittaa, että 
Kreikka tulee tarvitsemaan lisää 
velkaleikkauksia. Bloomberg-
uutistoimiston pääkirjoituk-
set, Financial Times, Wall Street 
Journal, Reutersin kolumnistit 
ja käytännössä jokaikinen kan-
santaloustieteilijä, joka ei ole 
poliittisessa ohjauksessa (EU, 
Suomen Pankki tai VM) – sekä 
ennenkaikkea sijoittajapuolen 
analyytikot – kertovat, että Krei-
kan ongelmaa ei ole ratkaistu.

Mutta koska velkaleikkaustar-
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Kreikan valtiovarainministeri Evangelos Venizelos ja Suomen valtiovarainministeri Jutta 
Urpilainen allekirjoittavat sopimuksen Kreikan vakuuksista Brysselissä 20. helmikuuta 2012.

RKP on EVA:n tutkimuksen mukaan Suomen liberaalein puolue. 
Konservatiivisimman puolueen viitan saa kirkkaasti KD. 

ve on nyt siirretty kauas tulevai-
suuteen, asiasta ei välitetä.

Tämä myytiin meille - ja 
sinä ostit sen valittamatta

Miten tämä meille myytiin? 
Eurokriisin käynnistyessä ja tu-
kipaketteja ensi kertaa tehtäes-
sä Suomen Pankin pääjohtaja 
Erkki Liikanen oli ”luottavainen” 

Kreikan takaisinmaksukykyyn. 
EU-komissaari Olli Rehn kertoi, 
että Kreikkaa luotottavat tahot 
eivät joudu pulaan. Alexander 
Stubb, Jyrki Katainen, Jutta Urpi-
lainen ja moni, moni muu taho 
kertoi, kuinka kaikki kääntyy 
parhain päin. On vakuudet. Nyt 
on kaikki kunnossa. Vain popu-
listit epäilevät.

Mikään ei muutu. Kun Kreikan 

velkahelpotuksista syntyi kesä-
kuussa päätös, Ranskan valtio-
varainministeri Bruno Le Maire 
kertoi Kreikan velkaongelman 
olevan nyt takana. Oikeam-
pi ilmaisu olisi ollut, että se vel-
kaongelma on edessä. Pette-
ri Orpo sanoi huoneessa olleen 
historian siipien havinaa. Että 
kaikki näyttää nyt paremmalta.

Poliittisen kannatuksen mene-

- Sama pätee kääntäen pe-
russuomalaisten kannattajiin. 
He olisivat aivan jakauman li-
beraaleimmassa päässä, ellei 
heidän faktoripistemäärän-
sä olisi identiteetin vapauden 
kohdalla koko tutkimuksen 
selvästi alhaisin.

Kristillisdemokraatti-
en kohdalla arvokonserva-
tismi oli puolueen stereoty-
pian mukaisesti yhteydessä 
haluun määritellä, miten 
muidenkin tulee elää. KD:n 
kannattajat olivat tutkimuk-

tustavat holhousta ja ovat siis 
oikeasti liberaaleja.

- Me emme myöskään ka-
vahda erimielisyyttä, vaan 
ymmärrämme, että se kuuluu 
avoimeen yhteiskuntaan ja 
demokratiaan.

Avoimen ja demokraattisen 
yhteiskunnan tärkein arvo on 
Purran mielestä ihmisen va-
paus.

- Sen sijaan ns. liberaalit, eli 
esimerkiksi sosialistit, pöyris-
tyjät, ajatuspoliisit tai libera-
lismin oman seksuaalisuuden 

avoimeen esittelyyn samaista-
vat, odottavat kulloinkin val-
lalla olevien mielipidevaikut-
tajien kertovan, miten tulee 
ajatella ja minkälaisia sanoja 
käyttää, Purra kiteyttää.

- Siitä ovat nähdäkseni libe-
raalius, vapaus ja yksilön au-
tonomia aika kaukana.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA EVA

sen mukaan vähiten libe-
raaleja suomalaisia. Myös 
vasemmistopuolueet ja kes-
kusta asemoituivat holhouk-
sen puolelle. Liberaaleimpia 
olivat tutkimuksen käyttä-
mällä liberalismin määritel-
mällä Rkp:n ja kokoomuksen 
kannattajat.

Tulos ei yllättänyt 
perussuomalaisia

Kokoomuksen kannattajien 
liberalismi painottui talou-

den vapauteen. Sen sijaan ih-
misoikeuksiin kuuluvat po-
liittiset perusvapaudet, kuten 
sananvapaus, eivät olleet ko-
koomuslaisille äänestäjille al-
kuunkaan niin tärkeitä kuin 
perussuomalaisille.

- Ei kai tämä tulos meitä yl-
lätä, kommentoi perussuoma-
laisten poliittinen suunnitte-
lija Riikka Purra tutkimusta 
Facebook-seinällään.

Purran mukaan perussuo-
malaiset luottavat omia aivo-
jaan käyttäviin ihmisiin, vas-

tyksen pelossa asioita kaunis-
tellaan. Tavoite on siirtyä ajan 
myötä jonkinlaiseen liittovalti-
oon, missä euromaiden yhtei-
nen velka ja valtioiden väliset 
tulonsiirrot poistavat toistuvien 
kriisitoimien tarpeen. Sellaisel-
le projektille ei valitettavasti ole 
suurta kannatusta, eikä sille ai-
nakaan olisi kannatusta, mikä-
li äänestäjät oikeasti ymmärtäi-
sivät, että liittovaltiossa yhdet 
takaavat ja maksavat, ja toiset 
sitoutuvat erittäin tiukkoihin 
sääntöihin. Ja mitä pahemmin 
joku ryssii, sitä enemmän muut 
maksavat.

Kun varovaisuus on 
populismia ja katteeton 
optimismi vastuullisuutta

Perussuomalaiset ovat saa-
neet paljon syytöksiä aiheetto-
masta pelottelusta, vastuutto-
muudesta ja pessimismistä. Se 
on kumma juttu, että vastaa-
vanlaista syyttävää sormea ei 
osoiteta katteetonta optimis-
mia ja vastuullisuudeksi kut-
suttua vastuutonta riskinottoa 
harrastavien tahojen suuntaan. 
Ruotsi jäi kruunuun, eikä osallis-

tunut Kreikan ”pelastamiseen”, 
eli ottamaan niskoilleen Kreik-
kaa aiemmin luotottaneita ta-
hoja uhanneet tappiot. Suomi 
liittyi euroon, ja vaikka ei ollut 
Kreikkaa aiemmin luotottanut, 
päätyi Kreikan velkojaksi. Kyse 
on poliittisista valinnoista.

Mikäli euroalue halutaan pitää 
pystyssä ilman huomattavia ta-
loudellisia ongelmia, jonkinlai-
nen liittovaltiokehitys on välttä-
mätöntä. Tätä ei sanota ääneen.

Peruuttamattomissa ratkai-
suissa, kuten Suomen eurojäse-
nyys tai Suomen päätös luotot-
taa Kreikkaa, on ongelma. Ne 
ratkaisut voivat osoittautua vir-
heellisiksi. Siksi euroalueen liit-
tovaltiokehitystä pohdittaessa 
kannattaisi miettiä, kannattaa-
ko ostaa käytetty auto tahoil-
ta, jotka ovat aiemmin myyneet 
meille Suomen jäsenyyden Eu-
roopan rahaliitossa, Kreikan eu-
rojäsenyyden ja Kreikan pe-
lastuspaketit. Tahoilta, joiden 
suusta kuulee asioiden oikean 
tilan lähinnä vahingossa.

■ TEKSTI JUHANI HUOPAINEN
      KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaiset 

eivät kavahda 

erimielisyyttä.
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ILMOITA tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoite. 
Laita mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-

ten määrästä ja toimituksesta.  
Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.
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Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
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Kokouskutsu
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous 
pidetään 1.9.2018 Lahden Messukeskuksessa, 
Salpausselänkatu 7, Lahti.  

Perussuomalaiset rp:n puoluevaltuutetut ja 
kunnanvaltuutetut kokoontuvat tänä syksynä 
Lahteen puolueneuvoston kokoukseen.

Puoluekokouksien välisinä vuosina kokoontuva 
sääntömääräinen puolueneuvoston kokous pidetään 
tänä vuonna yksipäiväisenä Lahdessa. Kokoonnum-
me yhdessä puhumaan politiikkaa ja käsittelemään 
uusittuja ohjelmiamme.

Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston 
jäsenten lisäksi puoluehallituksen puolueen jäseniksi 
hyväksymät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, 
puoluekokouksen hyväksymät ja vaatimukset täyttä-
vät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvosto valitsee 
kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Kokoukseen ovat läsnäolo-oikeudella tervetulleita 
myös muut PS-puolueen jäsenet. 

Tiedustelut: 
hallinto@perussuomalaiset.fi tai 
puh: 0400 917 354.
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